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Islam	  and	  Europe:	  
A	  conflict	  of	  ideologies	  

	  
-‐	  An	  analysis	  of	  European	  Muslims	  view	  on	  freedom	  of	  speech	  and	  criticism	  of	  religion	  

	  

1 Abstract	  

In	  recent	  years,	  the	  public	  and	  political	  debate	  on	  Muslims	  in	  Europe	  and	  the	  lack	  of	  

successful	  integration	  of	  a	  relatively	  large	  number	  of	  them	  has	  increased.	  After	  the	  big	  revolt	  

on	  the	  Mohammed-‐cartoons	  released	  in	  Jyllands-‐Posten	  in	  2005	  and	  other	  European	  papers	  

and	  the	  latest	  incidents	  in	  2015	  with	  terrorism	  against	  the	  French	  satirical	  newspaper	  Charlie	  

Hebdo	  and	  the	  community	  centre	  Krudttønden	  in	  Denmark,	  the	  contrasting	  values	  of	  Muslims	  

and	  Europeans	  in	  relation	  to	  individual	  human	  rights	  has	  been	  more	  evident.	  	  

	  

This	  paper	  examines	  the	  reasons	  behind	  these	  at	  times	  violent	  reactions	  from	  Muslim	  

European	  citizens	  when	  confronted	  with	  the	  Western	  view	  of	  human	  rights	  such	  as	  freedom	  

of	  speech	  and	  criticism	  of	  religions	  and	  tries	  to	  find	  possible	  solutions	  to	  these	  problems.	  

	  

In	  order	  to	  answer	  this,	  the	  theories	  of	  Samuel	  P.	  Huntington,	  Kai	  Sørlander	  and	  Bassam	  Tibi	  

has	  been	  the	  backbone	  in	  the	  analysis	  of	  both	  the	  Muslim	  and	  Western	  Civilisations,	  their	  

main	  religions	  and	  politics,	  and	  their	  compatibility	  with	  secular	  western	  values.	  The	  three	  

theorists	  will	  also	  be	  compared	  with	  one	  another	  to	  find	  out	  how	  their	  opinions	  and	  

arguments	  differ	  and	  where	  they	  agree	  with	  one	  another.	  A	  short	  description	  of	  The	  United	  

Nations’	  Universal	  Declaration	  of	  Human	  Rights	  and	  The	  Organisation	  of	  Islamic	  

Cooperation’s	  Cairo-‐declaration,	  with	  a	  primary	  focus	  on	  rights	  such	  as	  freedom	  of	  speech	  and	  

criticism	  of	  religions,	  follows,	  to	  examine	  how	  clearly	  they	  differ	  from	  one	  another.	  

	  

The	  controversy	  of	  the	  Mohammed-‐caricatures	  and	  the	  violent	  attacks	  Charlie	  Hebdo	  and	  

Krudttønden	  shows	  that	  the	  Universal	  Human	  Rights	  of	  the	  UN	  are	  not	  that	  universal.	  By	  

contrast,	  it	  is	  being	  viewed	  by	  other	  civilisations	  as	  forced	  values	  that	  are	  not	  adequate	  with	  

their	  own	  cultural	  or	  religious	  values.	  This	  has	  only	  created	  a	  bigger	  reluctance	  to	  western	  
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modernisation	  by	  Muslims	  and	  furthermore	  an	  increased	  attention	  on	  their	  own	  religious	  

norms.	  This	  is	  also	  what	  recent	  studies	  and	  surveys	  finds	  when	  examining	  the	  attitudes	  of	  

European	  Muslims	  on	  topics	  such	  as	  democracy,	  human	  rights	  and	  the	  critique	  of	  Islam	  as	  

religion.	  They	  show	  that	  Muslims	  are	  becoming	  much	  more	  orthodox	  and	  islamistic	  in	  their	  

religious	  views,	  especially	  the	  younger	  generation	  who	  turns	  to	  Islam	  as	  a	  source	  of	  identity	  in	  

a	  society	  where	  individualistic	  values	  are	  dominant.	  	  

	  

The	  solution	  to	  the	  European	  problem	  today	  is	  not	  easy	  to	  find,	  but	  it	  is	  of	  great	  necessity	  that	  

the	  countries	  are	  ready	  to	  do	  something	  drastic	  to	  overcome	  these	  issues	  if	  they	  want	  to	  be	  

able	  to	  integrate	  their	  Muslim	  citizens	  and	  keep	  them	  from	  falling	  into	  the	  arms	  of	  the	  

jihadists	  groups	  or	  other	  extreme	  Islamists	  who	  are	  strongly	  represented	  in	  the	  Muslim	  

diaspora	  of	  Europe.	  	  
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3 Indledning	  

Islam	  er	  i	  dag	  blevet	  den	  hurtigst	  voksende	  religion	  i	  Europa,	  med	  omkring	  25	  millioner	  

muslimske	  borgere	  (Jørgensen	  2007).	  Det	  har	  i	  de	  senere	  år	  skabt	  flere	  store	  konflikter	  i	  de	  

europæiske	  samfund,	  hvorfor	  debatten	  om	  muslimer	  og	  integrationen	  er	  stadigt	  dominerende	  

i	  offentligheden	  og	  hos	  de	  europæiske	  politikere.	  

	  

For	  vestlige	  europæere,	  er	  FN’s	  Menneskerettigheder	  fra	  1948	  nogle	  af	  de	  mest	  

grundlæggende	  værdier	  for	  det	  vestlige	  samfund,	  hvor	  eksempelvis	  ligestilling	  og	  

ytringsfrihed	  bliver	  anset	  som	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  frihedsrettigheder	  for	  mennesket.	  Men	  da	  

den	  danske	  avis	  Jyllands-‐Posten	  i	  2005	  publicerede	  12	  karikaturer	  af	  profeten	  Muhammed,	  

skabte	  det	  stærk	  vrede	  i	  muslimske	  kredse	  i	  både	  Danmark,	  Europa	  og	  herefter	  store	  dele	  af	  

den	  islamiske	  verden	  med	  voldsomme	  optøjer	  til	  følge.	  Senest	  har	  nogle	  muslimske	  

europæiske	  borgere	  i	  begyndelsen	  af	  2015	  begået	  terrorangreb	  mod	  henholdsvis	  den	  franske	  

satiriske	  ugeavis	  Charlie	  Hebdo	  i	  Paris	  og	  efterfølgende	  mod	  et	  dansk	  debatmøde	  om	  

ytringsfrihed	  på	  Krudttønden	  i	  København.	  Disse	  begivenheder	  er	  eksempler	  på	  hvordan	  

mange	  europæiske	  muslimer	  ikke	  anser	  menneskerettighederne	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  deres	  

identitet	  og	  dermed	  ikke	  har	  taget	  de	  vestlige	  værdier	  som	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik	  til	  

sig,	  på	  samme	  måde	  som	  europæerne.	  

	  

Det	  umiddelbare	  problem	  er	  at	  befolkningen	  og	  regeringslederne	  i	  Europa	  ikke	  klart	  har	  

forstået	  hvorfor	  integrationen	  er	  slået	  fejl	  og	  hvordan	  disse	  store	  konflikter	  nu	  skal	  løses.	  Det	  

store	  spørgsmål	  er	  hvor	  vidt	  landene	  i	  Europa	  kan	  finde	  sammen	  om	  en	  fælles	  strategi	  mod	  de	  

fremherskende	  parallelsamfund	  der	  efterhånden	  er	  opstået	  mellem	  muslimer	  og	  

vesterlændinge	  i	  EU.	  	  

	  

3.1 Problemformulering	  

Hvorfor	  opstår	  der	  konflikter	  og	  voldsomme	  reaktioner	  fra	  muslimske	  borgere	  i	  Europa	  i	  mødet	  

med	  det	  vestlige	  syn	  på	  visse	  menneskerettigheder	  så	  som	  ytringsfrihed	  og	  herunder	  

religionssatire?	  Og	  hvilke	  muligheder	  har	  EU	  for	  at	  løse	  eller	  mindske	  disse	  konflikter?	  	  
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4 Metode	  

Dette	  speciale	  vil	  blive	  grebet	  deduktivt	  an,	  hvorfor	  jeg	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  tre	  teoretikere	  

som	  alle	  har	  arbejdet	  med	  forholdet	  mellem	  Islam	  og	  Vesten.	  Professor	  Samuel	  P.	  Huntington	  

(1927-‐2008)	  var	  amerikansk	  politolog	  som	  arbejdede	  med	  international	  politik	  og	  havde	  en	  

realistisk	  tilgang	  til	  sin	  analyse	  af	  forholdet	  mellem	  Islam	  og	  Vesten.	  Kai	  Sørlander	  (1944-‐)	  er	  

dansk	  filosof	  og	  forfatter	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  Islam	  og	  kristendommen,	  hvor	  hans	  

analyse	  af	  religionerne	  er	  et	  vigtigt	  redskab	  i	  forståelsen	  af	  disse	  samt	  deres	  forhold	  til	  politik.	  

Endelig	  er	  Bassam	  Tibi	  (1944-‐)	  en	  syrisk	  født	  sociolog	  og	  var	  professor	  ved	  Göttingen	  

University	  hvor	  han	  arbejdede	  med	  international	  politik.	  Han	  er	  selv	  muslim	  og	  kender	  derfor	  

til	  Islam	  indefra.	  Da	  han	  som	  voksen	  flyttede	  fra	  Syrien	  til	  Tyskland	  har	  han	  på	  egen	  krop	  

oplevet	  mødet	  mellem	  Islam	  og	  Vesten.	  De	  tre	  teoretikere	  vil	  blive	  sammenlignet	  i	  forhold	  til	  

hvor	  deres	  teoretiske	  synspunkter	  adskiller	  sig	  og	  hvor	  de	  muligvis	  er	  enige.	  

	  

Som	  baggrund	  for	  min	  analyse	  vil	  jeg	  give	  en	  kort	  redegørelse	  for	  FN’s	  erklæring	  om	  

Menneskerettigheder	  fra	  1948,	  særligt	  med	  henblik	  på	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik,	  hvor	  

den	  sammenlignes	  med	  OIC’s	  Cairo-‐erklæring	  fra	  1990.	  Herefter	  foretages	  en	  analyse	  af	  min	  

empiri,	  på	  baggrund	  af	  de	  valgte	  teoretikere.	  I	  analysen	  gives	  en	  redegørelse	  for	  Muhammed-‐

krisen,	  nationalt	  og	  internationalt,	  samt	  krisens	  baggrund	  for	  de	  seneste	  angreb	  på	  

henholdsvis	  Charlie	  Hebdo	  i	  Paris	  og	  Krudttønden	  i	  Danmark	  i	  2015.	  Hernæst	  vil	  jeg	  analysere	  

separate	  undersøgelser	  og	  rapporter	  omhandlende	  europæiske	  muslimers	  holdninger	  til	  

blandt	  andet	  vestlige	  værdier	  såsom	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik	  samt	  angreb	  på	  disse	  

værdier,	  for	  at	  vurdere	  problemets	  omfang	  og	  hvor	  vidt	  der	  er	  grobund	  for	  ekstremisme	  

blandt	  de	  europæiske	  muslimer.	  

	  

Undersøgelserne	  som	  benyttes	  i	  analysen	  til	  at	  belyse	  værdierne	  blandt	  muslimer	  i	  Europa,	  vil	  

være	  udarbejdet	  af	  forskellige	  analysebureauer	  og	  tænketanke.	  Nogle	  af	  undersøgelserne	  er	  af	  

ren	  kvantitativ	  karakter,	  mens	  andre	  er	  af	  både	  kvalitativ	  og	  især	  kvantitativ	  karakter.	  

	  

På	  baggrund	  af	  henholdsvis	  den	  kvalitative	  og	  den	  kvantitative	  analyse	  vil	  det	  i	  afhandlingens	  

diskussionsafsnit	  blive	  diskuteret	  hvor	  vidt	  teoretikerne	  kan	  forklare	  den	  anvendte	  empiri	  og	  

hele	  problemstillingen,	  hvorefter	  en	  endelig	  konklusion	  følger.	  
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4.1 Afgrænsning	  

Forskellene	  mellem	  den	  islamiske	  og	  den	  vestlige	  verden	  er	  mange	  og	  emnet	  er	  derfor	  bredt	  

og	  med	  mange	  interessante	  vinkler.	  Grundet	  specialets	  begrænsede	  omfang	  vil	  alle	  aspekter	  

derfor	  ikke	  blive	  inddraget.	  Selvom	  der	  er	  adskillige	  spændende	  forskelle	  mellem	  den	  

europæiske	  Verdenserklæring	  om	  Menneskerettigheder	  fra	  FN	  og	  den	  muslimske	  Cairo-‐

erklæring	  fra	  OIC,	  vil	  fokus	  være	  på	  menneskerettigheder	  såsom	  religionsfrihed	  og	  

ytringsfrihed,	  herunder	  religionskritik.	  Ligeledes	  vil	  der	  derfor	  i	  de	  inddragne	  undersøgelser	  i	  

opgaven	  blive	  fokuseret	  på	  muslimers	  opbakning	  til	  det	  vestlige	  demokrati,	  ytringsfrihed,	  

religionssatire	  og	  terrorisme,	  mens	  emner	  som	  eksempelvis	  ligestilling	  mellem	  køn	  og	  

holdninger	  til	  dødsstraf	  ikke	  vil	  blive	  behandlet.	  

Attentatet	  mod	  Charlie	  Hebdo	  i	  Paris	  og	  Krudttønden	  i	  København	  hænger	  begge	  sammen	  

med	  et	  efterfølgende	  angreb	  mod	  jøder.	  Dette	  vil	  ikke	  blive	  belyst	  i	  redegørelsen,	  da	  fokus	  her	  

er	  på	  angreb	  mod	  vestlige	  værdier	  som	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik.	  

	  

Undersøgelserne	  som	  er	  inddraget	  i	  analysen	  omfatter	  interviews	  med	  borgere	  fra	  

Storbritannien,	  Danmark,	  Tyskland,	  Frankrig,	  Holland,	  Belgien,	  Østrig	  og	  Sverige,	  hvilket	  	  

vurderes	  at	  give	  et	  rimeligt	  billede	  af	  holdningerne	  blandt	  muslimer	  i	  Europa	  generelt.	  	  

Analysen	  begrænses	  ligeledes	  til	  at	  omfatte	  de	  seneste	  10-‐15	  år.	  

	  

4.2 Begrebsafklaring	  

Begreberne	  kultur	  og	  civilisation	  indgår	  som	  en	  del	  af	  Samuel	  P.	  Huntingtons	  teori,	  hvorfor	  

det	  for	  klarhedens	  skyld	  er	  vigtigt	  med	  en	  definition	  af	  relationen	  og	  forskellen	  mellem	  disse.	  

Ligeledes	  skelner	  Bassam	  Tibi	  mellem	  flere	  typer	  af	  Islam,	  og	  deres	  forenelighed	  med	  

demokrati,	  hvorfor	  disse	  typer	  ligeledes	  uddybes	  herunder.	  

	  

4.2.1 Relationen	  mellem	  kultur	  og	  civilisation	  

Ifølge	  Samuel	  P.	  Huntington	  refererer	  kultur	  og	  civilisation	  begge	  til	  et	  folks	  overordnede	  liv	  

og	  omfatter	  elementer	  som	  værdier,	  normer,	  institutioner	  og	  tænkemåder,	  som	  generationer	  

efter	  hinanden	  i	  et	  givent	  samfund,	  har	  opfattet	  som	  de	  vigtigste.	  En	  civilisation	  er	  en	  kultur	  i	  

stor	  målestok	  (Huntington	  2006:	  65)	  og	  er	  dermed	  det	  mest	  overordnede	  kulturbegreb.	  Byer,	  
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regioner,	  etniske	  grupper	  og	  nationaliteter	  har	  alle	  deres	  egne	  kulturer	  på	  forskellige	  

niveauer	  (ibid:	  66),	  hvorfor	  en	  indbygger	  i	  eksempelvis	  Rom	  kan	  opfatte	  sig	  selv	  som	  enten	  

indbygger	  i	  Rom,	  italiener,	  katolik,	  europæer	  eller	  vesterlænding.	  Den	  civilisation	  som	  han	  

tilhører,	  er	  det	  mest	  overordnede	  niveau	  som	  han	  identificerer	  sig	  stærkest	  med.	  

Civilisationer	  er	  derfor	  også	  det	  største	  ”vi”	  (ibid:	  67).	  Af	  alle	  de	  elementer	  som	  definerer	  

civilisationer,	  er	  den	  vigtigste	  normalvis	  religionen,	  hvorfor	  det	  kan	  forklares	  hvordan	  

befolkningsgrupper	  som	  deler	  etnicitet	  og	  sprog,	  men	  adskiller	  sig	  religiøst,	  kan	  komme	  i	  

konflikter	  med	  hinanden	  (ibid:	  66).	  

	  

4.2.2 Fire	  typer	  af	  Islam	  

Ifølge	  Bassam	  Tibi,	  bør	  der	  skelnes	  mellem	  fire	  varianter	  af	  Islam.	  Disse	  varianter	  er	  

henholdsvis	  Sufi-‐Islam,	  Liberal	  Islam,	  Ortodoks-‐Islam	  (salafisme)	  og	  Islamisme.	  Alle	  fire	  typer	  

er	  repræsenteret	  i	  de	  europæiske	  samfund	  og	  har	  alle	  transnationale	  islamiske	  netværk	  (Tibi	  

2006:	  214).	  

	  

Sufi-‐Islam	  eller	  sufisme	  er	  en	  langt	  mere	  spirituel	  form	  for	  Islam	  end	  de	  andre	  varianter	  og	  	  

er	  indført	  af	  lokale,	  ikke-‐skriftlige	  kulturer	  i	  den	  islamiske	  verden.	  Denne	  form	  for	  Islam	  følger	  

ikke	  Sharia’en	  (ibid:	  207),	  da	  muslimer	  gennem	  Sufismen	  opfordres	  til	  at	  håndtere	  og	  

disciplinere	  deres	  indre	  ”selv”	  gennem	  religiøse	  tanker	  og	  praktiseren	  (Yavuz	  2006:	  228).	  

Denne	  gren	  af	  Islam	  fokuserer	  dermed	  mere	  på	  mystikken	  end	  de	  øvrige	  former	  gør.	  

	  

Den	  Liberale	  (moderate)	  Islam	  er	  en	  variant	  af	  Islam	  med	  mere	  europæiske	  værdier	  hvor	  

der,	  ifølge	  Tibi,	  ikke	  kan	  findes	  mange	  eksempler	  på	  imamer	  af	  denne	  retning	  i	  Europa	  (Tibi	  

2006:	  214).	  Denne	  gren	  af	  Islam	  har	  mindre	  fokus	  på	  mystikken	  end	  sufismen	  og	  fokuserer	  på	  

fortolkningen	  af	  Koranen	  og	  andre	  tekster,	  som	  Hadith-‐samlingerne,	  ud	  fra	  den	  tid	  de	  er	  

skrevet.	  Selvom	  teksterne	  fortolkes	  mere	  allegorisk	  af	  de	  liberale	  muslimer	  end	  de	  

konservative,	  er	  der	  dog	  stadig	  mere	  fokus	  på	  Islams	  fem	  søjler	  og	  de	  seks	  trosprincipper	  end	  

ved	  sufismen	  (Liberal	  Muslim	  Movements	  2016).	  

	  

Den	  Ortodokse	  Islam	  bliver	  også	  kaldet	  salafisme	  eller	  wahabisme,	  og	  er	  en	  Sunni-‐

muslimsk,	  strengt	  ortodoks	  retning	  af	  Islam.	  De	  ortodokse	  moskéer	  i	  Europa	  er	  finansieret	  af	  
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Saudi-‐Arabien,	  men	  på	  trods	  af	  dette	  optræder	  de	  altid	  som	  ikke-‐statslige	  aktører	  (Tibi	  2006:	  

214).	  Den	  ortodokse	  salafistiske	  retning	  følger	  Sharia’en	  og	  sigter	  mod	  en	  tilbagevenden	  til	  

den	  religion	  som	  forfædrene	  udøvede,	  uden	  at	  lade	  sig	  lokke	  af	  moderne	  idéer	  som	  skubber	  

opmærksomheden	  væk	  fra	  Gud.	  

	  

Islamismen	  kan	  ifølge	  Tibi	  deles	  op	  i	  Institutionelle	  Islamister	  (Det	  Muslimske	  Broderskab)	  

og	  jihadister	  (terrorgrupper)	  (ibid).	  Den	  vigtigste	  fundamentalistiske	  bevægelse	  i	  Islam,	  Det	  

Muslimske	  Broderskab,	  har	  baser	  i	  Europa	  og	  særligt	  i	  de	  store	  moskéer	  i	  storbyerne.	  

Broderskabet	  har	  en	  jihadistisk	  baggrund,	  men	  bliver	  nu	  anset	  som	  værende	  institutionel-‐

moderat	  (ibid:	  215).	  Islamismen	  generelt	  er	  ekstremt	  magtfuld	  i	  de	  europæiske	  parallel-‐

samfund,	  på	  grund	  af	  den	  forfejlede	  europæisering	  og	  integration	  af	  de	  muslimske	  

indvandrere	  (ibid:	  214).	  

	  

Koranen	  kan	  som	  Tibi	  nævner,	  historisk	  deles	  op	  i	  to	  dele,	  den	  første	  fra	  Mekka,	  hvor	  

Muhammed	  blev	  født	  og	  fik	  sin	  første	  åbenbaring,	  til	  Medina,	  hvor	  han	  opbyggede	  Umma’en	  

og	  opnåede	  politisk	  magt.	  Mekka-‐delen	  af	  Koranen	  er	  hovedsageligt	  spirituelle,	  uden	  

referencer	  til	  brugen	  af	  magt	  eller	  vold	  (Tibi	  2008:	  73),	  hvor	  Medina-‐delen	  går	  over	  til	  at	  være	  

mere	  politisk	  med	  kamphandlinger	  (ibid:	  74).	  Både	  sufismen	  og	  den	  liberale	  Islam	  har	  mest	  

fokus	  på	  Mekka-‐årene	  i	  Koranen,	  hvorimod	  den	  ortodokse	  Islam	  og	  Islamismen	  fokuserer	  på	  

Medina-‐årene.	  Tibi	  understreger	  derfor	  også	  vigtigheden	  af	  at	  man	  skelner	  mellem	  den	  

politiske	  Islam	  (islamismen)	  og	  den	  islamiske	  tro	  i	  almindelighed	  (ibid:	  13).	  

	  

5 Teori	  

5.1 Samuel	  P.	  Huntington	  

Efter	  Berlinmurens	  fald	  i	  1989	  og	  herefter	  Sovjetunionens	  sammenbrud	  i	  1991,	  opstod	  der	  en	  

efterspørgsel	  efter	  nye	  overblik	  over	  hvordan	  verdenssituationen	  nu	  ville	  se	  ud.	  På	  dette	  

tidspunkt	  kom	  den	  amerikanske	  professor,	  Francis	  Fukuyama,	  med	  sin	  teori	  om	  hvordan	  det	  

vestlige	  demokratiske	  samfundssystem	  havde	  sejret	  og	  ville	  være	  dominerende	  i	  resten	  af	  

verden.	  Historien	  var	  forbi	  (Jensen	  2006:	  11).	  Dette	  var	  noget	  man	  i	  de	  vestlige	  samfund	  

gerne	  ville	  høre,	  og	  det	  var	  derfor,	  for	  mange	  vesterlændinge,	  ilde	  hørt	  da	  den	  amerikanske	  
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politolog	  og	  professor,	  Samuel	  P.	  Huntington,	  i	  en	  artikel	  i	  1993	  bragte	  sin	  noget	  anderledes	  

tese	  om	  hvordan	  modsætninger	  mellem	  civilisationer	  nu	  ville	  komme	  op	  til	  overfladen	  og	  

præge	  billedet,	  og	  dermed	  skabe	  sammenstød	  og	  konflikter	  (ibid:	  12).	  Som	  han	  selv	  beskriver	  

det	  indledningsvist	  i	  sin	  bog;	  ”Folk	  var	  skiftevis	  imponerede,	  fascinerede,	  rasende,	  skræmte	  og	  

rådvilde	  over	  for	  mit	  synspunkt	  om,	  at	  det	  centrale	  og	  farligste	  aspekt	  af	  den	  nye	  politiske	  

verdensorden	  vil	  blive	  konflikten	  mellem	  grupper	  fra	  forskellige	  civilisationer”	  (Huntington	  

2006:	  29).	  

	  

I	  sin	  bog	  fra	  1996	  The	  Clash	  of	  Civilizations	  and	  the	  Remaking	  of	  World	  Order	  (dansk:	  

Civilisationernes	  Sammenstød	  –	  mod	  en	  ny	  verdensorden,	  2006),	  beskriver	  han	  de	  

konsekvenser	  det	  får	  når	  fremmede	  kulturer	  mødes	  i	  en	  ny	  globaliseret	  tidsalder.	  

Nationalstaterne,	  forklarer	  han,	  vil	  stadig	  være	  aktører	  i	  den	  nye	  verdensorden,	  men	  de	  

største	  konflikter	  vil	  fremover	  foregå	  mellem	  nationer	  og	  grupper	  fra	  forskellige	  

civilisationer.	  Det	  er	  primært	  den	  teknologiske	  revolution	  som	  har	  bragt	  disse	  civilisationer	  

meget	  tættere	  på	  hinanden	  i	  dag	  (ibid:	  12),	  og	  begivenheder	  som	  attentatet	  på	  World	  Trade	  

Centre	  i	  2001	  og	  den	  globale	  ballade	  over	  Muhammed-‐karikaturerne	  i	  2005	  er	  begge	  nogle	  af	  	  

eksemplerne	  på	  konflikter	  mellem	  Vesten	  og	  Islam	  (ibid:	  13).	  For	  at	  forstå	  hvordan	  sådanne	  

konflikter	  opstår,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå	  hvordan	  de	  forskellige	  civilisationer	  ser	  ud	  og	  

hvordan	  deres	  kultur	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  Huntington	  præsenterer	  i	  sin	  bog	  7-‐8	  

separate	  civilisationer,	  hvor	  jeg,	  af	  hensyn	  til	  relevansen	  for	  min	  problemstilling,	  primært	  

forholder	  mig	  til	  Huntingtons	  analyse	  af	  den	  vestlige	  og	  muslimske	  civilisation.	  

	  

5.1.1 Civilisationerne	  

Før	  i	  tiden	  blev	  begrebet	  civilisation	  brugt	  som	  en	  slags	  målestok	  for	  hvor	  vidt	  ikke-‐vestlige	  

samfund	  var	  civiliserede	  nok	  til	  eksempelvis	  at	  blive	  accepteret	  som	  medlemmer	  af	  det	  

europæisk	  dominerede	  internationale	  system.	  Efterhånden	  blev	  civilisationer,	  i	  flertalsform,	  

oftere	  brugt	  da	  man	  gik	  bort	  fra	  at	  definere	  civilisation	  som	  et	  ideal	  og	  i	  stedet	  så	  hvordan	  der	  

kunne	  være	  flere	  civilisationer	  som	  var	  civiliserede	  på	  hver	  sin	  egen	  måde	  (ibid:	  64).	  

Huntington	  mener	  at	  civilisationen	  som	  identifikation	  ikke	  i	  almindelighed	  er	  et	  valg	  for	  den	  

enkelte,	  den	  er	  derimod	  noget	  givet	  (ibid:	  15).	  Begreberne	  civilisation	  og	  kultur	  refererer	  til	  et	  

folks	  overordnede	  liv	  og	  omfatter	  begge	  værdier,	  normer,	  institutioner	  og	  tænkemåder,	  som	  
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gennem	  generationer	  i	  hvert	  samfund	  er	  blevet	  opfattet	  som	  de	  vigtigste	  (ibid:	  65).	  Gennem	  

historien	  er	  det	  civilisationerne	  som	  har	  givet	  folk	  det	  bredeste	  identifikationsgrundlag	  (ibid:	  

63)	  og	  de	  store	  civilisationer	  har	  	  altid	  været	  tæt	  forbundet	  med	  verdens	  store	  religioner,	  

hvorimod	  race	  ikke	  spiller	  en	  stor	  rolle	  her.	  De	  afgørende	  forskelle	  mellem	  grupper	  af	  

mennesker	  handler	  altså	  om	  deres	  værdier,	  overbevisninger	  og	  sociale	  strukturer,	  og	  ikke	  om	  

deres	  hudfarver	  (ibid:	  66).	  En	  civilisation	  kan	  defineres	  af	  elementer	  såsom	  sprog,	  religion,	  

historie,	  skikke	  og	  institutioner	  og	  inden	  for	  dem	  føler	  vi	  os	  kulturelt	  hjemme.	  Selvom	  de	  ikke	  

har	  helt	  klare	  grænser	  og	  kan	  ændre	  form	  og	  sammensætning,	  så	  varer	  de	  sjældent	  evigt,	  men	  

er	  til	  gengæld	  meget	  sejlivede.	  De	  kan	  nemlig	  udvikle	  og	  tilpasse	  sig	  og	  er,	  med	  Huntingtons	  

ord;	  ”realiteter	  af	  en	  ekstremt	  lang	  varighed”	  (ibid:	  67).	  

	  

Der	  er	  i	  den	  faglige	  litteratur	  en	  vis	  enighed	  omkring	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  kan	  

findes	  7-‐8	  af	  sådanne	  store	  civilisationer,	  herunder	  den	  kinesiske,	  den	  japanske,	  den	  

hinduistiske,	  den	  ortodokse,	  den	  latinamerikanske,	  den	  islamiske,	  den	  vestlige	  og	  den	  

eventuelle	  afrikanske	  civilisation	  (ibid:	  69-‐72).	  Den	  islamiske	  civilisation	  havde	  sine	  rødder	  i	  

den	  arabiske	  halvø	  i	  det	  7.	  århundrede	  e.Kr.	  og	  hurtigt	  spredte	  Islam	  sig	  over	  Nordafrika	  og	  

den	  iberiske	  halvø	  og	  ind	  i	  Centralasien	  og	  Sydøstasien.	  Der	  findes	  derfor	  også	  flere	  særskilte	  

kulturer	  inden	  for	  Islam,	  blandt	  andet	  arabiske,	  tyrkiske,	  persiske	  og	  malaysiske	  (ibid:	  70).	  

Den	  vestlige	  civilisation	  dateres	  normalvis	  fra	  år	  7-‐800	  e.Kr.	  og	  består	  af	  Europa,	  

Nordamerika	  –	  herunder	  USA	  og	  Canada,	  Australien	  og	  New	  Zealand	  (ibid:	  71).	  

	  

Før	  det	  15.	  Århundrede	  e.Kr.	  var	  kontakterne	  mellem	  civilisationerne	  enten	  ikke-‐

eksisterende,	  eller	  begrænsede	  og	  blot	  periodevis	  intensive	  (ibid:	  74).	  Idéer	  og	  teknologi	  

bevægede	  sig	  fra	  civilisation	  til	  civilisation,	  men	  oftest	  tog	  det	  flere	  århundreder.	  De	  mest	  

dramatiske	  kontakter	  mellem	  civilisationerne	  skete,	  når	  en	  civilisation	  erobrede	  eller	  

udslettede	  en	  andens	  folk,	  men	  normalvis	  var	  det	  kun	  lejlighedsvise	  og	  kortvarige	  kontakter	  

(ibid:	  75).	  Den	  europæiske	  kristendom	  begyndte	  som	  sagt	  i	  det	  8.	  og	  9.	  århundrede	  at	  udgøre	  

en	  særskilt	  civilisation,	  men	  på	  dette	  tidspunkt	  overgik	  den	  islamiske	  verden	  klart	  Europa	  i	  

både	  rigdom	  og	  territorium.	  Dog	  begyndte	  europæisk	  kultur	  at	  udvikle	  sig	  mellem	  det	  11.	  og	  

13.	  århundrede	  ved	  hjælp	  af	  en	  ivrig	  og	  systematisk	  anvendelse	  af	  brugbare	  elementer	  fra	  

Islam	  og	  Byzans’	  højere	  civilisationer,	  samtidig	  med	  at	  flere	  europæiske	  lande	  konverterede	  

til	  kristendommen	  og	  indførte	  elementer	  af	  vestlig	  civilisation.	  Omkring	  år	  1500	  var	  den	  
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europæiske	  kulturs	  renæssance	  kommet	  i	  gang	  og	  de	  begrænsede	  sammentræf	  mellem	  andre	  

civilisationer	  blev	  erstattet	  af	  Vestens	  stadigt	  vedholdende	  påvirkning	  af	  andre	  civilisationer	  

(ibid:	  76).	  

	  

Efter	  den	  kolde	  krigs	  afslutning	  er	  international	  politik	  for	  første	  gang	  i	  historien	  blevet	  

multipolær	  og	  fordelt	  på	  en	  række	  civilisationer	  (ibid:	  37).	  Huntington	  mener	  at	  en	  

civilisation,	  som	  hovedregel	  vil	  indeholde	  et	  antal	  medlemsstater	  som	  er	  organiseret	  omkring	  

en	  eller	  flere	  kernestater.	  I	  Vesten	  er	  kernestaten	  overordnet	  set	  USA,	  men	  i	  Europa	  er	  det	  

nærmere	  EU-‐aksen	  –	  Frankrig-‐Tyskland	  –	  som	  sætter	  dagsordenen.	  Den	  muslimske	  verden	  

derimod,	  er	  tidens	  mest	  konsekvensrige	  eksempel	  på	  en	  civilisation	  som	  mangler	  en	  

kernestat.	  Fraværet	  af	  en	  sådan	  kernestat	  er	  kilde	  til	  store	  problemer	  med	  de	  øvrige	  

civilisationer,	  særligt	  Vesten	  som	  eksempelvis	  ikke	  kan	  henvende	  sig	  til	  en	  bestemt	  islamisk	  

repræsentativ	  kernestat	  når	  der	  skal	  udredes	  opståede	  konflikter	  mellem	  dem	  (ibid:	  17).	  

På	  trods	  af	  denne	  manglende	  kernestat	  har	  ikke-‐vestlige	  civilisationer,	  heriblandt	  den	  

islamiske,	  alligevel	  gennem	  de	  seneste	  årtier	  gennemgået	  en	  kulturel	  genopdagelse	  og	  

nyformulering	  af	  deres	  egne	  traditionelle	  værdier	  (ibid:	  16).	  

	  

5.1.2 Den	  Islamiske	  Genkomst	  

Efter	  den	  kolde	  krig	  har	  symboler	  på	  kulturel	  identitet	  såsom	  kors,	  halvmåner	  og	  tørklæder	  

fået	  en	  ny	  og	  vigtig	  betydning	  for	  mennesket.	  For	  som	  Huntington	  udtrykker	  det;	  ”kultur	  

betyder	  noget,	  og	  kulturel	  identitet	  er	  det	  som	  betyder	  mest	  for	  de	  fleste	  mennesker”	  (ibid:	  36).	  

Kultur	  har	  dermed	  fået	  så	  stor	  betydning,	  at	  befolkningsgrupper	  med	  samme	  kulturelle	  

baggrund,	  herunder	  religion,	  finder	  sammen	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  (ibid:	  370),	  og	  alt	  

imens	  de	  asiatiske	  folk	  bliver	  mere	  selvsikre	  på	  grund	  af	  økonomisk	  udvikling,	  vender	  

muslimer	  sig	  i	  stor	  grad	  nu	  mod	  Islam	  som	  en	  kilde	  til	  identitet,	  mening	  og	  håb.	  Huntington	  

kalder	  dette	  for	  ”Den	  Islamiske	  Genkomst”,	  hvilket	  er	  den	  seneste	  fase	  i	  den	  islamiske	  

civilisations	  positionering	  i	  forhold	  til	  Vesten.	  Det	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  finde	  ”løsningen”	  i	  Islam	  

frem	  for	  i	  vestlige	  ideologier.	  Islam	  er	  for	  de	  fleste	  muslimer	  ikke	  bare	  en	  religion,	  men	  også	  

en	  livsform.	  Den	  Islamiske	  Genkomst	  er	  dermed	  en	  betegnelse	  for	  den	  indsats	  muslimer	  gør	  

for	  at	  modernisere	  sig	  uden	  samtidig	  at	  blive	  mere	  vestlige,	  og	  den	  har	  påvirket	  muslimer	  i	  

alle	  lande	  verden	  over	  (ibid:	  158).	  For	  at	  kendetegne	  symptomerne	  på	  en	  islamisk	  vækkelse,	  
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refererer	  Huntington	  til	  Islam-‐forskeren	  Ali	  E.	  Hillal	  Dessouki,	  som	  siger	  at	  disse	  indeholder;	  

bestræbelser	  på	  at	  genindføre	  islamisk	  lov	  i	  stedet	  for	  vestlig	  lov,	  et	  øget	  brug	  af	  religiøse	  

symboler	  og	  -‐sprogbrug,	  en	  udbredelse	  af	  islamisk	  uddannelse,	  øget	  iagttagelse	  af	  islamiske	  

normer	  for	  opførsel,	  øget	  deltagelse	  i	  religiøse	  begivenheder	  med	  flere.	  Den	  Islamiske	  

Genkomst	  har	  berørt	  stort	  set	  alle	  muslimske	  samfund	  og	  får	  stadig	  større	  tilslutning	  fra	  alle	  

verdens	  én	  milliard	  muslimer	  (ibid:	  159).	  Denne	  brede	  sociale	  og	  politiske	  bevægelse	  er	  

fremherskende	  over	  hele	  den	  islamiske	  verden	  (ibid:	  158)	  og	  islamisternes	  militante	  ledere	  i	  

de	  forskellige	  lande	  har	  alle	  nogle	  særlige	  karaktertræk.	  De	  er	  unge,	  universitetsstuderende	  

eller	  kandidater	  fra	  en	  høj	  intellektuelt	  krævende	  uddannelse	  og	  de	  kommer	  fra	  den	  lavere	  

middelklasse	  (ibid:	  162).	  Islamismen	  er	  gennem	  de	  senere	  år	  blevet	  en	  slags	  modpart	  til	  den	  

omfattende	  demokratiseringsbølge	  som	  var	  fremherskende	  i	  70’erne	  og	  80’erne	  (ibid:	  164)	  

og	  Genkomsten	  er	  dermed	  et	  resultat	  af	  forsøget	  på	  at	  tilpasse	  sig	  moderniseringsprocessen	  

på	  sin	  egen	  måde,	  hvor	  islamiske	  symboler	  og	  anskuelser	  giver	  en	  form	  for	  svar	  på	  de	  behov	  

der	  opstår	  hos	  muslimer	  som	  er	  endt	  i	  en	  identitetskrise	  som	  følge	  af	  denne	  

moderniseringsproces	  (ibid:	  167).	  Denne	  islamiske	  Genkomst	  vil	  efterlade	  en	  betydningsfuld	  

arv,	  hvor	  muslimer	  vil	  have	  en	  langt	  højere	  bevidsthed	  om	  deres	  fællesskab	  og	  om	  de	  ting	  der	  

adskiller	  dem	  fra	  ikke-‐muslimer	  (ibid:	  174).	  

	  

5.1.3 Islam	  og	  Vesten	  –	  et	  anspændt	  forhold	  

Den	  politiske	  loyalitetsstruktur	  blandt	  muslimer	  har	  overordnet	  set	  været	  den	  modsatte	  af	  

det	  moderne	  Vestens.	  I	  Vesten	  har	  nationalstaterne	  gennem	  meget	  lang	  tid	  været	  

omdrejningspunktet	  for	  politisk	  loyalitet,	  hvorimod	  stammeforhold	  og	  religion	  spiller	  en	  

stadig	  vigtig	  og	  afgørende	  rolle	  for	  de	  sociale,	  økonomiske,	  kulturelle	  og	  politiske	  udviklinger	  i	  

de	  islamiske	  samfund	  og	  deres	  politiske	  systemer,	  forklarer	  Huntington	  (ibid:	  245).	  

Nationalstaten	  har	  aldrig	  her	  været	  ligeså	  vigtig	  som	  den	  har	  været	  og	  er	  det	  i	  Vesten,	  da	  

suveræne	  nationalstater	  ikke	  kan	  være	  forenelige	  med	  troen	  på	  Allahs	  herredømme	  og	  

religionens	  forrang	  (ibid:	  246).	  Huntington	  påpeger	  dog	  at	  selve	  den	  politiske	  udvikling	  i	  de	  

muslimske	  lande	  og	  i	  Europa	  har	  nogle	  lighedstegn,	  ud	  fra	  hvert	  deres	  udgangspunkt,	  når	  det	  

kommer	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  modpartens	  civilisation.	  I	  muslimske	  lande	  er	  regeringerne	  

blevet	  væsentligt	  mere	  islamisk	  orienterede	  og	  bruger	  oftere	  religionen	  og	  kulturen	  i	  deres	  

symboler,	  politiske	  strategier	  og	  i	  praksis.	  I	  Europa	  har	  ”mainstreampartier”	  tilegnet	  sig	  de	  
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højreorienterede,	  indvandrerfjendske	  partiers	  retorik	  (ibid:	  281).	  Kløften	  mellem	  disse	  to	  

civilisationer	  er	  dermed	  kun	  blevet	  dybere	  gennem	  de	  senere	  år	  og	  der	  har	  været	  flere	  

forskellige	  årsager	  til	  deres	  skærpede	  konflikt	  i	  den	  sidste	  del	  af	  det	  20.	  århundrede.	  Blandt	  

andet	  har	  den	  store	  muslimske	  befolkningstilvækst	  skabt	  stor	  arbejdsløshed	  blandt	  unge,	  som	  

herved	  bliver	  rekrutteringsgrundlag	  for	  islamismen	  og	  som	  udvandrer	  til	  vesten.	  Samtidig	  har	  

den	  nye	  islamiske	  Genkomst	  givet	  muslimerne	  en	  fornyet	  tillid	  til	  deres	  egen	  civilisations	  

værdier	  og	  skabt	  en	  modvilje	  imod	  Vestens	  forsøg	  på	  at	  sprede	  sine	  værdier	  universelt.	  

Endelig	  har	  den	  øgede	  kontakt	  mellem	  muslimer	  og	  vesterlændinge,	  i	  en	  globaliseret	  

tidsalder,	  skabt	  en	  styrkelse	  af	  egen	  identitet	  hos	  den	  enkelte	  i	  begge	  civilisationer,	  som	  

tydeligt	  adskiller	  dem	  fra	  de	  andres	  kultur	  (ibid:	  294).	  

	  

Når	  man	  ser	  på	  Vestens	  udfordringer,	  er	  den	  islamiske	  civilisation	  på	  kortere	  sigt	  blevet	  en	  

mere	  direkte	  trussel	  (ibid:	  20).	  Huntington	  påpeger	  at	  Islam	  endnu	  ikke	  har	  den	  fornødne	  

økonomiske	  og	  militære	  potentiale	  til	  at	  udfordre	  Vesten,	  men	  har	  til	  gengæld	  en	  tendens	  til	  

at	  ”skvulpe	  ud	  over	  sine	  blodige	  grænser”	  (ibid:	  21).	  Denne	  pointe	  er	  for	  alvor	  blevet	  synlig	  

efter	  flere	  hændelser	  med	  terrorangreb	  i	  Vesten,	  forårsaget	  af	  islamiske	  fundamentalister.	  	  

Den	  øgede	  muslimske	  antivestlighed	  er	  altså	  nu	  også	  blevet	  ledsaget	  af	  en	  mere	  udbredt	  

vestlig	  bekymring	  for	  den	  ”islamiske	  trussel”.	  Islam	  opfattes	  af	  mange	  vesterlændinge,	  både	  i	  

offentligheden	  og	  af	  landenes	  ledere,	  som	  en	  kilde	  til	  spredning	  af	  terror	  og,	  i	  Europa,	  

uønskede	  indvandrere	  (ibid:	  299).	  

	  

I	  1990	  og	  fremefter	  er	  antallet	  af	  flygtninge	  og	  indvandrere	  på	  verdensplan	  eksploderet.	  Det	  

er	  blandt	  andet	  kommunikationsforbedringer	  i	  verden	  som	  er	  skyld	  i	  den	  øgede	  tilbøjelighed	  

til	  at	  opsøge	  økonomiske	  muligheder	  i	  andre	  lande	  og	  til	  at	  forbedre	  kontakten	  mellem	  

indvandrere	  og	  deres	  familier	  i	  hjemlandet.	  Migrationen	  bliver	  dermed	  en	  selvforstærkende	  

proces,	  for	  når	  først	  strømmen	  er	  gået	  i	  gang,	  holder	  den	  sig	  selv	  kørende	  (ibid:	  277).	  Samtidig	  

er	  den	  naturlige	  befolkningstilvækst	  i	  USA	  meget	  lav	  og	  i	  Europa	  er	  den	  praktisk	  talt	  nul,	  

hvorimod	  indvandrere	  har	  høje	  fødselsrater	  og	  dermed	  tegner	  sig	  for	  størstedelen	  af	  den	  

fremtidige	  befolkningstilvækst	  i	  Europa	  (ibid:	  278).	  Dette	  medvirker	  til	  at	  der	  i	  Vesten	  opstår	  

en	  frygt	  i	  befolkningen	  for	  at	  blive	  ”invaderet”	  af	  indvandrere,	  der	  taler	  fremmede	  sprog,	  

tilbeder	  fremmede	  guder	  og	  tilhører	  anderledes	  kulturer.	  De	  frygter	  at	  disse	  indvandrere,	  

særligt	  muslimer,	  vil	  overtage	  deres	  job	  eller	  leve	  af	  velfærdsydelser	  og	  true	  deres	  generelle	  
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livsform.	  Den	  europæiske	  bekymring	  over	  for	  indvandringen	  har	  som	  nævnt	  mest	  at	  gøre	  med	  

den	  muslimske	  indvandring.	  Dette	  er	  på	  grund	  af	  det	  faktum	  at	  muslimske	  samfund,	  uanset	  

hvor	  de	  bosætter	  sig,	  ikke	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  blive	  integreret	  i	  deres	  nye	  kulturer	  og	  heller	  

ikke	  udviser	  tegn	  på	  at	  blive	  bedre	  til	  det	  (ibid:	  279).	  Huntington	  påpeger	  samtidig	  hvordan	  

europæiske	  samfunds	  fejlslagne	  integration	  af	  muslimske	  indvandrere	  formentlig	  vil	  skabe	  

lande	  som	  er	  opdelt	  i	  kristne	  og	  muslimske	  samfund.	  En	  umiddelbar	  løsning	  på	  dette	  problem	  

kan	  ifølge	  ham	  være	  en	  begrænsning	  af	  indvandringen	  til	  de	  europæiske	  lande	  (ibid:	  286).	  

	  

Huntington	  uddyber	  dog	  at	  problemet	  for	  Vesten	  ikke	  er	  islamisk	  fundamentalisme	  som	  

sådan;	  ”det	  er	  Islam,	  der	  som	  helhed	  er	  en	  anderledes	  civilisation,	  hvis	  folk	  er	  overbevist	  om	  

deres	  kulturs	  overlegenhed	  og	  er	  besat	  af	  deres	  magts	  underlegenhed.	  Problemet	  for	  Islam	  til	  

gengæld,	  er	  ej	  heller	  CIA	  eller	  det	  amerikanske	  forsvarsministerium.	  Det	  er	  Vesten	  som	  helhed,	  en	  

anderledes	  civilisation,	  hvis	  folk	  er	  overbevist	  om	  deres	  kulturs	  universelle	  indhold	  og	  tror,	  at	  

deres	  overlegne	  magt	  giver	  dem	  en	  forpligtelse	  til	  at	  udbrede	  den	  vestlige	  kultur	  til	  hele	  verden.	  

Det	  er	  hovedingredienserne	  i	  konflikten	  mellem	  Islam	  og	  Vesten”	  (Huntington	  2006:	  303).	  

Her	  henviser	  han	  også	  til	  det	  problem	  at	  Vesten	  som	  udgangspunkt	  mener	  at	  ikke-‐vestlige	  folk	  

bør	  og	  skal	  tilslutte	  sig	  de	  vestlige	  demokratiske	  værdier	  som	  menneskerettigheder,	  

individualisme	  og	  retssamfund.	  Men	  det	  som	  der	  virker	  helt	  universelt	  for	  Vesten,	  opfatter	  

resten	  af	  verden	  ofte	  som	  imperialisme	  (ibid:	  256).	  Særligt	  i	  de	  islamiske	  samfund	  som	  har	  

store	  kulturtraditioner	  der	  adskiller	  sig	  fra	  Vestens	  og	  som	  i	  deres	  øjne	  rangerer	  langt	  højere	  

(ibid:	  257).	  De	  farlige	  sammenstød	  mellem	  civilisationer	  i	  fremtiden	  vil	  sandsynligvis	  opstå	  

som	  følge	  af	  en	  kombination	  af	  vestlig	  arrogance	  og	  islamisk	  intolerance	  (ibid:	  255).	  

	  

5.1.4 Vestens	  problemer	  og	  muligheder	  

Selvom	  Vesten	  ifølge	  Huntington	  har	  flere	  problemer	  med	  fremmede	  civilisationer,	  særligt	  

den	  muslimske	  befolkning,	  pointerer	  han	  også	  hvordan	  Vestens	  allerstørste	  problemer	  kan	  

komme	  indefra,	  i	  form	  af	  det	  som	  han	  kalder	  ”moralsk	  forfald,	  kulturelt	  selvmord	  og	  politisk	  

opløsning”	  i	  det	  vestlige	  samfund	  (ibid:	  22).	  Der	  er	  i	  de	  vestlige	  samfund	  en	  stigende	  tendens	  

til	  øget	  asocial	  opførsel,	  stigende	  kriminalitet,	  vold	  og	  narkomani.	  Samtidig	  er	  der	  en	  

opløsning	  af	  traditionelle	  familieforhold,	  et	  svækket	  civilt	  samfund	  og	  en	  forringet	  

arbejdsetik.	  Disse	  tendenser,	  mener	  han,	  kan	  gøre	  det	  vanskeligt	  at	  gennemføre	  den	  kulturelle	  



	   17	  

opstramning	  som	  den	  vestlige	  civilisation	  har	  brug	  for	  som	  et	  modtræk	  i	  sammenstødene	  

med	  andre	  civilisationer	  (ibid:	  23).	  Derudover	  trues	  den	  vestlige	  kultur	  også	  af	  indre	  grupper	  

i	  samfundet	  som	  Huntington	  kalder	  ”en	  lille,	  men	  indflydelsesrig	  gruppe	  af	  intellektuelle	  og	  

skribenter	  i	  USA	  og	  Europa,	  som	  ud	  fra	  et	  multikulturalistisk	  perspektiv	  angriber	  den	  

traditionelle	  identifikation	  med	  vestlig	  civilisation”	  (ibid:	  27).	  Han	  forudsiger	  at	  vi	  i	  de	  

kommende	  år	  vil	  se	  en	  forstærket	  kulturkamp	  mellem	  multikulturalisterne	  og	  forsvarere	  af	  

de	  traditionelle	  vestlige	  identifikationer	  (ibid:	  28).	  Han	  ser	  desuden	  den	  multikulturalistiske	  

bevægelse	  som	  et	  angreb	  på	  de	  vestlige	  kulturelle	  grundværdier	  og	  uddyber	  hvordan	  kristne	  

begreber	  og	  holdninger	  samt	  en	  kristen	  adfærd,	  gennemstrømmer	  den	  europæiske	  

civilisation,	  på	  trods	  af	  at	  stadig	  færre	  europæere	  er	  troende	  (ibid:	  422).	  

	  

Huntington	  vurderer,	  at	  hvis	  Nordamerika	  og	  Europa	  får	  fornyet	  sin	  moral	  og	  forstærker	  sit	  

kulturelle	  fællesskab,	  kan	  de	  skabe	  endnu	  en	  fase	  med	  økonomisk	  velstand	  og	  politisk	  magt	  i	  

Vesten	  i	  noget	  længere	  tid	  (s:	  426).	  Samtidig	  fastslår	  han	  at	  troen	  på	  at	  den	  vestlige	  kultur	  har	  

universel	  gyldighed	  både	  er	  forkert,	  umoralsk	  og	  farlig,	  og	  Vesten	  må	  ikke	  overvurdere	  sin	  

styrke	  efter	  Sovjetunionens	  fald	  (ibid:	  421).	  Den	  vestlige	  civilisation	  må	  altså	  lære	  at	  affinde	  

sig	  med	  at	  der	  findes	  7-‐8	  andre	  civilisationer	  på	  verdensplan	  og	  at	  de	  vestlige	  værdier	  ikke	  er	  

de	  eneste	  rigtige.	  Samtidig	  må	  Vesten	  lære	  at	  den	  ikke	  skal	  blande	  sig	  i	  alle	  konflikter	  på	  

kloden	  (ibid:	  23).	  Vi	  skal	  ikke	  forsøge	  at	  bremse	  magtskiftet	  i	  verden,	  men	  i	  stedet	  lære	  at	  

moderere	  vores	  projekter	  og	  beskytte	  og	  forny	  vores	  egen	  unikke	  kultur	  (ibid:	  431).	  

	  

Huntington	  sammenfatter	  til	  slut	  at	  en	  stop	  for	  indvandringen	  til	  Vesten	  og	  en	  beskyttelse	  af	  

gamle	  vestlige	  traditioner	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  endelige	  løsning	  mod	  fatale	  sammenstød	  

med	  andre	  civilisationer.	  Forudsætningen	  for	  fred	  mellem	  civilisationerne	  må	  være	  at	  folkene	  

heri	  søger	  at	  bygge	  videre	  på	  de	  grundlæggende	  værdier	  som	  civilisationerne	  har	  til	  fælles	  

frem	  for	  det	  som	  adskiller	  dem	  (ibid:	  443).	  Samtidig	  bør	  de	  internationale	  institutioner	  

afspejle	  den	  nuværende	  magtbalance,	  hvilket	  kræver	  en	  omstrukturering,	  særligt	  i	  FN’s	  

Sikkerhedsråd,	  hvor	  alle	  civilisationerne	  bør	  være	  repræsenteret	  (ibid:	  439).	  Dette	  vil	  bidrage	  

til	  at	  begrænse	  sammenstødende	  mellem	  civilisationerne	  og	  samtidig	  styrke	  Civilisationen	  i	  

ental,	  en	  sammensat	  blanding	  af	  et	  vist	  niveau	  af	  moral,	  religion,	  indlæring,	  kunst,	  filosofi,	  

teknologi	  og	  materiel	  velfærd	  (ibid:	  443).	  Én	  Civilisation	  vil,	  ifølge	  Huntington,	  skabe	  

modstand	  til	  den	  eventuelle	  globale	  mørke	  tidsalder	  som	  er	  ved	  at	  tegne	  sig	  med	  den	  øgede	  
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kriminalitet,	  anarki	  og	  sammenbrud	  af	  lov	  og	  orden	  der	  allerede	  hersker	  i	  mange	  dele	  af	  

verden	  (ibid:	  444).	  Fredens	  og	  Civilisationens	  fremtid	  afhænger	  af	  forståelse	  og	  samarbejde	  

mellem	  de	  politiske,	  åndelige	  og	  intellektuelle	  ledere	  i	  verdens	  store	  civilisationer,	  for	  som	  det	  

ser	  ud	  nu,	  vil	  sammenstød	  mellem	  civilisationer	  være	  den	  største	  trussel	  mod	  verdensfreden	  

(ibid:	  445).	  

	  

5.2 Kai	  Sørlander	  

I	  2008	  udgiver	  den	  danske	  filosof	  Kai	  Sørlander	  sin	  bog	  Forsvar	  for	  Rationaliteten	  –	  Religion	  

og	  Politik	  i	  Filosofisk	  Perspektiv,	  hvori	  han	  argumenterer	  for	  at	  årsagen	  til	  at	  vi	  i	  Vesten	  har	  

fået	  demokrati	  og	  har	  fastlagt	  universelle	  menneskerettigheder,	  er	  på	  grund	  af	  den	  religion	  

som	  har	  været	  dominerende	  i	  Europa	  gennem	  historien,	  nemlig	  kristendommen.	  Samtidig	  

foretager	  han	  en	  analyse	  af	  Islams	  forudsætninger	  for	  at	  skabe	  et	  demokratisk	  samfund,	  og	  

giver	  sit	  bud	  på	  hvorfor	  der	  opstår	  problemer	  når	  to	  kulturer,	  udsprunget	  af	  hver	  sin	  religion,	  

her	  Islam	  og	  kristendommen,	  støder	  sammen	  i	  takt	  med	  den	  stigende	  indvandring	  til	  Europa	  

fra	  muslimske	  lande.	  Sørlander	  påpeger	  hvordan	  de	  seneste	  generationers	  indvandring	  af	  

muslimer	  til	  Vesten	  har	  skabt	  en	  tilstand,	  som	  gør	  det	  nødvendig	  at	  gennemtænke	  forholdet	  

mellem	  religion	  og	  politik	  på	  ny,	  i	  og	  med	  at	  Islam	  er	  en	  religion	  som	  udfordrer	  vores	  

traditionelle	  vestlige	  opfattelse	  af	  at	  religion	  og	  politik	  bør	  adskilles.	  Islam	  kender	  nemlig	  

ikke,	  ifølge	  Sørlander,	  til	  adskillelsen	  fra	  sit	  eget	  indre,	  da	  det	  er	  en	  religion	  som	  tværtimod	  

selv	  vil	  være	  politik	  (Sørlander	  2014:	  4).	  

	  

Først	  og	  fremmest	  undersøger	  han	  hvorfor	  den	  politiske	  udvikling	  i	  de	  to	  kulturer,	  Islam	  og	  

Vesten,	  er	  gået	  i	  så	  forskellige	  retninger.	  Her	  argumenterer	  han	  for	  at	  særligt	  religionen	  har	  

haft	  en	  afgørende	  indflydelse	  på	  at	  man	  i	  Vesten	  har	  haft	  en	  politisk	  udvikling	  som	  har	  ført	  

frem	  til	  hævdelsen	  af	  religionsuafhængige	  menneskerettigheder	  og	  til	  kravet	  om	  adskillelse	  af	  

politik	  og	  religion	  (ibid:	  12).	  

	  

5.2.1 Jesus	  over	  for	  Muhammed	  

For	  at	  klarlægge	  hvordan	  religionerne	  forholder	  sig	  til	  politik,	  ser	  han	  nærmere	  på	  de	  

kernebudskaber	  som	  kan	  findes	  i	  de	  religiøse	  kilder	  og	  som	  blev	  givet	  af	  religionernes	  
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oprindelige	  forkyndere,	  henholdsvis	  Jesus	  og	  Muhammed.	  Det	  er	  i	  forkyndelsen	  af	  Jesus	  og	  

Muhammeds	  liv	  at	  religionernes	  centrale	  budskaber	  ligger,	  forklarer	  Sørlander	  (ibid:	  13).	  

Han	  henviser	  til	  at	  vi	  ud	  fra	  evangelierne	  kan	  læse	  hvordan	  Jesus	  ikke	  personligt	  søgte	  at	  få	  

politisk	  magt,	  men	  derimod	  opfordrede	  til	  at	  tilbede	  Gud	  alene.	  Hans	  tilhængere	  bestod	  af	  tolv	  

personer,	  som	  alle	  var	  ubevæbnede,	  og	  da	  han	  blev	  dømt	  til	  at	  skulle	  korsfæstes	  gjorde	  han	  

ikke	  modstand	  eller	  forsvarede	  sine	  interesser	  med	  vold.	  Intet	  i	  forkyndelsen	  af	  Jesus	  

pålægger	  hans	  tilhængere	  at	  gribe	  efter	  politisk	  magt	  eller	  at	  sætte	  sig	  op	  mod	  den	  (ibid:	  14).	  

Ser	  vi	  i	  stedet	  på	  Muhammeds	  liv	  og	  forskrifter,	  gennem	  henholdsvis	  Koranen	  og	  Hadith-‐

samlingerne,	  ser	  det	  noget	  anderledes	  ud,	  argumenterer	  Sørlander.	  Ifølge	  kilderne	  levede	  

Muhammed	  et	  liv	  som	  adskilte	  sig	  radikalt	  fra	  det	  liv	  Jesus	  levede.	  Som	  40	  årig	  påbegyndte	  

han	  Koranen	  efter	  at	  have	  fået	  sine	  første	  åbenbaringer	  fra	  Allah,	  og	  satte	  dermed	  gang	  i	  en	  

religiøs	  vækkelse	  med	  mange	  tilhængere,	  men	  også	  modstandere.	  Det	  førte	  til	  konflikter	  og	  

kampe	  som	  blev	  udkæmpet	  med	  våben.	  Muhammed	  havde	  samlet	  sig	  en	  hel	  hær	  til	  forsvar,	  og	  

til	  at	  undertvinge	  andre	  (ibid:	  15)	  og	  blev	  ikke	  kun	  anset	  som	  religiøs	  profet	  og	  

lederskikkelse,	  men	  også	  som	  hærfører	  og	  politisk	  hersker.	  Han	  forenede	  hermed	  det	  

religiøse	  og	  politiske	  lederskab	  i	  én	  person	  og	  hans	  religiøse	  påbud	  var	  derfor	  også	  tænkt	  som	  

politiske	  og	  omvendt.	  Men	  de	  påbud,	  som	  Muhammed	  efterlod	  sig	  direkte	  gennem	  Koranen	  

var	  ikke	  nok	  til	  at	  stå	  som	  en	  fuldstændig	  lovgivning,	  hvorfor	  den	  måtte	  suppleres	  med	  

Hadith-‐overleveringerne	  om	  Muhammeds	  liv.	  Sørlander	  forklarer	  at	  det	  er	  disse	  kilder	  der	  

sammen	  med	  Koranen	  er	  gjort	  til	  lovkilder,	  og	  som	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Sharia-‐

lovgivningen	  (ibid:	  16).	  

	  

5.2.2 Udviklingen	  af	  samfundene	  

Ser	  man	  blot	  på	  de	  religiøse	  kilder	  til	  henholdsvis	  Jesus	  liv	  og	  Muhammeds	  liv,	  er	  forskellen	  

afgørende.	  I	  kristendommen	  findes	  der	  ikke	  nogen	  skrifter	  som	  hævdes	  at	  være	  formidlet	  

direkte	  fra	  Gud	  gennem	  Jesus	  eller	  en	  anden	  person,	  hvorimod	  Koranen	  er	  nedskrevet	  som	  

direkte	  ord	  fra	  Allah	  gennem	  Muhammed.	  Denne	  forskel	  gør	  altså	  Koranen	  langt	  mere	  sårbar	  

over	  for	  kritik	  end	  Bibelen,	  da	  en	  kritik	  af	  Koranen	  er	  det	  samme	  som	  en	  kritik	  af	  Allah.	  

Sørlander	  betragter	  dette	  som	  en	  væsentlig	  grund	  til	  at	  man	  ikke	  i	  den	  islamiske	  verden	  har	  

udviklet	  en	  Koran-‐kritik	  svarende	  til	  den	  vestlige	  verdens	  egen	  Bibel-‐kritik	  (ibid:	  15).	  	  
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Som	  beskrevet	  adskiller	  Jesus’	  liv	  sig	  også	  radikalt	  fra	  Muhammeds.	  Jesus	  giver	  fuldstændig	  

afkald	  på	  politisk	  magt,	  selv	  når	  den	  herskende	  magt	  truer	  hans	  liv,	  hvorimod	  Muhammed	  

selv	  søger	  den	  politiske	  magt	  og	  viger	  ikke	  tilbage	  for	  at	  bruge	  magt	  til	  at	  undertvinge	  sine	  

modstandere	  (ibid:	  16).	  Forkyndelsen	  om	  Jesus	  og	  Muhammeds	  liv	  er	  efterfølgende	  blevet	  til	  

de	  trossamfund	  som	  stadig	  eksisterer	  i	  vor	  tid.	  Begge	  religioner	  kendetegnes	  ved	  at	  

budskabet	  skal	  bringes	  ud	  i	  verden,	  dog	  på	  forskellige	  måder.	  For	  Jesus	  skulle	  budskabet	  

trænge	  igennem	  ”nedefra”,	  ved	  hjælp	  af	  apostle	  som	  fortalte	  om	  det	  på	  deres	  vej.	  For	  

Muhammed	  var	  det	  også	  tilladt	  at	  bruge	  militær	  magt	  til	  at	  bringe	  budskabet	  frem.	  Dog	  skulle	  

man	  ikke	  tvinge	  allerede	  troende	  kristne	  og	  jøder,	  men	  disse	  samfund	  skulle	  tildeles	  en	  

underordnet	  rolle,	  også	  i	  forhold	  til	  den	  politiske	  rangordning	  (ibid:	  18).	  

	  

Ser	  vi	  på	  hvordan	  verden	  ser	  ud	  i	  dag,	  peger	  Sørlander	  på	  hvordan	  historien	  om	  religionernes	  

udvikling	  har	  været	  meget	  forskellig,	  særligt	  udviklingen	  af	  de	  politiske	  kulturer.	  Den	  kristne	  

verden	  har	  oplevet	  en	  indre	  udvikling,	  som	  har	  ført	  til	  den	  moderne	  vestlige	  kultur,	  hvorimod	  

den	  islamiske	  verden	  ikke	  har	  oplevet	  tilsvarende	  (ibid:	  19).	  Han	  forklarer	  endvidere	  hvordan	  

kristendommen	  som	  statsreligion	  er	  en	  selvmodsigelse,	  da	  det	  statslige	  magtsystem	  dermed	  

understøtter	  en	  religion	  som	  forkynder	  at	  give	  afkald	  på	  magt.	  Samtidig	  har	  staten	  en	  religion	  

som	  den	  ikke	  kan	  begrunde	  sin	  politiske	  lovgivning	  på	  (ibid:	  20),	  og	  dermed	  sker	  det	  at	  når	  

kristendommen	  bliver	  en	  statsreligion	  vil	  der	  være	  en	  indre	  dynamik	  som	  fører	  til	  

adskillelsen	  af	  religion	  og	  politik.	  Derudover	  har	  kristendommen	  den	  forudsætning	  at	  alle	  er	  

lige	  for	  Gud,	  hvilket	  fører	  i	  retning	  af	  et	  krav	  om	  at	  ingen	  kan	  påberåbe	  sig	  den	  politiske	  magt	  

alene	  og	  dette	  lægger	  op	  til	  kravet	  om	  politisk	  ligeværdighed,	  altså	  en	  form	  for	  demokrati	  

argumenterer	  Sørlander	  (ibid:	  21).	  Omvendt	  forholder	  det	  sig	  med	  Islam	  som	  statsreligion.	  

Her	  giver	  religionen	  ikke	  afkald	  på	  magten,	  tværtimod	  foreskriver	  den	  love	  som	  borgerne	  skal	  

overholde	  og	  et	  straffesystem	  som	  statsmagten	  skal	  udøve.	  Derfor	  er	  der	  heller	  ingen	  indre	  

dynamik	  som	  trækker	  mod	  en	  adskillelse	  af	  religion	  og	  politik	  (ibid),	  men	  medfører	  derimod	  

at	  det	  religiøse	  lovsystem	  bindes	  fast	  til	  et	  bestemt	  tidspunkt	  i	  historien,	  nemlig	  omkring	  år	  

622	  hvor	  Muhammed	  skrev	  Koranen	  (ibid:	  22).	  Loven	  er	  dermed	  fastsat	  og	  der	  lægges	  ikke	  op	  

til	  at	  den	  skal	  bestemmes	  gennem	  en	  fælles	  folkelig	  beslutning,	  hvorfor	  den	  heller	  ikke	  kan	  

have	  en	  indre	  dynamik	  som	  fører	  mod	  skabelsen	  af	  en	  social	  orden	  med	  demokrati.	  Den	  har	  

derimod	  en	  indre	  dynamik	  som	  fører	  mod	  at	  få	  de	  rettroende	  ind	  på	  samfundets	  magttop	  

(ibid).	  Som	  Sørlander	  ser	  verden,	  er	  det	  vanskeligt	  at	  komme	  uden	  om	  at	  kristendommen	  er	  
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en	  væsentlig	  forklaring	  på	  hvorfor	  vi	  i	  Vesten	  har	  udviklet	  sekulære	  demokratier	  og	  dermed	  

idéen	  om	  religionsuafhængige	  menneskerettigheder.	  Tilsvarende	  ser	  han	  Islam	  som	  en	  

væsentlig	  grund	  til	  at	  den	  muslimske	  verden	  ikke	  har	  haft	  den	  samme	  udvikling	  og	  mener	  at	  

vi	  må	  erkende	  at	  Vesten	  og	  Islam	  dermed	  opfatter	  politik	  ud	  fra	  to	  vidt	  forskellige	  idealer.	  

Muslimernes	  lovgivning	  er	  ikke	  mindre	  universel	  end	  vi	  opfatter	  vores	  menneskerettigheder,	  

men	  den	  er	  derimod	  ikke	  religionsuafhængig.	  Derfor	  kan	  muslimerne,	  ifølge	  ham,	  ikke	  

anerkende	  menneskerettighederne	  som	  mere	  grundlæggende	  end	  Sharia-‐loven	  og	  de	  kan	  

ikke	  anerkende	  kravet	  om	  religionsfrihed	  (ibid:	  34).	  Idealerne	  støder	  hermed	  sammen	  og	  som	  

verden	  ser	  ud	  i	  dag,	  støder	  de	  også	  sammen	  i	  den	  politiske	  virkelighed.	  Her	  fremhæver	  han	  

særligt	  FN,	  hvor	  både	  vestlige	  og	  muslimske	  lande	  er	  medlemmer.	  	  

	  

5.2.3 FN	  og	  Menneskerettighederne	  

Sørlander	  kritiserer	  i	  sin	  bog	  hvordan	  FN	  har	  taget	  hånd	  om	  denne	  idealkonflikt	  mellem	  

Vesten	  og	  den	  islamiske	  verden.	  Man	  har	  simpelthen	  forsøgt	  at	  lade	  som	  om	  konflikten	  slet	  

ikke	  eksisterer	  mener	  han.	  Derimod	  har	  man	  i	  FN’s	  menneskerettighedserklæring	  opstillet	  

vestlige	  værdi-‐idealer	  som	  universelle,	  uden	  at	  tage	  hensyn	  til	  andre	  tilsvarende	  idé-‐

komplekser.	  Man	  har	  sat	  en	  individuel	  rettighedskultur	  som	  norm	  for	  alle,	  inklusive	  de	  

kulturer	  hvor	  individet	  normalt	  er	  underlagt	  kollektivet.	  Grunden	  til	  dette	  er,	  at	  magtbalancen	  

var	  i	  Vestens	  favør	  da	  FN	  blev	  skabt	  og	  det	  var	  dermed	  Vestens	  politiske	  idealer	  som	  satte	  sig	  

igennem	  i	  organisationen,	  uden	  at	  man	  tog	  højde	  for	  at	  andre	  kulturer	  kunne	  føle	  dette	  som	  

en	  form	  for	  overgreb	  (ibid:	  35).	  Dog	  mener	  Sørlander	  at	  vi	  alligevel	  skal	  holde	  fast	  ved	  

idealerne	  om	  den	  sekulære	  demokratiske	  orden	  og	  kravet	  om	  åndsfrihed	  og	  politisk	  

ligeværdighed	  som	  menneskerettighederne	  formulerer.	  Ikke	  kun	  fordi	  de	  er	  en	  del	  af	  vor	  egen	  

vestlige	  politiske	  arv,	  men	  fordi	  han	  mener	  at	  der	  er	  en	  rationel	  og	  universel	  begrundelse	  for	  

at	  holde	  fast	  ved	  dem.	  Samtidig	  må	  vi	  dog	  erkende	  at	  ikke	  alle	  religioner	  lige	  let	  lader	  sig	  

forene	  med	  disse	  idealer	  om	  en	  rationel	  samfundsorden	  og	  historien	  viser	  som	  sagt	  også	  at	  

kristendommen	  lettere	  lader	  sig	  forene	  med	  dem	  end	  Islam,	  netop	  fordi	  der	  gennem	  den	  

indre	  udvikling	  af	  den	  kristne	  kultur	  er	  fremvokset	  et	  samfund	  som	  bestræber	  sig	  på	  at	  

opfylde	  kravene	  (ibid:	  47).	  Når	  vi	  så	  skal	  holde	  fast	  ved	  disse	  idealer,	  det	  sekulære	  demokrati	  

med	  dets	  religionsuafhængige	  menneskerettigheder,	  bør	  vi	  også	  forholde	  os	  til	  forskellen	  

mellem	  kristendommen	  og	  Islams	  politiske	  indre	  potentiale	  og	  ikke	  lukke	  øjnene	  for	  at	  der	  



	   22	  

kan	  være	  udfordringer,	  forklarer	  Sørlander.	  Han	  mener	  ikke	  at	  man	  skærper	  problemerne	  

ved	  at	  inddrage	  dem	  i	  den	  demokratiske	  diskussion,	  således	  at	  man	  kan	  forholde	  sig	  rationelt	  

til	  dem	  (ibid:	  48).	  

	  

5.2.4 Religionernes	  forhold	  til	  vold	  

I	  sin	  bog,	  påpeger	  Sørlander	  at	  der	  i	  Europa	  ses	  nogle	  sammenstød	  mellem	  den	  vestlige	  og	  

muslimske	  kultur,	  som	  peger	  på	  at	  forskellene	  mellem	  deres	  idealer	  er	  store.	  Blandt	  andet	  så	  

man	  det	  da	  filminstruktøren	  Theo	  van	  Gog,	  i	  2004	  blev	  myrdet	  i	  Amsterdam	  efter	  at	  have	  

lavet	  en	  kortfilm	  om	  islamisk	  kvindeundertrykkelse.	  Morderen	  var	  en	  marokkansk-‐hollandsk	  

mand	  ved	  navn	  Mohammed	  Bouyeri,	  som	  mente	  at	  filmen	  var	  en	  krænkelse	  af	  Islam	  og	  ifølge	  

ham	  krævede	  hans	  religion	  at	  instruktøren	  skulle	  straffes	  og	  at	  han	  selv	  var	  berettiget	  til	  at	  

udføre	  denne	  straf	  (ibid:	  119).	  Sørlander	  nævner	  også	  Jyllands-‐Postens	  offentliggørelse	  af	  

Muhammed-‐tegningerne	  i	  2005,	  hvor	  mange	  blev	  overrasket	  over	  de	  omfattende	  og	  alvorlige	  

konsekvenser	  det	  havde	  for	  forholdet	  mellem	  Vesten	  og	  Islam	  (ibid:	  143).	  Han	  argumenterer	  

her	  at	  det	  er	  religionernes	  meget	  forskellige	  forhold	  til	  vold,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  disse	  

konflikter.	  Islamisk	  lov	  er	  noget	  der	  er	  givet	  religiøst	  og	  der	  ligger	  en	  fordring	  i	  religionen	  at	  

den	  bør	  udbredes	  til	  hele	  verden.	  Hvis	  ikke	  det	  kan	  udbredes	  frivilligt,	  må	  man	  ty	  til	  sværdet,	  

som	  Muhammed	  gjorde	  det.	  Hvis	  muslimerne	  kan	  besejre	  resten	  af	  verden	  og	  underlægge	  den	  

islamisk	  styre,	  så	  bør	  de	  gøre	  det,	  uanset	  om	  det	  kræver	  vold	  eller	  ej,	  påpeger	  Sørlander	  (ibid:	  

100).	  Han	  forklarer	  at	  kristendommen	  er	  anderledes	  i	  forhold	  til	  selve	  forkyndelsen	  af	  Jesus,	  

som	  hverken	  gjorde	  brug	  af	  våben	  eller	  vold,	  men	  lod	  sig	  modstandsløst	  føre	  til	  korset.	  Der	  er	  

dog	  adskillige	  historier	  om	  hvordan	  Muhammed	  opfordrer	  sine	  tilhængere	  til	  at	  dræbe	  

modstandere	  og	  kritikere	  af	  Islam,	  hvorimod	  der	  ikke	  findes	  tilsvarende	  historier	  om	  Jesus	  

(ibid:	  101).	  Dette	  taget	  i	  betragtning,	  kan	  der	  være	  grund	  til	  at	  tro,	  at	  religionerne	  spiller	  en	  

rolle	  for	  hvordan	  konflikter	  kommer	  til	  udtryk	  når	  idealer	  støder	  sammen	  i	  samfund	  hvor	  

forskellige	  kulturer	  mødes.	  

	  

5.2.5 Vestens	  udfordringer	  og	  muligheder	  

Vi	  kan	  altså	  ifølge	  Sørlander,	  ikke	  længere	  tage	  så	  let	  på	  idealsammenstødet,	  som	  man	  gjorde	  

ved	  FN’s	  oprettelse	  og	  ved	  udarbejdelsen	  af	  Menneskerettighedserklæringen.	  Når	  vi	  først	  har	  

erkendt	  at	  Vestens	  og	  Islams	  politiske	  idealer	  på	  et	  grundlæggende	  plan	  støder	  sammen,	  
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slipper	  vi	  ikke	  uden	  om	  at	  spørge	  hvorledes	  vi	  politisk	  skal	  forholde	  os	  til	  sammenstødet	  

(ibid:	  36).	  Her	  mener	  Sørlander	  at	  vi	  bør	  sikre	  os	  fortsat	  at	  opretholde	  idealerne	  om	  det	  

sekulære	  demokrati	  og	  de	  religionsuafhængige	  menneskerettigheder.	  Dette	  kan	  kun	  gøres	  

med	  en	  årvågen	  bevidsthed	  om,	  at	  religioner	  er	  forskellige	  når	  det	  kommer	  til	  deres	  

forenelighed	  med	  disse	  idealer	  (ibid:	  52).	  

	  

Et	  af	  de	  største	  udfordringer	  for	  demokratiet	  i	  Vesten	  er	  i	  øjeblikket	  den	  muslimske	  

indvandring,	  mener	  Sørlander.	  Han	  påpeger	  at	  den	  mest	  fremherskende	  holdning	  i	  Europa	  

har	  været	  at	  vi	  bedst	  bevarer	  demokratiet	  ved	  lovgivningsmæssigt	  at	  sætte	  alle	  religioner	  lige	  

og	  fjerne	  enhver	  politisk	  forskelsbehandling	  mellem	  religionerne,	  herunder	  kristendommen	  

og	  Islam	  (ibid:	  115).	  Dette	  mener	  han	  til	  gengæld	  ikke	  vil	  gøre	  demokratiet	  mere	  sikkert.	  Han	  

forklarer	  at	  det	  er	  irrationelt	  at	  tro	  at	  demokratiet	  kan	  opretholdes	  ved	  at	  staterne	  og	  EU	  

forholder	  sig	  blinde	  over	  for	  den	  indre	  forskel	  mellem	  religionerne	  og	  ikke	  vil	  anerkende	  at	  

det	  kan	  skabe	  sammenstød	  når	  forskellige	  politiske	  og	  religiøse	  kulturer	  mødes	  (ibid:	  116).	  

Indvandringen	  skaber	  det	  problem	  at	  man	  skal	  finde	  en	  måde	  hvorpå	  man	  kan	  forene	  Islams	  

krav	  om	  at	  have	  en	  guddommelig	  lovgivning	  med	  det	  sekulære	  demokratis	  krav	  om	  at	  loven	  

skal	  bygges	  på	  folkeflertallets	  beslutning.	  Man	  skal	  altså	  forene	  en	  religion,	  som	  selv	  kræver	  at	  

ville	  være	  politik,	  med	  en	  politisk	  orden,	  som	  kræver	  at	  folkeflertallet	  er	  i	  stand	  til	  at	  adskille	  

politik	  og	  religion	  (ibid:	  37).	  I	  eksemplet	  med	  Mohammed	  Bouyeri	  ser	  man	  hvordan	  en	  mand	  

som	  er	  bosiddende	  i	  Holland,	  handler	  imod	  værdierne	  og	  lovene	  i	  det	  hollandske	  samfund.	  

For	  ham	  var	  mordet	  på	  filminstruktøren	  et	  led	  i	  en	  kamp	  mod	  et	  samfund	  med	  love	  som	  

tillader	  krænkelse	  af	  Islam.	  Sørlander	  fastslår	  at	  der	  her	  er	  modstrid	  mellem	  de	  værdier,	  som	  

mange	  muslimer	  føler	  sig	  bundet	  af,	  og	  den	  lovgivning	  som	  det	  samfund,	  hvori	  de	  lever,	  

bygger	  på,	  og	  dette	  kan	  komme	  til	  udtryk	  på	  fatal	  vis	  som	  med	  Bouyeri	  der	  satte	  sine	  religiøse	  

værdier	  over	  det	  vestlige	  samfunds	  lovgivning	  (ibid:	  119).	  Her	  bør	  vi,	  ifølge	  Sørlander,	  holde	  

fast	  i	  vores	  demokratiske	  form	  for	  lovgivning	  og	  ikke	  tilsidesætte	  vores	  værdier	  for	  at	  

imødekomme	  en	  mere	  Islam-‐venlig	  lovgivning.	  Han	  påpeger	  at	  islamister	  er	  et	  problem	  for	  

demokratiet,	  da	  de	  er	  villige	  til	  at	  myrde	  hvis	  de	  mener	  deres	  religion	  er	  krænket	  og	  dermed	  

forkaster	  demokratiets	  grundværdier.	  Demokratiet	  kan	  derfor	  heller	  ikke	  fungere	  hvis	  det	  

kommer	  til	  at	  bestå	  af	  for	  mange	  islamistiske	  borgere	  (ibid:	  121).	  Ifølge	  Sørlander	  må	  vi	  også	  

selv	  forebygge	  at	  skabe	  islamisterne,	  da	  de	  oftest	  er	  personer	  som	  lever	  i	  parallelsamfund	  i	  de	  

europæiske	  stater.	  Noget	  man	  kan	  gøre	  for	  at	  undgå	  at	  skabe	  disse	  parallelsamfund	  er	  at	  man	  



	   24	  

politisk	  skal	  begrænse	  indvandringen,	  så	  der	  ikke	  kommer	  så	  mange	  og	  så	  hurtigt,	  at	  

samfundet	  ikke	  kan	  nå	  at	  integrere	  dem.	  Man	  må	  simpelthen	  kontrollere	  indvandringen	  for	  at	  

sikre	  ”sammenhængskraften”	  i	  samfundet	  argumenterer	  han	  (ibid:	  124).	  

	  

Her	  opstår	  der	  dog	  problemer,	  når	  det	  multikulturelle	  ideal	  har	  fået	  stilling	  som	  ubetinget	  

moralsk	  holdepunkt,	  som	  det	  i	  dag	  har	  hos	  mange	  europæiske	  politikere	  og	  intellektuelle.	  Er	  

man	  imod	  det	  multikulturelle	  ideal,	  er	  man	  fremmedfjendsk	  eller	  ligefrem	  racist,	  ifølge	  disse	  

politikere	  og	  intellektuelle.	  Her	  er	  vi	  havnet	  i	  en	  politisk	  uholdbar	  situation,	  mener	  Sørlander,	  

og	  argumenterer	  at	  det	  multikulturelle	  ideal	  som	  denne	  elite	  kæmper	  for,	  hviler	  på	  en	  illusion.	  

Idealet	  modsiger	  virkeligheden,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  have	  en	  samfund	  hvor	  alle	  kan	  omgås	  

gnidningsfrit,	  uden	  at	  man	  har	  en	  fælles	  lokal	  kultur	  og	  et	  fælles	  sprog.	  Derfor	  er	  det	  

multikulturelle	  samfund	  en	  illusion	  som	  blot	  ville	  skabe	  kaos	  og	  opløsning,	  og	  det	  må	  den	  

politiske	  og	  intellektuelle	  elite	  få	  øjnene	  op	  for,	  forklarer	  han	  (ibid:	  126).	  Når	  vi	  skal	  forsvare	  

den	  rationelle	  demokratiske	  orden	  mod	  forsøg	  på	  at	  undergrave	  eller	  erstatte	  den	  med	  en	  

anden	  samfundsorden,	  så	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  føre	  kulturkamp.	  Det	  hører	  med	  til	  demokratiets	  

væsen	  at	  disse	  kampe	  skal	  foregå	  som	  åbne	  diskussioner	  med	  respekt	  for	  argumenternes	  

rationelle	  vægt	  (ibid:	  136).	  Den	  sidste	  udfordring	  for	  Vesten	  er	  ifølge	  Sørlander	  nutidens	  

svækkelse	  af	  den	  religion	  som	  har	  gødet	  demokratiets	  udvikling	  i	  Vesten,	  nemlig	  

kristendommen.	  I	  øjeblikket	  er	  troen	  på	  religionen	  erstattet	  af	  en	  fritsvævende	  tro	  på	  

demokratiet	  og	  menneskerettighederne	  (ibid:	  158),	  og	  denne	  tro	  udfordres	  nu	  af	  både	  en	  

radikal	  individualisering	  blandt	  befolkningen	  samt	  af	  udefrakommende	  religiøse	  ideologier.	  

Om	  det	  sekulære	  demokrati	  kan	  overleve	  disse	  udfordringer	  afhænger	  ifølge	  Sørlander	  af	  

hvad	  vi	  selv	  gør	  og	  særligt	  hvad	  vi	  politisk	  beslutter	  os	  for	  (ibid:	  159).	  

	  

5.3 Bassam	  Tibi	  

I	  2008	  udkom	  også	  en	  anden	  bog	  vedrørende	  religion,	  politik	  og	  Europas	  udfordringer	  med	  

den	  muslimske	  indvandring.	  Bogen	  Political	  Islam	  -‐	  World	  Politics	  and	  Europe.	  Democratic	  

Peace	  and	  Euro-‐Islam	  versus	  Global	  Jihad	  er	  skrevet	  af	  den	  tyske	  professor	  i	  internationale	  

relationer	  Bassam	  Tibi,	  som	  selv	  er	  muslim	  og	  har	  boet	  i	  Europa	  det	  meste	  af	  sit	  liv	  (Tibi	  

2008:	  4).	  Hans	  bog	  er	  baseret	  på	  tre	  årtiers	  forskning	  og	  tager	  fat	  på	  nogle	  af	  de	  største	  

politiske	  udfordringer	  i	  Europa	  i	  dette	  nye	  årtusinde;	  den	  politiske	  islamisme	  og	  det	  samtidigt	  
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stigende	  antal	  muslimer	  som	  bosætter	  sig	  i	  Europa	  (ibid:	  2).	  Han	  afviser	  dog	  Samuel	  P.	  

Huntingtons	  teori	  om	  et	  ”sammenstød	  af	  civilisationer”	  på	  trods	  af	  en	  erkendelse	  af	  at	  der	  i	  

øjeblikket	  er	  en	  voksende	  konflikt	  mellem	  den	  islamistiske	  bevægelse	  og	  det	  europæiske	  

demokrati.	  Han	  foreslår	  en	  løsning	  gennem	  udviklingen	  af	  et	  Euro-‐Islam	  som	  på	  fredelig	  vis	  

kan	  harmonere	  en	  religiøs	  overbevisning	  med	  en	  inkluderende	  demokratisk	  kultur	  hvor	  alle	  

er	  europæiske	  samfundsborgere	  på	  lige	  fod	  (ibid:	  4).	  I	  bogen	  peger	  Tibi	  på	  hvordan	  Islam	  kan	  

tilpasse	  sig	  demokratiet	  ved	  hjælp	  af	  religiøse	  reformer	  og	  påpeger	  samtidig	  hvordan	  

islamisme,	  på	  den	  anden	  side,	  ikke	  kan	  harmonere	  med	  demokrati	  og	  menneskerettigheder.	  

Han	  understreger	  dog	  at	  vestlige	  medier	  giver	  Islam	  et	  dårligt	  omdømme	  og	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  

skelne	  mellem	  politisk	  Islam	  (islamisme)	  og	  den	  islamiske	  tro	  i	  almindelighed	  (ibid:	  13).	  	  

	  

Europa	  er	  i	  øjeblikket	  et	  kontinent	  som	  oplever	  en	  fortsat	  stigende	  indvandring	  fra	  muslimske	  

lande	  og	  kan	  i	  høj	  grad	  mærke	  den	  øgede	  konflikt	  mellem	  de	  vestlige	  sekulære	  værdier	  og	  en	  

religion	  som	  er	  blevet	  politiseret.	  Islam	  i	  Europa	  bliver	  i	  dag	  promoveret	  gennem	  

saudiarabisk	  finansiering	  af	  moskeer	  og	  islamiske	  skoler,	  med	  ønsket	  om	  at	  afskaffe	  den	  

vestlige	  kultur	  og	  skabe	  et	  islamisk	  politisk	  system	  i	  hele	  verden.	  Ifølge	  Tibi	  ønsker	  disse	  

islamister	  ikke	  at	  muslimer	  bliver	  integreret	  i	  det	  europæiske	  samfund,	  men	  ser	  hellere	  at	  de	  

forbliver	  i	  et	  parallelsamfund	  hvorved	  det	  er	  lettere	  at	  påvirke	  dem	  med	  islamistiske	  

synspunkter	  (ibid:	  39).	  	  

	  

5.3.1 Islam:	  Fra	  middelalderen	  til	  i	  dag.	  

Bassam	  Tibi	  argumenterer	  I	  sin	  bog	  for	  hvordan	  den	  islamiske	  kultur	  ikke	  er	  en	  uforanderlig	  

størrelse	  og	  mener	  at	  det	  er	  ignorant	  når	  visse	  vestlige	  historikere	  udtaler	  at	  demokrati	  ikke	  

kan	  forenes	  med	  den	  islamiske	  verden	  grundet	  dets	  græske	  rødder	  (ibid:	  100).	  Han	  og	  andre	  

som	  har	  studeret	  den	  islamiske	  kulturarv	  er	  nemlig	  opmærksomme	  på	  hvordan	  Islam	  tilbage	  i	  

middelalderen	  havde	  en	  oplysningstradition	  som	  gjorde	  dem	  åbne	  over	  for	  at	  lære	  fra	  andre	  

og	  rationelle	  muslimer	  tog	  den	  græske	  arv	  til	  sig	  (ibid:	  42).	  De	  tilegnede	  sig	  dermed	  en	  

hellenistisk	  kultur	  som	  dengang	  skabte	  fremgang	  for	  den	  islamiske	  civilisation	  og	  gjorde	  dem	  

til	  en	  stor	  spiller	  internationalt	  (ibid:	  99).	  Islams	  storhedstid	  ophørte	  reelt	  da	  ”Den	  Militære	  

Revolution”	  fandt	  sted	  i	  Vesten	  mellem	  år	  1500	  til	  1800	  (ibid:	  68).	  Den	  nye	  teknologiske	  magt	  

understøttede	  den	  europæiske	  ekspansion	  og	  satte	  Vesten	  i	  en	  position	  hvor	  det	  var	  muligt	  at	  
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overtage	  det	  tidligere	  overlegne	  islamiske	  samfund	  og	  underkaste	  det	  europæisk	  kolonistyre.	  

Dette	  har	  skabt	  dybe	  sår	  i	  den	  muslimske	  kollektive	  hukommelse.	  På	  trods	  af	  at	  kolonistyret	  

endte,	  havde	  Vesten	  alligevel	  påduttet	  verden	  sin	  politiske	  kultur,	  hvilket	  betød	  at	  den	  

islamiske	  verden	  nu	  også	  bestod	  af	  suveræne	  stater.	  Det	  21.	  århundrede	  er	  nu	  karakteriseret	  

af	  et	  muslimsk	  oprør.	  I	  den	  islamiske	  verden	  foregår	  der	  i	  de	  fleste	  nationalstater	  en	  

legitimitets-‐krise	  og	  islamister	  taler	  om	  hvordan	  der	  sker	  en	  islamisk	  opvågnen	  (ibid:	  63).	  På	  

trods	  af	  at	  historien	  har	  udviklet	  sig	  i	  Vestens	  favør,	  har	  det	  aldrig	  ændret	  på	  at	  muslimer	  ser	  

dem	  selv	  som	  overlegne,	  og	  det	  er	  derfor	  at	  vi	  i	  dag	  ser	  dette	  oprør,	  forklarer	  Tibi	  (ibid:	  68).	  	  

	  

5.3.2 Fra	  Jihad	  til	  jihadisme	  

Flere	  teoretikere	  peger	  i	  dag	  på	  at	  Islam	  ikke	  er	  foreneligt	  med	  demokratiet,	  da	  religionen	  

opfordrer	  til	  voldelig	  Jihad	  mod	  de	  som	  ikke	  er	  troende	  muslimer.	  Tibi	  er	  delvist	  enig,	  men	  

påpeger	  vigtigheden	  af	  at	  skelne	  mellem	  klassisk	  Jihad	  og	  nutidig	  jihadisme.	  I	  Koranen	  

betyder	  Jihad	  ikke	  terrorisme	  som	  vi	  forstår	  det	  i	  dag,	  men	  det	  var	  derimod	  forbundet	  med	  en	  

mere	  fredelig	  tilgang	  til	  udøvelsen.	  Jihad	  kombinerer	  det	  at	  kæmpe	  med	  at	  missionere	  i	  krige	  

om	  islamisk	  udvidelse.	  Ifølge	  Koranen	  er	  denne	  kamp	  underlagt	  bindende	  regler	  som	  

begrænser	  målene	  for	  angreb.	  Derimod,	  forklarer	  Tibi,	  er	  nutidig	  jihadisme	  en	  ulig	  krig	  som	  

udkæmpes	  globalt	  af	  islamister	  som	  tyr	  til	  vold	  i	  kampen	  mod	  Vesten.	  Denne	  kamp	  er	  uden	  

regler.	  Dog	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  nogle	  oversætter	  Jihad	  som	  en	  fuldstændig	  fredelig	  

personlig	  udøvelse,	  men	  fakta	  er	  dog	  at	  Jihad	  er	  relateret	  til	  ordet	  ’qital’,	  som	  betyder	  fysisk	  

udkæmpelse	  inklusiv	  brugen	  af	  våben	  (ibid:	  64).	  Koranen	  gjorde	  det	  dog	  obligatorisk	  for	  

muslimer	  at	  holde	  sig	  til	  visse	  regler	  når	  de	  kæmper	  i	  Islams	  navn.	  Eksempelvis	  tillader	  den	  

ikke	  bagholdsangreb	  og	  forbyder	  ethvert	  drab	  på	  civile	  og	  andre	  muslimer	  (ibid:	  65).	  Koranen	  

skelner	  derfor	  også	  skarpt	  mellem	  at	  kæmpe	  (qital)	  og	  at	  angribe.	  Her	  henviser	  Tibi	  til	  

ordene;	  ‘‘Fight	  for	  the	  sake	  of	  Allah	  against	  those	  who	  fight	  against	  you,	  but	  do	  not	  be	  violent,	  

because	  Allah	  does	  not	  love	  aggressors’’	  (sura	  al-‐baqara	  2:190)	  (ibid:	  72).	  Dog	  påpeger	  han	  

samtidig	  hvordan	  Koranen	  efterfølgende	  har	  et	  stykke	  som	  lyder;	  ‘‘Kill	  them	  wherever	  you	  find	  

them.	  Drive	  them	  out	  of	  places	  from	  which	  they	  drove	  you	  ...	  Fight	  against	  them	  until	  idolatry	  is	  

no	  more	  and	  Allah’s	  religion	  reigns	  supreme’’	  (sura	  al-‐baqara	  2:190–2)	  (ibid).	  Tibi	  forklarer	  

hvordan	  Koranen	  kan	  virke	  selvmodsigende,	  alt	  efter	  hvordan	  man	  vælger	  at	  fortolke	  ordene.	  

Det	  er	  altså	  muligt	  selektivt	  at	  referere	  til	  Koranen	  for	  at	  understøtte	  sine	  personlige	  
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synspunkter.	  Dette	  har	  medvirket	  til	  at	  meningen	  med	  ordet	  Jihad	  er	  blevet	  udvisket	  og	  i	  dag	  

bliver	  brugt	  af	  jihadist-‐grupper	  til	  at	  legitimere	  deres	  handlinger	  mod	  Vesten	  og	  kalde	  deres	  

terrorisme	  for	  Jihad.	  Hver	  gang	  er	  der	  blevet	  brugt	  direkte	  referencer	  til	  Koranen	  (ibid).	  	  

Tibi	  pointerer	  også	  at	  man	  historisk	  set	  kan	  dele	  Koranen	  op	  i	  to	  dele,	  den	  første	  fra	  Mekka-‐

årene	  og	  den	  anden	  fra	  Medina-‐tiden.	  Mekka-‐delene	  af	  Koranen	  er	  dybest	  set	  spirituelle	  og	  

indeholder	  ingen	  referencer	  til	  vold	  eller	  brugen	  af	  magt.	  Flere	  vers	  fra	  denne	  periode	  bruger	  

termen	  ’jihad’	  til	  at	  beskrive	  forsøgene	  på	  at	  konvertere	  de	  vantro,	  men	  uden	  nogen	  former	  

for	  fysiske	  kampe	  (ibid:	  73).	  Efter	  profetens	  død,	  gik	  muslimerne	  ind	  i	  voldelige	  globale	  

kampe	  i	  Asien,	  Nordafrika	  og	  Europa.	  Der	  skete	  en	  gradvis	  overgang	  fra	  Mecca	  til	  Medina-‐

årene	  og	  hermed	  udviklede	  den	  fredelige	  Jihad	  sig	  til	  et	  udtryk	  for	  globale	  kamphandlinger,	  

dog	  under	  de	  strenge	  regler	  om	  ikke	  at	  angribe	  uden	  varsel	  og	  aldrig	  at	  angribe	  civile,	  

herunder	  særligt	  børn,	  ældre	  og	  kvinder	  generelt	  (ibid:	  74).	  	  

	  

Alligevel	  mener	  mange	  islamister	  at	  terrorangreb	  rundt	  omkring	  i	  verden	  kan	  legitimeres	  som	  

Jihad-‐angreb,	  på	  trods	  af	  overtrædelsen	  af	  de	  strikte	  regler	  som	  Koranen	  foreskriver	  (ibid:	  

75).	  Det	  er	  dette	  som	  Tibi	  kalder	  for	  jihadisme,	  eller	  neo-‐Jihad.	  Konceptet	  har	  sine	  rødder	  i	  en	  

bevægelse	  i	  Cairo	  i	  1928,	  grundlagt	  af	  Hasan	  al-‐Banna,	  kaldet	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  

(ibid:	  77).	  Hasan	  al-‐Banna	  står	  også	  bag	  den	  nye	  forståelse	  af	  religionen	  som	  en	  politisk	  

størrelse	  og	  denne	  bevægelses	  islamister	  begyndte	  på	  dette	  tidspunkt	  at	  læse	  de	  religiøse	  

skrifter	  selektivt	  og	  med	  en	  ny	  tankegang	  bag.	  Denne	  nye	  tankegang	  skabte	  grobund	  for	  den	  

nutidige	  jihadisme.	  I	  al-‐Bannas	  Jihad-‐essay	  refererer	  han	  direkte	  til	  Koranen,	  på	  de	  punkter	  

som	  understøtter	  hans	  egen	  forherligelse	  af	  voldelige	  kamphandlinger,	  eksempelvis	  med	  

sætninger	  som	  ‘‘Fighting	  is	  obligatory	  on	  you,	  much	  as	  you	  dislike	  it’’	  (sura	  al-‐bagara	  2:216)	  og	  

“If	  you	  should	  die	  or	  be	  slain	  in	  the	  cause	  for	  Allah,	  his	  mercy	  will	  surely	  be	  better	  than	  all	  the	  

riches	  you	  amass’’	  (sura	  al-‐Imran	  3:158)	  (ibid:	  82).	  Med	  disse	  ord,	  konkluderer	  al-‐Banna	  at	  

alle	  muslimer	  er	  forpligtede	  til	  at	  kæmpe	  for	  Islam	  i	  Allahs	  navn	  gennem	  voldelig	  Jihad	  (ibid:	  

83).	  Denne	  udvikling	  fra	  Jihad	  til	  jihadisme	  har	  skabt	  en	  udfordring	  for	  muslimer	  som	  er	  

forpligtede	  under	  international	  lovgivning	  som	  forbyder	  krig,	  alt	  imens	  deres	  

uddannelsessystem	  belærer	  om	  islamisk	  lov,	  Sharia,	  der	  foreskriver	  Jihad	  imod	  alle	  vantro	  

(ibid:	  87).	  Tibi	  erkender	  at	  den	  nutidige	  forståelse	  af	  Jihad	  egentlig	  er	  jihadisme,	  men	  mener	  

samtidig	  at	  det	  er	  en	  alvorlig	  fejl	  at	  blande	  de	  to	  begreber	  og	  at	  det	  skader	  den	  muslimske	  
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befolkning	  (ibid:	  65).	  I	  stedet	  bør	  vi	  fokusere	  mere	  på	  at	  skabe	  en	  erindring	  om	  hvordan	  Islam	  

og	  Europa	  deler	  historiske	  rødder,	  både	  positive	  og	  negative,	  samt	  en	  fælles	  kulturarv.	  	  

	  

5.3.3 Islam	  og	  Europa	  

Tibi	  tilslutter	  sig	  gennem	  bogen	  den	  belgiske	  historiker	  Henri	  Piennes	  syn	  på	  den	  historiske	  

udvikling	  i	  tiden	  hvor	  den	  kristne	  europæiske	  civilisation	  begyndte.	  Ifølge	  Pienne	  var	  

dannelsen	  af	  Europa	  en	  reaktion	  på	  truslen	  fra	  den	  voksende	  islamiske	  civilisation	  som	  havde	  

formået	  at	  dominere	  hele	  Middelhavet	  og	  dermed	  svækket	  Romerriget.	  Dette	  kulminerede	  i	  

den	  muslimske	  erobring	  af	  Spanien	  i	  711,	  hvorefter	  de	  trængte	  ind	  i	  Europa	  (ibid:	  191).	  Den	  

første	  Jihad-‐udbredelse	  ledte	  dermed	  til	  en	  endelig	  afslutning	  på	  Romerrigets	  herredømme	  i	  

Middelhavet	  og	  skabte	  grobund	  for	  tilblivelsen	  af	  Karl	  Den	  Store	  som	  ”Europas	  fader”.	  

Europæernes	  modsvar	  til	  de	  islamiske	  erobringer	  var	  korstogene	  (ibid:	  192).	  	  

Tibi	  påpeger	  dog	  at	  historien	  om	  Islam	  og	  Europa	  ikke	  kun	  har	  omhandlet	  rivalisering	  og	  

kampe.	  Der	  har	  naturligvis	  været	  gensidige	  påvirkninger	  af	  kultur	  mellem	  de	  to	  civilisationer,	  

og	  da	  Islam	  i	  middelalderen	  var	  ’helleniseret’	  påvirkede	  det	  også	  Europa	  som	  indførte	  en	  

islamisk	  version	  af	  Hellenisme	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  førte	  til	  Renæssancen.	  Den	  store	  forskel	  

fra	  før	  og	  efter	  Renæssancen	  i	  Europa,	  var	  skiftet	  fra	  kristendommen	  tilbage	  til	  Grækenland	  

og	  den	  græske	  tankegang.	  Tibi	  påpeger	  at	  dette	  historiske	  faktum	  omkring	  den	  kulturelle	  

udveksling	  ikke	  er	  taget	  i	  betragtning	  i	  eksempelvis	  Samuel	  P.	  Huntingtons	  teori	  om	  et	  

sammenstød	  mellem	  civilisationerne	  (ibid).	  Den	  historiske	  baggrund	  mellem	  Islam	  og	  Europa	  

kan	  dermed	  sammenfattes	  som	  både	  gensidige	  erobringer	  og	  kulturelle	  udvekslinger	  (ibid:	  

50),	  og	  det	  er	  dette	  som	  Tibi	  mener	  at	  man	  bør	  skabe	  en	  bevidsthed	  omkring	  hos	  både	  

europæere	  og	  muslimer	  i	  Europa,	  da	  det	  skaber	  en	  fælles	  historisk	  identitet	  som	  kan	  bruges	  i	  

integrationen	  af	  muslimske	  indvandrere.	  Muslimer	  burde	  i	  dag	  kunne	  tage	  demokratiet	  til	  sig	  

på	  samme	  måde	  som	  de	  førhen	  i	  historien	  har	  taget	  den	  græske	  kultur	  til	  sig,	  mener	  Tibi	  (ibid:	  

42),	  men	  der	  er	  mange	  udfordringer	  som	  Europa	  bør	  tage	  i	  betragtning	  før	  end	  en	  endelig	  

løsning	  kan	  findes.	  

	  

5.3.4 Europas	  udfordringer	  og	  muligheder	  

Den	  muslimske	  indvandring	  i	  Europa	  bringer	  både	  positive	  og	  negative	  følger	  med	  sig.	  Den	  

beriger	  de	  europæiske	  lande	  med	  en	  ny	  kultur,	  men	  samtidig	  bringer	  den	  også	  islamistiske	  
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jihadister	  til	  kontinentet.	  Ifølge	  Tibi	  er	  det	  mislykkedes	  de	  europæiske	  lande	  at	  integrere	  

størstedelen	  af	  de	  muslimer	  som	  er	  kommet,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  et	  nyt	  sikkerhedsproblem	  

for	  Europa	  (ibid:	  148).	  Han	  understreger	  at	  hvis	  ikke	  Europa	  får	  succes	  med	  at	  integrere	  

muslimerne	  til	  at	  blive	  helhjertede	  europæiske	  statsborgere,	  vil	  islamisterne	  samt	  salafist-‐

lederne	  fra	  parallel-‐samfundene	  i	  landene	  opnå	  at	  islamisere	  Europa	  (ibid:	  179).	  

Det	  er	  dog	  ifølge	  Tibi	  nødvendigt	  samtidig	  at	  reformere	  Islam	  ved	  at	  gå	  væk	  fra	  idéen	  om	  

global	  Jihad	  og	  genoplive	  den	  gamle	  tradition	  for	  islamisk	  rationalisme	  som	  blomstrede	  i	  

Islams	  middelalder.	  Han	  argumenterer	  at	  dannelsen	  af	  et	  rationalistisk	  verdenssyn	  vil	  give	  

mulighed	  for	  en	  accept	  af	  demokratisk	  fred	  (ibid:	  52).	  

	  

I	  sin	  bog	  råder	  Tibi	  derfor	  til	  at	  både	  de	  muslimske	  indvandrere	  og	  europæerne	  accepterer	  en	  

etnisk-‐,	  religions-‐	  og	  raceblind	  idé	  om	  et	  Europa	  kombineret	  med	  et	  reformeret	  Islam,	  for	  at	  

bygge	  bro	  mellem	  hinanden.	  Han	  foreslår	  at	  skabe	  et	  Euro-‐Islam,	  hvor	  europæiske	  værdier	  så	  

som	  demokrati,	  laïcité,	  civilsamfund,	  pluralisme,	  sekulær	  tolerance	  og	  individuelle	  

menneskerettigheder	  inkorporeres	  i	  den	  islamiske	  tankegang.	  Her	  er	  det	  af	  stor	  betydning	  at	  

muslimer	  kan	  identificere	  sig	  med	  en	  fortid	  hvor	  rationalismen	  var	  dominerende	  i	  Islam.	  

Derfor	  påpeger	  han	  også	  at	  politisk	  Islam	  og	  islamisk	  fundamentalisme	  ikke	  er	  forenelig	  med	  

det	  vestlige	  demokrati	  og	  Euro-‐Islam,	  da	  islamismens	  totalitære	  ideologi	  forhindrer	  dette.	  Det	  

er	  derimod	  den	  overordnede	  islamiske	  kultur	  som	  kan	  tage	  demokratiet	  til	  sig	  ved	  hjælp	  af	  

religiøse	  reformer	  som	  muslimerne	  selv	  skal	  skabe	  (ibid:	  218).	  	  

Det	  er	  derfor	  både	  europæerne	  og	  de	  muslimske	  indvandrere	  som	  skal	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  

gøre	  dette	  til	  en	  realitet	  (ibid:	  180).	  

	  

En	  anden	  udfordring	  som	  truer	  Europas	  værdier,	  påpeger	  Tibi,	  er	  den	  svækkede	  bevidsthed	  

omkring	  netop	  disse	  værdier.	  I	  mødet	  med	  meget	  stærke	  muslimske	  værdier	  som	  i	  øjeblikket	  

strømmer	  til	  kontinentet,	  kan	  en	  svækket	  europæisk	  bevidsthed	  blive	  et	  stort	  problem.	  For	  

ham	  er	  det	  på	  sin	  vis	  fascinerende	  at	  se	  hvordan	  europæiske	  intellektuelle	  støtter	  

immigranternes	  stærke	  kulturelle	  identitet	  samtidig	  med	  at	  de	  kalder	  en	  stærk	  europæisk	  

bevidsthed	  for	  ”racistisk”	  og	  ”højre-‐orienteret”.	  Disse	  intellektuelle	  overser	  at	  der	  potentielt	  

kan	  ske	  en	  islamisering	  af	  Europa	  og	  de	  formår	  ikke	  at	  forstå	  at	  en	  europæisering	  af	  Islam	  er	  

den	  bedste	  måde	  at	  forhindre	  en	  eksklusion	  af	  muslimerne	  i	  samfundet	  (ibid:	  190).	  Han	  

understreger	  vigtigheden	  af	  at	  forstå	  at	  et	  ikke-‐reformeret	  Islam	  er	  en	  religion	  med	  en	  
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tradition	  der	  tilskriver	  muslimer	  at	  forsøge	  at	  konvertere	  andre	  til	  deres	  tro.	  Dette	  set	  i	  

sammenhæng	  med	  den	  stigende	  indvandring	  af	  muslimer	  i	  Europa	  samt	  en	  svækket	  

europæisk	  identitet,	  kan	  potentielt	  udgøre	  et	  stort	  problem	  fremadrettet.	  Hvis	  disse	  fakta	  

fortsat	  bliver	  tabuiseret	  blandt	  den	  europæiske	  elite	  og	  de	  intellektuelle,	  kan	  der	  ikke	  findes	  

en	  løsning	  på	  problemet.	  Tibis	  forslag	  om	  et	  Euro-‐Islam,	  altså	  en	  europæisering	  af	  Islam,	  vil	  

derimod	  bygge	  bro	  mellem	  Europa	  og	  muslimske	  indvandrere,	  som	  i	  stedet	  for	  at	  forsøge	  at	  

konvertere	  andre	  til	  deres	  tro,	  vil	  tage	  den	  religiøse	  pluralisme	  til	  sig	  (ibid:	  200).	  I	  hans	  optik	  

vil	  et	  Euro-‐Islam	  skabe	  gode	  muligheder	  for	  en	  fredelig	  sameksistens	  mellem	  europæerne	  og	  

de	  muslimske	  immigranter	  (ibid:	  206).	  Han	  konkluderer	  dermed	  at	  en	  multikulturel	  tilgang	  til	  

integration	  ikke	  er	  løsningen.	  Muslimske	  immigranter	  skal	  integreres	  gennem	  en	  

arbejdsplads,	  idet	  den	  nuværende	  indvandring	  som	  går	  direkte	  på	  velfærdsydelser	  forhindrer	  

muslimerne	  i	  at	  blive	  helhjertede	  europæiske	  statsborgere	  (ibid:	  214).	  

	  

Tibi	  konkluderer	  dermed	  at	  det	  er	  muligt	  for	  muslimske	  immigranter	  at	  blive	  europæere	  som	  

accepterer	  individuelle	  borgerpligter	  og	  –rettigheder,	  uden	  at	  stoppe	  med	  at	  være	  muslimer.	  

Det	  er	  derfor	  også	  passende	  at	  kræve	  at	  de	  er	  loyale	  over	  for	  den	  demokratiske	  stats-‐	  og	  

samfundsorden	  som	  de	  lever	  i.	  Dette	  gælder	  i	  særdeleshed	  også	  for	  de	  sekulære	  europæiske	  

love	  og	  de	  sekulære	  forfatninger	  som	  adskiller	  religion	  og	  politik.	  Kulturelle	  reformer	  vil	  gøre	  

det	  muligt	  for	  muslimske	  indvandrere	  at	  leve	  med	  en	  regering	  af	  ikke-‐muslimske	  ledere.	  Med	  

hensyn	  til	  europæerne	  skal	  der	  ske	  en	  ændring	  i	  deres	  kulturelle	  holdninger	  for	  at	  gøre	  

samfundet	  mere	  inkluderende.	  Udfaldet	  afhænger	  dermed	  af	  villigheden	  hos	  begge	  parter	  til	  

at	  ændre	  sig	  (ibid:	  236).	  Han	  pointerer	  hvordan	  en	  oplysnings-‐orienteret	  uddannelse	  er	  

essentiel	  og	  kan	  være	  grundstenen	  i	  at	  skabe	  en	  tværkulturel	  moral	  som	  basis	  for	  

demokratisk	  fred.	  Hermed	  argumenterer	  han	  også	  for	  at	  skabe	  en	  ny	  uddannelse	  for	  de	  

muslimske	  borgere	  i	  europæiske	  parallelsamfund	  baseret	  på	  demokratisering	  og	  de	  

europæiske	  værdier	  relateret	  til	  demokratiet.	  For	  at	  kunne	  blive	  en	  del	  af	  det	  europæiske	  

samfund,	  må	  disse	  borgere	  revurdere	  Islam	  og	  gøre	  plads	  til	  de	  europæiske	  værdier	  og	  

demokratiet.	  Tibi	  mener	  derfor	  også	  at	  Islam	  er	  foreneligt	  med	  demokratiet,	  

menneskerettighederne	  og	  civilsamfundet,	  i	  så	  fald	  at	  muslimerne	  selv	  ønsker	  dette	  (ibid:	  

249).	  At	  skabe	  et	  civilsamfund	  I	  Europa	  som	  inkluderer	  Islam	  er	  en	  fælles	  opgave	  for	  både	  

europæere	  og	  muslimer	  (ibid:	  90).	  
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5.4 Teoridiskussion	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  Huntington,	  Sørlander	  og	  Tibis	  teoretiske	  synspunkter	  blive	  

sammenholdt,	  for	  at	  give	  klarhed	  over	  deres	  primære	  argumenter	  og	  hvor	  vidt	  de	  kan	  

forklare	  de	  konflikter	  vi	  i	  dag	  oplever	  mellem	  Islam	  og	  Vesten,	  særligt	  i	  Europa	  og	  hvilke	  bud	  

de	  hver	  især	  har	  på	  løsninger.	  

	  

5.4.1 Hvorfor	  opstår	  der	  problemer	  mellem	  Vesten	  og	  Islam?	  

Samuel	  P.	  Huntington	  forklarer	  indledningsvist	  hvordan	  han	  mener	  at	  de	  største	  konflikter	  i	  

verden	  fremover	  vil	  foregå	  mellem	  grupper	  fra	  forskellige	  civilisationer,	  fordi	  disse	  forskellige	  

civilisationer,	  gennem	  den	  teknologiske	  revolution,	  er	  blevet	  bragt	  tættere	  sammen,	  jf.	  afsnit	  

5.1.	  Han	  uddyber	  at	  der	  tidligere	  i	  historien	  kun	  har	  været	  begrænset	  og	  kortvarig	  kontakt	  

mellem	  civilisationerne,	  dette	  værende	  både	  kortvarige,	  men	  intensive	  kampe	  og	  langsom	  

udveksling	  af	  idéer	  og	  teknologi.	  I	  det	  8.	  og	  9.	  århundrede	  overgik	  den	  islamiske	  verden	  klart	  

Europa	  i	  rigdom	  og	  størrelse,	  hvor	  den	  europæiske	  kultur	  først	  begyndte	  at	  udvikle	  sig	  og	  

blomstre	  mellem	  det	  11.	  og	  13.	  århundrede.	  Omkring	  år	  1500	  var	  renæssancen	  kommet	  og	  

hermed	  også	  Vestens	  påvirkning	  af	  andre	  civilisationer,	  jf.	  afsnit	  5.1.1.	  

Bassam	  Tibi	  er	  ikke	  uenig	  med	  Huntington	  om	  hvordan	  historien	  overordnet	  har	  udviklet	  sig	  

mellem	  disse	  to	  civilisationer,	  dog	  kritiserer	  han	  Huntingtons	  teori	  for	  ikke	  at	  tage	  det	  

historiske	  faktum	  med	  at	  det	  var	  en	  islamisk	  version	  af	  Hellenisme,	  som	  førte	  til	  renæssancen	  

i	  Europa.	  Han	  argumenterer	  at	  der	  udover	  kampe	  og	  rivaliseringer	  mellem	  Europa	  og	  den	  

islamiske	  verden	  også	  har	  fundet	  en	  stor	  udveksling	  af	  kultur	  sted	  mellem	  de	  to	  civilisationer,	  

og	  da	  Islam	  i	  middelalderen	  var	  ”helleniseret”,	  påvirkede	  dette	  også	  Europa	  som	  skiftede	  fra	  

kristendommen	  og	  tilbage	  til	  den	  græske	  tankegang,	  jf.	  afsnit	  5.3.3.	  Efter	  denne	  påvirkning	  

havde	  fundet	  sted,	  skete	  en	  udvikling	  i	  Vesten	  som	  førte	  til	  ”den	  militære	  revolution”	  mellem	  

år	  1500	  til	  1800.	  Den	  nye	  teknologiske	  magt	  gav	  Europa	  muligheden	  for	  at	  kolonisere	  det	  

tidligere	  overlegne	  islamiske	  samfund,	  hvilket	  skabte	  dybe	  sår	  i	  den	  muslimske	  kollektive	  

hukommelse.	  Vesten	  fik,	  på	  trods	  af	  kolonistyrets	  afslutning,	  påduttet	  verden	  sin	  politiske	  

kultur	  med	  suveræne	  stater,	  jf.	  afsnit	  5.3.1.	  

	  

I	  dag	  oplever	  man	  dog	  en	  øget	  udfordring	  i	  Europa	  med	  muslimske	  indvandrere	  som	  har	  

svært	  ved	  at	  integrere	  sig	  i	  samfundet	  og	  tilpasse	  sig	  den	  sekulære	  politiske	  kultur	  som	  
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gennemstrømmer	  de	  europæiske	  samfund.	  Huntington	  påpeger	  her	  hvordan	  den	  politiske	  

loyalitetsstruktur	  blandt	  muslimer	  overordnet	  set	  har	  været	  den	  modsatte	  af	  Vestens.	  I	  de	  

islamiske	  samfund	  spiller	  stammeforhold	  og	  religion	  en	  stadig	  vigtig	  rolle	  for	  den	  sociale,	  

kulturelle	  og	  politiske	  udvikling,	  og	  dermed	  også	  de	  politiske	  systemer,	  jf.	  afsnit	  5.1.3.	  	  

Kai	  Sørlander	  er	  på	  dette	  punkt	  enig	  med	  Huntington,	  men	  han	  tillægger	  de	  to	  store	  

religioner,	  kristendommen	  og	  Islam,	  stor	  betydning	  for	  hvorfor	  den	  politiske	  udvikling	  i	  de	  to	  

civilisationer,	  Islam	  og	  Vesten,	  er	  gået	  i	  forskellige	  retninger.	  Han	  mener	  at	  det	  er	  

kristendommen	  som	  har	  gjort	  at	  man	  i	  Vesten	  har	  haft	  en	  politisk	  udvikling	  som	  førte	  til	  

religionsuafhængige	  menneskerettigheder	  og	  kravet	  om	  adskillelse	  af	  politik	  og	  religion,	  jf.	  

afsnit	  5.2.	  Argumentet	  her	  er	  begrundet	  i	  forkyndelsen	  af	  henholdsvis	  Jesus	  og	  Muhammeds	  

liv,	  hvori	  de	  centrale	  budskaber	  ligger.	  Intet	  i	  forkyndelsen	  af	  Jesus	  pålægger	  hans	  tilhængere	  

at	  gribe	  efter	  den	  politiske	  magt,	  hvorimod	  det	  ser	  noget	  anderledes	  ud	  når	  man	  ser	  på	  

Muhammeds	  liv	  og	  forskrifter,	  som	  opfordrer	  til	  voldelig	  Jihad,	  jf.	  afsnit	  5.2.1.	  Samtidig	  

påpeger	  Sørlander	  hvordan	  formidlingen	  af	  de	  religiøse	  kilder	  til	  henholdsvis	  Jesus	  og	  

Muhammeds	  liv	  er	  af	  afgørende	  forskellighed.	  Da	  Koranen	  er	  direkte	  ord	  fra	  Allah	  gennem	  

Muhammed,	  er	  denne	  også	  væsentlig	  mere	  sårbar	  over	  for	  kritik	  end	  Bibelen,	  jf.	  afsnit	  5.2.2.	  

Tibi	  kommenterer	  i	  sin	  bog	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  skelne	  mellem	  klassisk	  Jihad	  og	  nutidig	  

jihadisme	  når	  man	  skal	  forstå	  Koranen.	  Han	  mener	  ikke	  at	  Koranens	  henvisninger	  til	  Jihad	  

skal	  sammenlignes	  med	  den	  form	  for	  terrorisme	  som	  vi	  i	  dag	  ser	  begået	  af	  radikaliserede	  

islamister.	  Han	  indrømmer	  dog	  at	  Koranen	  kan	  virke	  selvmodsigende,	  alt	  efter	  hvordan	  man	  

selv	  vælger	  at	  fortolke	  ordene	  og	  dette	  har	  medvirket	  til	  at	  ordet	  Jihad	  i	  dag	  bliver	  brugt	  til	  at	  

legitimere	  terrorhandlinger	  mod	  vestlige	  samfund,	  jf.	  afsnit	  5.3.2.	  

Ifølge	  Sørlander	  er	  det	  dog	  også	  vigtigt	  at	  se	  på	  religionernes	  forskellige	  udvikling	  af	  de	  

politiske	  kulturer	  i	  samfundene.	  I	  den	  kristne	  verden	  har	  der	  været	  en	  indre	  udvikling,	  som	  

har	  ført	  til	  den	  moderne	  vestlige	  kultur,	  med	  idealer	  som	  adskillelse	  af	  politik	  og	  religion	  og	  

individuelle	  menneskerettigheder,	  hvorimod	  den	  islamiske	  verden	  ikke	  har	  oplevet	  

tilsvarende.	  Dette	  kan	  ifølge	  Sørlander,	  som	  nævnt,	  begrundes	  i	  religionernes	  forhold	  til	  

politik,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  og	  det	  er	  derfor	  at	  vi	  i	  dag	  ser	  en	  form	  for	  sammenstød	  mellem	  

muslimers	  idealer	  og	  de	  idealer	  der	  hersker	  i	  de	  europæiske	  samfund	  de	  lever	  i.	  
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5.4.2 Hvad	  er	  Vestens	  udfordringer	  i	  øjeblikket?	  

En	  af	  Vestens	  største	  udfordringer	  i	  øjeblikket,	  er	  ifølge	  Huntington	  den	  store	  arbejdsløshed	  

blandt	  unge	  muslimer,	  som	  bliver	  rekrutteringsgrundlag	  for	  islamismen	  og	  herefter	  

udvandrer	  til	  vestlige	  lande.	  Samtidig	  giver	  Den	  Islamiske	  Genkomst	  muslimerne	  en	  fornyet	  

tillid	  til	  deres	  civilisations	  værdier,	  hvilket	  har	  skabt	  en	  større	  modvilje	  mod	  Vestens	  

”universelle	  værdier”.	  Han	  påpeger	  endvidere	  hvordan	  befolkningstilvæksten	  i	  Europa	  er	  lig	  

nul	  og	  indvandrernes	  høje	  fødselsrater	  dermed	  vil	  tegne	  sig	  som	  størstedelen	  af	  den	  

fremtidige	  befolkningstilvækst	  i	  Europa,	  hvilket	  skræmmer	  befolkningen	  i	  landene.	  

Huntington	  mener	  dermed	  at	  hovedingredienserne	  i	  konflikten	  mellem	  Islam	  og	  Vesten	  i	  

øjeblikket	  består	  i	  at	  Islam	  er	  en	  civilisation	  som	  er	  overbevist	  om	  sin	  overlegenhed	  og	  besat	  

at	  sin	  manglende	  magt,	  samtidig	  med	  at	  Vesten	  er	  overbevist	  om	  sin	  kulturs	  universalitet	  og	  

med	  sin	  magt	  tror	  at	  den	  er	  forpligtet	  til	  at	  udbrede	  sine	  idealer	  til	  hele	  verden.	  Altså	  kan	  det	  

sammenfattes	  som	  en	  kombination	  af	  vestlig	  arrogance	  og	  islamisk	  intolerance,	  jf.	  afsnit	  5.1.3.	  

Sørlander	  mener	  dog	  at	  problemet	  for	  Europa	  derimod	  skal	  findes	  mere	  specifikt	  i	  det	  faktum	  

at	  muslimerne	  i	  de	  europæiske	  samfund,	  ifølge	  ham,	  ikke	  kan	  anerkende	  

menneskerettighederne	  mere	  end	  de	  kan	  anerkende	  Sharia-‐loven,	  og	  de	  kan	  derfor	  heller	  

ikke	  imødekomme	  kravet	  om	  religionsfrihed.	  I	  den	  islamiske	  verden	  er	  loven	  nemlig	  fastlagt	  

gennem	  religionen,	  og	  den	  kan	  dermed	  ikke	  bestemmes	  gennem	  en	  fælles	  folkelig	  beslutning.	  

Dette	  betyder	  også	  at	  religionen	  ikke	  harmonerer	  med	  demokratiet	  og	  adskillelsen	  mellem	  

politik	  og	  religion,	  jf.	  afsnit	  5.2.2.	  Sørlander	  kan	  dermed	  konkludere	  at	  en	  af	  de	  største	  

udfordringer	  for	  demokratiet	  i	  Vesten	  i	  øjeblikket,	  er	  den	  store	  muslimske	  indvandring,	  jf.	  

afsnit	  5.2.5.	  	  

	  

Ifølge	  Tibi	  ligger	  problemet	  også	  i	  hvordan	  Europa	  generelt	  har	  håndteret	  den	  massive	  

indvandring	  af	  muslimer.	  Han	  påpeger	  at	  det	  er	  mislykkedes	  de	  europæiske	  lande	  at	  integrere	  

størstedelen	  af	  disse	  muslimer,	  og	  det	  har	  altså	  skabt	  et	  nyt	  sikkerhedsproblem	  for	  Europa	  

som	  risikerer	  at	  blive	  islamiseret	  af	  islamister	  fra	  parallel-‐samfundene.	  En	  anden	  udfordring	  

som	  også	  truer	  Europas	  værdier	  er,	  ifølge	  Tibi,	  den	  svækkede	  bevidsthed	  omkring	  disse	  

værdier.	  Dette	  bliver	  et	  stadig	  større	  problem	  i	  mødet	  med	  stærke	  muslimske	  værdier	  som	  

strømmer	  til	  kontinentet.	  Han	  kritiserer	  derfor	  en	  stor	  del	  af	  europæiske	  intellektuelle,	  som	  

han	  mener	  støtter	  immigranternes	  stærke	  kulturelle	  identitet	  og	  samtidig	  afviser	  en	  stærk	  

europæisk	  bevidsthed	  og	  kalder	  den	  ”racistisk”.	  Han	  mener	  at	  disse	  intellektuelle	  ikke	  forstår	  
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at	  en	  europæisering	  af	  Islam	  tværtimod	  vil	  være	  den	  bedste	  måde	  en	  forhindre	  en	  eksklusion	  

af	  muslimerne	  i	  samfundet,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  Sørlander	  er	  på	  dette	  punkt	  enig	  med	  Tibi	  og	  

påpeger	  hvordan	  denne	  fremherskende	  intellektuelle	  holdning	  i	  Europa,	  som	  sætter	  alle	  

religioner	  lige,	  er	  irrationel,	  da	  demokratiet	  ikke	  kan	  opretholdes	  hvis	  staterne	  og	  EU	  

forholder	  sig	  blinde	  over	  for	  religionernes	  indre	  forskelle,	  jf.	  afsnit	  5.2.5.	  Også	  Huntington	  er	  

enig	  med	  de	  andre	  omkring	  hvordan	  denne	  gruppe	  af	  intellektuelle	  multikulturalister	  i	  

Europa	  er	  en	  trussel	  mod	  den	  vestlige	  kultur	  og	  dets	  idealer.	  Samtidig	  pointerer	  han	  dog	  også	  

at	  Vesten	  har	  et	  indre	  problem	  i	  form	  af	  en	  generelt	  stigende	  tendens	  til	  kriminalitet,	  vold	  og	  

asocial	  opførsel	  blandt	  befolkningen.	  Opløsningen	  af	  traditionelle	  familieforhold	  og	  et	  

svækket	  civilt	  samfund	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  gennemføre	  den	  kulturelle	  opstramning	  som	  

Vesten	  har	  brug	  for	  i	  sammenstødet	  med	  en	  anden	  civilisation,	  jf.	  afsnit	  5.1.4.	  

	  

5.4.3 Hvad	  er	  Vestens	  muligheder	  for	  at	  afhjælpe	  problemerne?	  

Det	  er	  ifølge	  de	  tre	  teoretikere	  dog	  ikke	  helt	  umuligt	  for	  Europa	  at	  finde	  løsninger	  på	  nogle	  af	  

de	  fremtidige	  konflikter	  med	  muslimske	  borgere	  i	  samfundet.	  Sørlander	  argumenterer	  for	  at	  

idealerne	  om	  det	  sekulære	  demokrati	  og	  de	  religionsuafhængige	  menneskerettigheder	  kan	  

sikres	  og	  opretholdes	  hvis	  vi	  ikke	  tilsidesætter	  vores	  værdier	  for	  at	  imødekomme	  en	  Islam-‐

venlig	  lovgivning.	  Det	  betyder	  også	  at	  demokratiet	  heller	  ikke	  kan	  fungere	  hvis	  det	  består	  af	  

for	  mange	  islamistiske	  borgere.	  Man	  bør	  derfor	  begrænse	  indvandringen,	  således	  at	  der	  ikke	  

kommer	  flere	  end	  at	  samfundet	  kan	  nå	  at	  integrere	  dem	  og	  dermed	  undgå	  at	  skabe	  

parallelsamfund	  som	  fungerer	  som	  grobund	  for	  islamismen.	  Kontrol	  med	  indvandringen	  er	  

derfor	  essentiel	  for	  bevarelsen	  af	  vort	  samfund,	  mener	  han,	  jf.	  afsnit	  5.2.5.	  På	  dette	  punkt	  er	  

Huntington	  enig	  med	  Sørlander,	  og	  han	  påpeger	  også	  hvordan	  en	  begrænsning	  af	  

indvandringen	  til	  de	  europæiske	  lande	  kan	  afhjælpe	  den	  fejlslagne	  integration	  der	  har	  været	  

af	  de	  muslimske	  indvandrere,	  jf.	  afsnit	  5.1.3.	  Tibi	  mener	  til	  gengæld	  at	  vi	  i	  stedet	  bør	  fokusere	  

mere	  på	  at	  skabe	  en	  fælles	  erindring	  for	  europæere	  og	  muslimer,	  hvori	  de	  historiske	  rødder	  

og	  den	  fælles	  kulturarv	  er	  central,	  jf.	  afsnit	  5.3.2.	  Dog	  er	  det	  ifølge	  ham	  nødvendigt	  samtidig	  at	  

reformere	  Islam,	  væk	  fra	  Jihad	  og	  tilbage	  til	  den	  gamle	  tradition	  for	  islamisk	  rationalisme	  som	  

blomstrede	  i	  middelalderen,	  for	  at	  der	  kan	  skabes	  en	  accept	  af	  demokratiet.	  Her	  påpeger	  han	  

hvordan	  en	  oplysnings-‐orienteret	  uddannelse	  baseret	  på	  europæiske	  værdier	  og	  

demokratisering	  skal	  være	  nøglen	  til	  at	  skabe	  tværkulturel	  moral	  og	  til	  at	  integrere	  
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muslimske	  borgere	  som	  lever	  i	  europæiske	  parallel-‐samfund,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  Huntington	  er	  

ikke	  uenig	  med	  Tibi	  på	  dette	  punkt,	  men	  pointerer	  at	  troen	  på	  at	  den	  vestlige	  kultur	  har	  

universel	  gyldighed	  er	  forkert,	  amoralsk	  og	  farlig.	  Man	  må	  i	  Vesten	  lære	  at	  affinde	  sig	  med	  at	  

der	  findes	  andre	  civilisationer	  hvori	  disse	  værdier	  ikke	  er	  de	  eneste	  rigtige	  og	  samtidig	  skal	  

Vesten	  lære	  ikke	  at	  blande	  sig	  i	  alle	  konflikter	  på	  kloden,	  men	  i	  stedet	  koncentrere	  sig	  om	  at	  

styrke	  sin	  egen	  kultur,	  jf.	  afsnit	  5.1.4.	  

	  

På	  dette	  punkt	  er	  både	  Huntington,	  Sørlander	  og	  Tibi	  enige	  om	  at	  multikulturalismens	  

udbredelse	  i	  Europa	  må	  bremses.	  Når	  den	  rationelle	  demokratiske	  orden	  skal	  forsvares	  mod	  

forsøg	  på	  at	  erstatte	  den	  med	  en	  anden	  samfundsorden,	  så	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  føre	  kulturkamp	  

med	  åbne	  diskussioner,	  mener	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5.	  Tibi	  konkluderer	  også	  at	  den	  

multikulturel	  tilgang	  til	  integration	  ikke	  er	  løsningen,	  men	  at	  immigranter	  skal	  integreres	  

gennem	  en	  arbejdsplads,	  da	  den	  nuværende	  indvandring	  direkte	  til	  velfærdsydelser	  

forhindrer	  muslimerne	  i	  et	  blive	  helhjertede	  europæiske	  statsborgere,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  

Huntington	  slutter	  af	  med	  at	  konkludere	  at	  en	  begrænsning	  af	  indvandringen	  selvfølgelig	  kun	  

er	  en	  kortsigtet	  løsning	  på	  problemerne.	  Han	  mener	  faktisk,	  i	  samme	  boldgade	  som	  Tibi,	  at	  

befolkningen	  i	  civilisationerne	  skal	  søge	  at	  bygge	  videre	  på	  de	  værdier	  som	  de	  har	  til	  fælles	  

frem	  for	  det	  som	  adskiller	  dem.	  Samtidig	  mener	  han	  at	  FN’s	  sikkerhedsråd	  skal	  repræsentere	  

alle	  civilisationer	  for	  at	  begrænse	  sammenstødene	  og	  styrke	  én	  samlet	  Civilisation	  som	  bør	  

være	  baseret	  på	  en	  vis	  sammenblanding	  af	  moral,	  religion,	  filosofi,	  teknologi	  og	  velfærd,	  jf.	  

afsnit	  5.1.4.	  Til	  forskel	  foreslår	  Tibi	  at	  der	  skal	  ske	  en	  europæisering	  af	  Islam	  til	  Euro-‐Islam,	  

for	  at	  bygge	  bro	  mellem	  Europa	  og	  de	  muslimske	  indvandrere	  og	  gøre	  det	  muligt	  for	  disse	  

indvandrere	  at	  leve	  med	  regeringer	  af	  ikke-‐muslimske	  ledere.	  Der	  skal	  dog	  også	  ske	  en	  

ændring	  i	  europæernes	  kulturelle	  holdninger	  for	  at	  skabe	  et	  mere	  inkluderende	  samfund,	  

mener	  han,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  	  

	  

Man	  kan	  således	  sammenfatte	  de	  tre	  teoretikeres	  påstande	  således;	  

Huntington	  argumenterer	  at	  fredens	  og	  Civilisationens	  fremtid	  afhænger	  af	  forståelse	  og	  

samarbejde	  mellem	  de	  politiske,	  åndelige	  og	  intellektuelle	  ledere	  i	  verdens	  store	  

civilisationer,	  jf.	  afsnit	  5.1.4.	  Sørlander	  mener	  at	  det	  sekulære	  demokratis	  overlevelse	  er	  

afhængig	  af	  hvad	  vi	  selv	  gør	  og	  hvad	  vi	  politisk	  beslutter,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  og	  Tibi	  mener	  at	  
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skabelsen	  af	  et	  civilsamfund	  i	  Europa	  som	  inkluderer	  Islam	  er	  en	  fælles	  opgave	  for	  både	  

europæerne	  og	  muslimerne,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  

	  

6 Redegørelse,	  sammenholdning	  og	  analyse	  af	  FN’s	  Verdenserklæring	  

om	  Menneskerettigheder	  og	  OIC’s	  Cairo-‐erklæring	  

Her	  gives	  en	  kort	  redegørelse	  for	  henholdsvis	  den	  vestlige	  menneskerettighedserklæring	  og	  

den	  islamiske	  menneskeretserklæring.	  Disse	  sammenlignes	  for	  at	  uddybe	  de	  store	  forskelle	  

mellem	  erklæringerne	  og	  for	  at	  forsøge	  at	  analysere	  de	  årsager	  der	  kan	  ligge	  bag	  de	  i	  nyere	  tid	  

opståede	  konflikter	  i	  Vesten	  på	  baggrund	  af	  forståelsen	  af	  særligt	  ytringsfrihed	  og	  

religionskritik.	  	  Erklæringerne	  vil	  blive	  analyseret	  på	  baggrund	  af	  mine	  udvalgte	  teorier.	  

	  

6.1.1 Verdenserklæringen	  om	  Menneskerettigheder	  

Efter	  Anden	  Verdenskrigs	  afslutning	  opstod	  der	  ikke	  blot	  et	  behov	  for	  varig	  fred	  mellem	  

verdens	  stater,	  men	  overgrebene	  begået	  på	  civilbefolkningen	  under	  krigen	  gjorde	  det	  helt	  

tydeligt	  at	  der	  nu	  var	  et	  behov	  for	  at	  beskytte	  borgerne	  mod	  krænkelser	  fra	  deres	  egen	  stat.	  

Dette	  førte	  til	  at	  FN’s	  Generalforsamling	  i	  1948	  enstemmigt	  (48	  lande	  stemte	  for	  og	  8	  lande	  

afstod	  fra	  at	  stemme)	  vedtog	  Verdenserklæringen	  om	  Menneskerettigheder,	  som	  beskytter	  

det	  enkelte	  individ	  og	  garanterer	  en	  række	  fundamentale	  menneskerettigheder.	  Udviklingen	  

af	  menneskerettighederne	  er	  ledsaget	  af	  en	  overvågning	  af,	  hvor	  vidt	  de	  enkelte	  stater	  

respekterer	  disse	  rettigheder,	  på	  trods	  af	  at	  de	  ikke	  er	  juridisk	  bindende	  (Institut	  For	  

Menneskerettigheder).	  	  

	  

Grunden	  til	  at	  man	  i	  FN	  i	  1948	  satte	  en	  individuel	  rettighedskultur	  som	  norm	  for	  alle	  kulturer,	  

var	  at	  magtbalancen	  omkring	  dette	  tidspunkt	  var	  i	  Vestens	  favør	  og	  det	  var	  dermed	  også	  de	  

vestlige	  politiske	  idealer	  som	  satte	  sig	  igennem	  organisationen.	  Kai	  Sørlander	  kritiserer,	  jf.	  

afsnit	  5.2.3,	  derfor	  også	  FN	  for	  på	  dette	  tidspunkt	  ikke	  at	  have	  taget	  højde	  for	  at	  andre	  

kulturer	  havde,	  og	  stadig	  har,	  et	  ganske	  anderledes	  syn	  på	  menneskerettigheder	  og	  ikke	  

finder	  de	  vestlige	  rettigheder	  som	  universelle.	  Dette	  mener	  også	  Samuel	  P.	  Huntington,	  jf.	  

afsnit	  5.1.3,	  er	  kernen	  i	  den	  konflikt	  som	  vi	  oplever	  mellem	  Islam	  og	  Vesten	  i	  dag.	  De	  vestlige	  
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demokratiske	  menneskerettigheder	  ér	  ikke	  universelle,	  argumenterer	  han,	  de	  er	  vestlige.	  Og	  

når	  man	  forsøger	  at	  gøre	  dem	  gældende	  i	  kulturer	  med	  meget	  anderledes	  traditioner,	  vil	  man	  

opleve	  modstand,	  særligt	  fra	  de	  islamiske	  samfund	  med	  stolte	  kulturtraditioner.	  

	  

6.1.2 Cairo-‐Erklæringen	  

Som	  Sørlander	  og	  Huntington	  påpeger,	  er	  der	  problemer	  med	  at	  gøre	  de	  vestlige	  

menneskerettigheder	  universelle	  og	  Bassam	  Tibi	  forklarer,	  jf.	  afsnit	  5.3.1,	  da	  også	  at	  uanset	  

hvor	  stor	  magt	  Vesten	  har,	  kan	  det	  ikke	  ændre	  på	  at	  muslimer	  altid	  vil	  se	  dem	  selv	  som	  

overlegne.	  Dette	  blev	  også	  tydeligere	  i	  de	  senere	  år	  af	  1900-‐tallet,	  hvor	  de	  islamiske	  lande	  

skabte	  egne	  internationale	  organisationer.	  Den	  mest	  indflydelsesrige	  organisation	  er	  uden	  

tvivl	  The	  Organization	  of	  the	  Islamic	  Conference,	  OIC,	  som	  blev	  dannet	  i	  1969.	  I	  august	  1990	  

vedtog	  de	  dengang	  56	  medlemsstater	  ’Cairo-‐erklæringen	  om	  Menneskerettigheder	  i	  Islam’	  

(Den	  Store	  Danske	  2014),	  som	  er	  slags	  pendant	  til	  de	  vestlige	  menneskerettigheder.	  I	  denne	  

islamiske	  version	  anses	  alle	  menneskerettigheder	  for	  at	  være	  givet	  af	  Gud	  og	  alle	  frihederne	  

som	  erklæringen	  fastsætter	  er	  underlagt	  den	  islamiske	  Sharia.	  I	  1993,	  på	  Verdenskonferencen	  

om	  Menneskerettigheder	  i	  Wien,	  pressede	  adskillige	  islamiske	  stater	  på	  for	  at	  få	  Cairo-‐

erklæringen	  godkendt	  som	  et	  alternativ	  til	  FN’s	  universelle	  menneskerettighedserklæring.	  I	  

1997	  blev	  Cairo-‐erklæringen	  da	  også	  medtaget	  i	  de	  officielle	  FN-‐menneskerettighedstekster	  

under	  titlen	  ’A	  Compilation	  of	  International	  Instruments’.	  I	  2007	  udtaler	  den	  pakistanske	  FN-‐

ambassadør	  Masood	  Khan	  i	  FN’s	  Menneskeretsråd	  på	  vegne	  af	  de	  islamiske	  stater,	  at	  Cairo-‐

erklæringen	  ”ikke	  er	  et	  alternativt	  konkurrerende	  verdenssyn	  på	  menneskerettigheder",	  men	  i	  

stedet	  "supplerer	  og	  kompletterer	  Den	  Universelle	  Erklæring	  ved	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  religiøse	  

og	  kulturelle	  specificitet	  i	  muslimske	  lande"	  (Brown	  2008).	  Når	  de	  islamiske	  samfund	  vedtager	  

deres	  egne	  menneskerettigheder,	  understøtter	  det	  Huntingtons	  tese,	  jf.	  afsnit	  5.1.1,	  om	  at	  

Islam	  som	  civilisation,	  gennem	  de	  seneste	  årtier	  har	  gennemgået	  en	  kulturel	  genopdagelse	  og	  

nyformulering	  af	  egne	  traditionelle	  værdier.	  Her	  er	  det	  særligt	  religionen	  som	  folket	  vender	  

sig	  mod	  som	  en	  kilde	  til	  identitet,	  da	  Islam	  for	  muslimer	  ikke	  blot	  er	  en	  religion,	  men	  en	  

livsform	  som	  ikke	  harmonerer	  med	  de	  vestlige	  ideologier	  jf.	  afsnit	  5.1.2.	  	  
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6.1.3 En	  sammenligning	  af	  de	  to	  erklæringer	  

FN’s	  Menneskerettighedserklæring	  fra	  1948	  repræsenterer	  altså	  Vestens	  udgave	  af	  

menneskerettigheder,	  mens	  de	  islamiske	  lande	  repræsenteret	  i	  OIC	  har	  deres	  egen	  

fortolkning	  af	  menneskerettigheder,	  på	  trods	  af	  at	  de	  fleste	  af	  disse	  lande	  samtidig	  har	  

underskrevet	  FN’s	  erklæring.	  OIC	  beskriver	  da	  også	  et	  af	  organisationens	  mål	  som	  værende	  

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

international	  law”	  (OIC	  1)	  På	  trods	  af	  dette	  værende	  et	  mål	  for	  organisationen,	  kan	  man	  ved	  

en	  sammenligning	  af	  de	  enkelte	  erklæringer	  bemærke,	  at	  der	  er	  nogle	  fundamentale	  forskelle	  

at	  finde,	  særligt	  med	  henblik	  på	  religionsfrihed,	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik.	  

Sørlander	  argumenterer	  for,	  jf.	  afsnit	  5.2,	  at	  det	  i	  høj	  grad	  er	  den	  kristne	  religion	  som	  har	  haft	  

afgørende	  indflydelse	  på	  at	  man	  i	  Vesten	  har	  haft	  en	  politisk	  udvikling	  som	  har	  ført	  til	  

religionsuafhængige	  menneskerettigheder	  og	  kravet	  om	  adskillelse	  af	  politik	  og	  religion,	  

mens	  man	  i	  de	  islamiske	  samfund,	  på	  grund	  af	  religionen,	  ikke	  har	  oplevet	  tilsvarende.	  Dette	  

kommer	  til	  udtryk	  i	  særligt	  disse	  nedenstående	  artikler	  i	  henholdsvis	  den	  vestlige	  og	  den	  

islamiske	  erklæring.	  	  

	  

I	  artikel	  2	  i	  FN’s	  menneskerettighedserklærings	  er	  princippet	  om	  ligestilling	  mellem	  alle	  

individer	  tydeligt	  formuleret	  således:	  ”Everyone	  is	  entitled	  to	  all	  the	  rights	  and	  freedoms	  set	  

forth	  in	  this	  Declaration,	  without	  distinction	  of	  any	  kind,	  such	  as	  race,	  colour,	  sex,	  language,	  

religion,	  political	  or	  other	  opinion,	  national	  or	  social	  origin,	  property,	  birth	  or	  other	  status.	  

Furthermore,	  no	  distinction	  shall	  be	  made	  on	  the	  basis	  of	  the	  political,	  jurisdictional	  or	  

international	  status	  of	  the	  country	  or	  territory	  to	  which	  a	  person	  belongs,	  whether	  it	  be	  

independent,	  trust,	  non-‐self-‐governing	  or	  under	  any	  other	  limitation	  of	  sovereignty.”	  (UN	  1948).	  

I	  Cairo-‐erklæringen	  finder	  man	  et	  sammenligneligt	  udsagn	  i	  artikel	  1.a,	  som	  formulerer	  at:	  ”All	  

human	  beings	  form	  one	  family	  whose	  members	  are	  united	  by	  submission	  to	  God	  and	  descent	  

from	  Adam.	  All	  men	  are	  equal	  in	  terms	  of	  basic	  human	  dignity	  and	  basic	  obligations	  and	  

responsibilities,	  without	  any	  discrimination	  on	  the	  grounds	  of	  race,	  color,	  language,	  sex,	  religious	  

belief,	  political	  affiliation,	  social	  status	  or	  other	  considerations.	  True	  faith	  is	  the	  guarantee	  for	  

enhancing	  such	  dignity	  along	  the	  path	  to	  human	  perfection”	  (OIC	  2).	  Den	  tydeligste	  forskel	  på	  

disse	  udsagn	  er,	  at	  rettighederne	  og	  frihederne	  i	  Cairo-‐erklæringen	  ikke	  står	  alene,	  men	  både	  

indledes	  og	  afsluttes	  med	  en	  religiøs	  reference	  til	  Gud	  og	  den	  sande	  tro.	  
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Ser	  man	  på	  Huntingtons	  argumenter,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  kan	  dette	  forklares	  med	  at	  den	  politiske	  

loyalitetsstruktur	  blandt	  muslimer,	  overordnet	  set	  har	  været	  den	  modsatte	  af	  det	  moderne	  

Vestens.	  Stammeforhold	  og	  religion	  spiller	  stadig	  en	  afgørende	  rolle	  for	  den	  sociale	  og	  

kulturelle	  udvikling	  i	  de	  islamiske	  samfund,	  og	  i	  stor	  grad	  også	  udviklingen	  af	  deres	  politiske	  

systemer.	  	  

	  

I	  forhold	  til	  religionsfrihed,	  er	  det	  da	  også	  tydeligt	  at	  man	  i	  de	  islamiske	  samfund	  prioriterer	  

religionen	  højere	  end	  religionsfriheden.	  Dette	  ses	  i	  Cairo-‐erklæringens	  artikel	  10,	  hvor	  det	  er	  

formuleret	  at:	  ”Islam	  is	  the	  religion	  of	  unspoiled	  nature.	  It	  is	  prohibited	  to	  exercise	  any	  form	  of	  

compulsion	  on	  man	  or	  to	  exploit	  his	  poverty	  or	  ignorance	  in	  order	  to	  convert	  him	  to	  another	  

religion	  or	  to	  atheism”	  (OIC	  2).	  I	  FN’s	  menneskerettighedserklæring	  lyder	  formuleringen	  i	  

artikel	  18	  til	  gengæld	  at:	  ”Everyone	  has	  the	  right	  to	  freedom	  of	  thought,	  conscience	  and	  religion;	  

this	  right	  includes	  freedom	  to	  change	  his	  religion	  or	  belief,	  and	  freedom,	  either	  alone	  or	  in	  

community	  with	  others	  and	  in	  public	  or	  private,	  to	  manifest	  his	  religion	  or	  belief	  in	  teaching,	  

practice,	  worship	  and	  observance”	  (UN	  1948).	  Den	  tydeligste	  forskel	  mellem	  disse	  

formuleringer	  er	  altså	  hvordan	  de	  islamiske	  menneskerettigheder	  beskytter	  individets	  ret	  til	  

at	  dyrke	  Islam,	  mens	  de	  vestlige	  rettigheder	  lægger	  vægt	  på	  individets	  ret	  til	  frit	  at	  skifte	  sin	  

religion	  og	  lægger	  ikke	  vægt	  på	  nogen	  religion	  som	  havende	  højere	  betydning	  end	  andre.	  

Ifølge	  Tibi	  kan	  man	  nu	  også	  i	  Europa,	  grundet	  den	  store	  indvandring	  fra	  muslimske	  lande,	  

mærke	  hvordan	  de	  vestlige	  sekulære	  værdier	  står	  i	  kontrast	  til	  en	  religion	  som	  Islam,	  som	  

gennem	  årene	  er	  blevet	  politiseret	  og	  hvordan	  det	  nu	  skaber	  store	  konflikter,	  jf.	  afsnit	  5.3.	  

	  

Det	  er	  særligt	  retten	  til	  ytringsfrihed	  der	  bliver	  diskuteret	  når	  der	  opstår	  konflikter	  med	  

muslimske	  indvandrere	  i	  Europa.	  At	  denne	  rettighed	  til	  frit	  at	  ytre	  sin	  mening	  om	  alle	  emner	  

er	  forbeholdt	  den	  vestlige	  kultur	  ses	  da	  også	  i	  forskellen	  mellem	  artikel	  19	  i	  FN’s	  

menneskerettighedserklæring	  og	  artikel	  22	  i	  Cairo-‐erklæringen.	  I	  artikel	  19	  i	  FN’s	  erklæring	  

står	  det	  tydeligt	  at:	  ”Everyone	  has	  the	  right	  to	  freedom	  of	  opinion	  and	  expression;	  this	  right	  

includes	  freedom	  to	  hold	  opinions	  without	  interference	  and	  to	  seek,	  receive	  and	  impart	  

information	  and	  ideas	  through	  any	  media	  and	  regardless	  of	  frontiers”	  (UN	  1948).	  Det	  at	  kunne	  

ytre	  sig	  frit,	  herunder	  også	  at	  kunne	  kritisere	  en	  given	  religion,	  er	  ifølge	  Huntington	  (2006:	  

483)	  essentielt	  for	  hvordan	  det	  frie	  vestlige	  samfund	  fungerer,	  men	  han	  understreger	  dog	  
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samtidig	  at	  de	  forskellige	  civilisationer	  i	  verden,	  jf.	  afsnit	  5.1.4,	  har	  meget	  forskellige	  værdier,	  

hvilket	  også	  skal	  respekteres.	  	  

I	  Cairo-‐erklæringen	  er	  retten	  til	  at	  ytre	  sig	  da	  også	  formuleret	  på	  en	  noget	  mere	  begrænsende	  

måde.	  I	  artikel	  22.a	  er	  det	  således	  formuleret	  at:	  ”Everyone	  shall	  have	  the	  right	  to	  express	  his	  

opinion	  freely	  in	  such	  manner	  as	  would	  not	  be	  contrary	  to	  the	  principles	  of	  the	  Shari'ah”	  og	  i	  

22.c	  uddybes	  det	  at:	  ”Information	  is	  a	  vital	  necessity	  to	  society.	  It	  may	  not	  be	  exploited	  or	  

misused	  in	  such	  a	  way	  as	  may	  violate	  sanctities	  and	  the	  dignity	  of	  Prophets,	  undermine	  moral	  

and	  ethical	  values	  or	  disintegrate,	  corrupt	  or	  harm	  society	  or	  weaken	  its	  faith”	  (OIC	  2).	  Retten	  

til	  at	  ytre	  sig	  er	  dermed	  i	  Cairo-‐erklæringen	  begrænset	  med	  henvisning	  til	  Sharia-‐loven,	  

samtidig	  med	  at	  retten	  til	  at	  modtage	  og	  sprede	  information	  kun	  gælder	  i	  det	  omfang	  at	  det	  

ikke	  skader	  den	  islamiske	  tro	  eller	  krænker	  profeterne.	  I	  muslimers	  øjne	  bør	  Islam	  som	  

religion,	  herunder	  Koranen	  og	  profeterne,	  altså	  beskyttes	  mod	  krænkelser	  i	  form	  af	  offentlig	  

kritik,	  hvorimod	  man	  i	  Vesten	  anser	  ytringsfriheden	  som	  en	  stor	  del	  af	  den	  vestlige	  kultur	  og	  

forståelse	  af	  frihed	  som	  ikke	  bør	  begrænses	  af	  nogen	  former	  for	  religion.	  Denne	  afgørende	  

forskel	  kan	  ifølge	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  begrundes	  i	  hvordan	  de	  religiøse	  kilder	  til	  

henholdsvis	  Jesus	  og	  Muhammeds	  liv	  er	  formidlet	  på	  forskellige	  måder.	  Han	  henviser	  til	  at	  der	  

i	  kristendommen	  ikke	  findes	  skrifter	  som	  hævdes	  formidlet	  direkte	  fra	  Gud	  gennem	  Jesus	  

eller	  andre	  personer,	  hvorimod	  Koranen	  er	  nedskrevet	  som	  direkte	  ord	  fra	  Allah	  gennem	  

Muhammed,	  hvilket	  gør	  Koranen	  langt	  mere	  sårbar	  over	  for	  kritik,	  da	  en	  kritik	  af	  Koranen	  er	  

det	  samme	  som	  en	  kritik	  af	  Allah	  og	  ligeledes	  med	  profeterne.	  Man	  har	  dermed	  ikke	  udviklet	  

tolerance	  over	  for	  kritik	  af	  Koranen	  og	  religion	  generelt	  i	  den	  islamiske	  verden,	  på	  samme	  

måde	  som	  den	  vestlige	  verden.	  Det	  er	  ifølge	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  disse	  modstridende	  

værdier	  som	  skaber	  konflikter	  når	  muslimer	  bosætter	  sig	  i	  de	  europæiske	  samfund,	  da	  deres	  

religiøse	  værdier	  ikke	  harmonerer	  med	  den	  lovgivning	  som	  det	  samfund	  de	  lever	  i	  bygger	  på.	  

	  

FN’s	  menneskerettigheder	  har	  som	  nævnt	  ikke	  nogen	  former	  for	  begrænsninger	  i	  artiklernes	  

formulering	  af	  folkets	  individuelle	  rettigheder,	  og	  rettighederne	  er	  også	  kun	  begrænset	  på	  den	  

måde	  at	  de	  ikke	  må	  være	  skadende	  for	  de	  øvrige	  fremstillede	  friheder	  og	  rettigheder.	  Dette	  er	  

således	  formuleret	  i	  erklæringens	  sidste	  artikel	  30:	  ”Nothing	  in	  this	  Declaration	  may	  be	  

interpreted	  as	  implying	  for	  any	  State,	  group	  or	  person	  any	  right	  to	  engage	  in	  any	  activity	  or	  to	  

perform	  any	  act	  aimed	  at	  the	  destruction	  of	  any	  of	  the	  rights	  and	  freedoms	  set	  forth	  herein”.	  

Cairo-‐erklæringen	  afslutter	  til	  gengæld	  med	  en	  reference	  til	  at	  alle	  rettigheder	  og	  friheder	  
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givet	  i	  erklæringen	  kun	  er	  gældende	  så	  længe	  at	  de	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Sharia-‐

lovgivningen	  og	  enhver	  uddybning	  eller	  præcisering	  af	  artiklerne	  skal	  ligeledes	  findes	  i	  

Sharia-‐loven,	  jf.	  artikel	  24:	  ”All	  the	  rights	  and	  freedoms	  stipulated	  in	  this	  Declaration	  are	  subject	  

to	  the	  Islamic	  Shari'ah”	  og	  artikel	  25:	  ”The	  Islamic	  Shari'ah	  is	  the	  only	  source	  of	  reference	  for	  

the	  explanation	  or	  clarification	  of	  any	  of	  the	  articles	  of	  this	  Declaration”	  (OIC	  2).	  

Ifølge	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  kommer	  man	  ikke	  udenom	  at	  kristendommen	  er	  den	  

væsentligste	  forklaring	  på	  at	  man	  i	  Vesten	  har	  udviklet	  sekulære	  demokratier	  og	  

religionsuafhængige	  menneskerettigheder	  og	  at	  Islam	  samtidig	  er	  den	  væsentligste	  forklaring	  

på	  at	  den	  muslimske	  verden	  ikke	  har	  haft	  en	  tilsvarende	  udvikling.	  Han	  mener	  at	  man	  må	  

erkende	  at	  Vesten	  og	  Islam	  opfatter	  politik	  ud	  fra	  meget	  forskellige	  idealer	  og	  derfor	  kan	  man	  

ikke	  sige	  at	  muslimernes	  lovgivning	  er	  mindre	  universel	  end	  vi	  opfatter	  vores	  vestlige	  

menneskerettigheder.	  Huntington	  mener	  også,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  at	  de	  farlige	  sammenstød	  som	  vi	  

vil	  opleve	  mellem	  civilisationer	  sandsynligvis	  vil	  opstå	  som	  følge	  af	  at	  Vesten	  forsøger	  at	  

pådutte	  andre	  civilisationer	  sine	  værdier,	  i	  form	  at	  universelle	  menneskerettigheder,	  samtidig	  

med	  at	  den	  islamiske	  civilisation	  ikke	  tolererer	  kravet	  om	  fuldkommen	  religionsfrihed.	  Han	  

opfordrer	  til	  at	  Vesten	  affinder	  sig	  med	  at	  de	  vestlige	  værdier	  ikke	  er	  de	  eneste	  rigtige,	  men	  at	  

der	  findes	  andre	  civilisationer	  i	  verden	  som	  har	  anderledes	  kulturer	  og	  et	  andet	  livssyn	  som	  vi	  

ikke	  skal	  blande	  os	  i,	  jf.	  afsnit	  5.1.4.	  Vesten	  skal	  koncentrere	  sig	  om	  at	  beskytte	  og	  forny	  sin	  

egen	  kultur	  i	  stedet	  for	  at	  forsøge	  at	  udbrede	  den	  til	  resten	  af	  verden.	  Sørlander	  har	  lignende	  

synspunkt	  på	  dette,	  jf.	  afsnit	  5.2.3,	  da	  også	  han	  mener	  at	  vi	  i	  Vesten	  fortsat	  bør	  holde	  fast	  i	  

vores	  egne	  traditioner	  med	  demokrati	  og	  menneskerettigheder,	  men	  samtidig	  erkende	  at	  ikke	  

alle	  religioner	  lige	  let	  lader	  sig	  forene	  med	  disse	  idealer.	  Tibi	  derimod,	  mener	  at	  Islam	  i	  

almindelighed	  vil	  kunne	  tilpasse	  sig	  de	  vestlige	  værdier	  og	  demokratiet	  med	  tiden,	  men	  at	  det	  

er	  islamismen	  som	  ikke	  kan	  harmonere	  med	  disse,	  jf.	  afsnit	  5.3.	  De	  europæiske	  værdier	  som	  

menneskerettighederne	  og	  sekulær	  tolerance	  skal	  inkorporeres	  i	  den	  islamiske	  tankegang	  

gennem	  kulturelle	  reformer	  og	  det	  vil	  dermed	  være	  muligt	  for	  muslimske	  immigranter	  at	  

acceptere	  disse	  individuelle	  rettigheder,	  samtidig	  med	  at	  de	  kan	  være	  muslimer,	  jf.	  afsnit	  

5.3.4.	  
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7 Analyse	  af	  tre	  cases	  samt	  europæiske	  undersøgelser	  

Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  omfatte	  tre	  cases,	  herunder	  den	  danske	  Muhammed-‐krise,	  Charlie	  

Hebdo-‐sagen,	  senest	  med	  angrebet	  i	  Paris,	  samt	  angrebet	  på	  Krudttønden	  i	  København.	  Disse	  

tre	  cases	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  deres	  relation	  til	  ytringsfriheden	  som	  menneskerettighed	  og	  

den	  vestlige	  tradition	  for	  religionssatire.	  Yderligere	  vil	  der	  blive	  analyseret	  fem	  undersøgelser	  

og	  rapporter	  omkring	  europæiske	  muslimers	  holdning	  til	  de	  vestlige	  samfundsværdier	  samt	  

angrebene	  derpå.	  	  

	  

7.1 Muhammed-‐krisen	  

Hele	  sagen	  begynder	  tilbage	  i	  2005,	  hvor	  den	  danske	  forfatter	  Kåre	  Bluitgen	  til	  en	  festlig	  

begivenhed	  møder	  en	  journalist	  fra	  nyhedsbureauet	  Ritzau.	  Her	  fortæller	  Bluitgen	  at	  han	  

havde	  problemer	  med	  at	  finde	  en	  tegner	  til	  at	  illustrere	  sin	  kommende	  børnebog	  om	  profeten	  

Muhammeds	  liv	  og	  hvordan	  tre	  personer	  allerede	  havde	  sagt	  fra	  af	  frygt	  for	  en	  voldelig	  

reaktion	  fra	  islamister.	  Journalisten	  en	  god	  historie	  i	  dette	  og	  vendte	  derfor	  tilbage	  til	  

forfatteren,	  som	  i	  mellemtiden	  også	  havde	  fundet	  en	  tegner	  der	  indvilligede	  i	  at	  blive	  

interviewet	  anonymt,	  af	  hensyn	  til	  sin	  egen	  sikkerhed.	  Den	  følgende	  artikel	  om	  tegneres	  frygt	  

for	  at	  berøre	  emnet	  førte	  til	  en	  heftig	  debat	  om	  berøringsangst	  over	  for	  Islam	  og	  selvcensur	  i	  

de	  danske	  medier	  og	  flere	  afvarsler	  mod	  indskrænkninger	  i	  ytringsfriheden.	  På	  et	  

redaktionsmøde	  på	  Jyllands-‐Posten	  får	  man	  derfor	  idéen	  om	  at	  få	  professionelle	  tegnere	  til	  at	  

tegne	  profeten	  Muhammed,	  hvilket	  munder	  ud	  i	  at	  chefredaktør	  Flemming	  Rose	  inviterede	  

samtlige	  tegnere	  fra	  bladtegnernes	  forening	  til	  at	  tegne	  Muhammed	  som	  de	  ser	  ham.	  12	  af	  de	  

adspurgte	  tegnere	  tog	  imod	  denne	  opfordring.	  De	  12	  tegninger,	  som	  bestod	  af	  både	  harmløse	  

samt	  mere	  satirisk	  kritiske	  afbildninger	  af	  Muhammed,	  blev	  derefter	  trykt	  i	  Jyllands-‐Postens	  

kultursektion	  den	  30.	  September	  2005,	  ledsaget	  af	  en	  artikel	  skrevet	  af	  chefredaktør	  

Flemming	  Rose	  som	  forklarede	  baggrunden	  for	  tegningerne	  med	  blandt	  andet	  disse	  ord:	  

"Det	  moderne,	  sekulære	  samfund	  afvises	  af	  nogle	  muslimer.	  De	  gør	  krav	  på	  en	  særstilling,	  når	  de	  

insisterer	  på	  særlig	  hensyntagen	  til	  egne	  religiøse	  følelser.	  Det	  er	  uforeneligt	  med	  et	  verdsligt	  

demokrati	  og	  ytringsfrihed,	  hvor	  man	  må	  være	  rede	  til	  at	  finde	  sig	  i	  hån,	  spot	  og	  latterliggørelse.	  

Det	  er	  bestemt	  ikke	  altid	  lige	  sympatisk	  og	  pænt	  at	  se	  på,	  og	  det	  betyder	  ikke,	  at	  religiøse	  følelser	  

for	  enhver	  pris	  skal	  gøres	  til	  grin,	  men	  det	  er	  underordnet	  i	  sammenhængen"	  (Lassen	  2006).	  
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Tegningerne	  blev	  dermed	  trykt	  i	  Jyllands-‐Posten	  for	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  

mediernes	  selvcensur	  og	  for	  at	  hylde	  retten	  til	  ytringsfrihed	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  Dette	  

mener	  Huntington,	  i	  et	  interview	  med	  Noa	  Redington,	  er	  et	  forståeligt	  og	  rigtigt	  mål	  fra	  deres	  

side.	  Alligevel	  påpeger	  han	  at	  det	  muligvis	  ikke	  var	  så	  klogt	  af	  dem	  at	  trykke	  tegningerne	  i	  

bladet,	  da	  han	  mener	  at	  man	  altid	  bør	  tænke	  sig	  om	  inden	  man	  skriver	  eller	  udgiver	  noget:	  ”..	  

Som	  den	  største	  avis	  i	  Danmark	  skulle	  Jyllands-‐Posten	  have	  tænkt	  sig	  om.	  De	  skulle	  klart	  have	  

tænkt	  igennem,	  hvad	  reaktionerne	  ville	  være,	  og	  så	  på	  det	  grundlag	  beslutte,	  om	  tegningerne	  

skulle	  trykkes	  eller	  ej”	  (Huntington	  2006:	  481).	  Hermed	  mener	  han	  ikke	  at	  avisen	  burde	  have	  

undladt	  at	  trykke	  tegningerne,	  men	  de	  skulle	  i	  givet	  fald	  have	  overvejet	  de	  konsekvenser	  det	  

efterfølgende	  ville	  få.	  For	  ham	  går	  grænsen	  ved	  om	  disse	  tegninger	  har	  som	  formål	  at	  kritisere	  

eller	  alene	  at	  fornærme	  og	  vi	  skal	  endvidere	  blive	  bedre	  til	  at	  forstå	  kulturen	  og	  de	  værdier	  

som	  mennesker	  fra	  andre	  civilisationer	  har.	  Der	  er	  ingen	  grund	  til	  bevidst	  at	  fornærme	  folk.	  

Alligevel	  understreger	  han	  at	  det	  er	  vores	  ret	  at	  afbilde	  profeten	  hvis	  vi	  vil,	  da	  vi	  som	  ikke-‐

muslimer	  ikke	  har	  nogen	  grund	  til	  at	  underlægge	  os	  de	  regler	  som	  muslimer	  er	  underkastet	  

(ibid:	  482).	  Som	  Sørlander	  også	  påpeger,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  er	  den	  islamiske	  religion,	  med	  

Muhammed	  som	  ledende	  figur,	  da	  også	  langt	  mere	  sårbar	  over	  for	  kritik	  end	  den	  kristne	  

religion,	  hvilket	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  voldsomme	  reaktioner	  som	  artiklen	  udløste	  og	  

som	  med	  tiden	  blev	  til	  en	  regulær	  krise	  mellem	  Danmark	  og	  flere	  islamiske	  samfund,	  

inklusive	  en	  stor	  del	  af	  de	  muslimske	  borgere	  i	  Danmark	  og	  andre	  europæiske	  stater.	  	  

	  

7.1.1 Muhammed-‐sagens	  begyndelse	  i	  Danmark	  

I	  Danmark	  begyndte	  debatten	  omkring	  tegningerne	  hurtigt	  og	  allerede	  otte	  dage	  efter	  

Jyllands-‐Posten	  bragte	  artiklen	  ’Muhammeds	  ansigt’,	  reagerede	  Det	  Islamiske	  Trossamfund	  i	  

Danmark	  og	  krævede	  at	  tegningerne	  blev	  trukket	  tilbage	  og	  at	  muslimerne	  i	  Danmark	  skulle	  

have	  en	  officiel	  undskyldning	  for	  krænkelsen	  af	  deres	  religion	  (DR	  2006).	  Det	  var	  også	  med	  

dem	  i	  front	  da	  en	  delegation	  af	  danske	  muslimer	  i	  november	  samme	  år	  som	  tegningerne	  

trykkes,	  rejser	  til	  Mellemøsten	  for	  at	  få	  opbakning	  til	  en	  international	  fordømmelse	  af	  

tegningerne	  og	  opildne	  til	  modstand	  mod	  denne	  form	  for	  ytringsfrihed	  (Ritzaus	  Bureau,	  a	  

2015).	  Dermed	  nåede	  nyheden	  om	  Muhammedsagen	  hurtigt	  til	  udlandet.	  Denne	  handling	  

understøtter	  Huntingtons	  pointe,	  jf.	  afsnit	  5.1.2,	  om	  at	  kulturel	  identitet	  er	  det	  som	  betyder	  

mest	  for	  de	  fleste	  mennesker	  og	  at	  befolkningsgrupper	  med	  samme	  kulturelle	  baggrund	  
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finder	  sammen	  på	  tværs	  af	  landegrænser,	  da	  den	  islamiske	  Genkomst	  har	  skabt	  en	  større	  

bevidsthed	  hos	  muslimer	  om	  deres	  fællesskab	  og	  de	  værdier	  som	  adskiller	  dem	  fra	  ikke-‐

muslimer.	  	  

	  

I	  Danmark	  fortsatte	  sagen,	  da	  Jyllands-‐Posten	  den	  29.	  oktober	  2005	  blev	  politianmeldt	  af	  11	  

islamiske	  organisationer	  for	  blasfemi	  og	  racediskrimination	  (DR	  2006).	  Disse	  organisationer	  

anmeldte	  avisen	  med	  reference	  til	  straffelovens	  §	  140,	  som	  omhandler	  religiøse	  følelser,	  der	  

beskyttes	  mod	  spot	  og	  forhånelse,	  også	  kaldet	  blasfemiparagraffen,	  samt	  §	  266	  b,	  som	  

vedrører	  omfatter	  grupper	  af	  personer,	  der	  beskyttes	  mod	  hån	  og	  nedværdigelse,	  

eksempelvis	  for	  deres	  tro,	  også	  kaldet	  racismeparagraffen	  (Rigsadvokaten	  2006).	  Den	  6.	  

januar	  2006	  kommer	  Statsadvokaten	  i	  Viborg	  med	  sin	  afgørelse	  i	  sagen	  om	  artiklen	  

”Muhammeds	  ansigt”.	  Han	  mener	  ikke	  at	  Jyllands-‐Posten	  kan	  dømmes	  for	  at	  have	  forhånet	  

religionen	  Islam	  eller	  muslimer	  i	  almindelighed	  (DR	  2006).	  Denne	  afgørelse	  får	  på	  dette	  

tidspunkt	  Det	  Islamiske	  Trossamfund	  til	  at	  indbringe	  sagen	  til	  Rigsadvokaten	  (ibid),	  som	  

samtidig	  også	  modtog	  flere	  klager	  fra	  en	  række	  organisationer	  og	  enkeltpersoner	  

(Rigsadvokaten	  2006).	  Rigsadvokaten	  kom	  efterfølgende	  til	  den	  afgørelse	  at	  Jyllands-‐Postens	  

artikel	  med	  tegninger	  af	  profeten	  Muhammed,	  ikke	  kunne	  tolkes	  som	  offentligt	  at	  drive	  spot	  

eller	  forhåne	  en	  bestemt	  religion	  og	  at	  tegningerne	  dermed	  ikke	  er	  strafbare	  efter	  

straffelovens	  §	  140.	  Ydermere	  konstaterede	  Rigsadvokaten	  at	  der	  ikke	  er	  tvivl	  om,	  at	  artiklen	  

og	  tegningerne	  i	  avisen	  er	  en	  ”udtalelse	  eller	  anden	  meddelelse”	  og	  at	  den	  er	  fremsat	  

”offentligt”,	  jf.	  straffelovens	  §	  266	  b,	  stk.	  1.	  (ibid),	  men	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  at	  muslimer	  

generelt	  forhånes	  eller	  nedværdiges	  på	  grund	  af	  deres	  tro.	  Han	  begrunder	  dette	  med	  at	  

tegningerne	  som	  antages	  at	  være	  billeder	  af	  Muhammed,	  ikke	  kan	  anses	  at	  være	  møntet	  på	  

muslimer	  i	  almindelighed.	  Ligeledes	  indeholder	  de	  tegninger	  som	  afbilder	  andre	  personer	  end	  

profeten	  ikke	  tilkendegivelser,	  der	  vedrører	  muslimer	  generelt,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  ses	  som	  

forhånende	  eller	  nedværdigende	  for	  muslimske	  individer.	  Rigsadvokaten	  pointerer	  i	  sin	  

afgørelse	  at	  Jyllands-‐Posten	  ikke	  har	  helt	  ret,	  når	  det	  i	  artiklen	  nævnes,	  at	  det	  er	  uforeneligt	  

med	  ytringsfriheden	  at	  gøre	  krav	  på	  hensyntagen	  til	  religiøse	  følelser,	  og	  at	  man	  må	  være	  rede	  

til	  at	  finde	  sig	  i	  ”hån,	  spot	  og	  latterliggørelse”,	  da	  netop	  de	  omtalte	  paragraffer	  indeholder	  en	  

begrænsning	  i	  ytringsfriheden	  omkring	  religiøse	  emner.	  Han	  bemærker	  dog	  at	  de	  

strafferetlige	  reglers	  fortolkning	  varierer	  afhængig	  af,	  hvad	  der	  anses	  for	  at	  være	  accepteret	  

sprogbrug	  eller	  anden	  udtryksmåde	  i	  det	  danske	  samfund	  og	  at	  det	  ikke	  er	  usædvanligt,	  at	  
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”der	  i	  Danmark	  anvendes	  en	  direkte	  og	  uhøjtidelig	  debatform,	  hvor	  selv	  stødende	  og	  

fornærmende	  meningstilkendegivelser	  i	  vidt	  omfang	  accepteres”	  (Rigsadvokaten	  2006).	  

Dermed	  skal	  ytringen	  være	  af	  helt	  særlig	  grov	  karakter,	  før	  end	  der	  er	  tale	  om	  overtrædelse	  af	  

bestemmelserne.	  Rigsadvokatens	  afgørelse	  af	  politianmeldelserne	  mod	  Jyllands-‐Posten	  

lægger	  sig	  dermed	  op	  ad	  Sørlanders	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  omkring	  at	  vi	  bør	  holde	  fast	  i	  

vores	  demokratiske	  menneskerettigheder	  og	  ikke	  tilsidesætte	  vores	  værdier	  for	  at	  

imødekomme	  muslimers	  religiøse	  lov.	  Ligeledes	  stemmer	  afgørelsen	  overens	  med	  Tibis	  

rationale,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  omkring	  vigtigheden	  af	  at	  styrke	  den	  europæiske	  bevidsthed	  om	  

grundværdierne	  i	  samfundet,	  såsom	  menneskerettighederne,	  da	  det	  ellers	  vil	  skabe	  store	  

problemer	  fremadrettet	  når	  man	  skal	  integrere	  muslimerne	  i	  de	  europæiske	  samfund.	  Selvom	  

Huntington	  er	  mere	  kritisk	  i	  sin	  tilgang	  til	  sagen	  og	  mener,	  at	  vi	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  forstå	  de	  

værdier	  som	  er	  vigtige	  for	  andre	  civilisationer	  og	  ikke	  bør	  fornærme	  disse	  værdier	  bevidst	  

(Huntington	  2006:	  482),	  støtter	  han	  ligeledes	  op	  omkring	  den	  vestlige	  civilisations	  ret	  til	  

ytringsfrihed	  og	  dermed	  retten	  til	  at	  kritisere	  (ibid:	  483).	  	  

	  

7.1.2 Muhammed-‐sagens	  konsekvenser	  i	  den	  islamiske	  verden	  

Som	  nævnt	  nåede	  sagen	  om	  Muhammed-‐tegningerne	  hurtigt	  til	  udlandet,	  og	  særligt	  i	  de	  

islamiske	  lande	  opstod	  der	  konflikter	  på	  baggrund	  af	  sagen.	  Ved	  udgangen	  af	  2005	  truer	  den	  

islamiske	  verdens	  kulturelle	  samarbejdsorganisation,	  ISESCO,	  med	  at	  opfordre	  sine	  51	  

medlemslande	  til	  at	  stoppe	  alt	  økonomisk	  og	  politisk	  samarbejde	  med	  Danmark	  og	  allerede	  i	  

begyndelsen	  af	  2006	  mærker	  det	  danske	  Arla	  Foods	  konsekvenserne	  af	  tegningerne	  som	  har	  

skabt	  stor	  vrede	  i	  de	  islamiske	  lande.	  Koncernen	  konstaterer	  at	  salget	  i	  Saudi-‐Arabien	  er	  gået	  

helt	  i	  stå	  og	  at	  boykotten	  breder	  sig	  til	  flere	  lande.	  Flere	  danske	  virksomheder	  mærker	  til	  

konsekvenserne	  af	  tegningerne	  og	  efterhånden	  udviklede	  sig	  en	  krise	  som	  mundede	  ud	  i	  at	  

danskere	  blev	  nødsaget	  til	  at	  forlade	  visse	  lande,	  af	  hensyn	  til	  deres	  sikkerhed	  (DR	  2006),	  

mens	  danske	  ambassader	  i	  flere	  islamiske	  lande	  blev	  sat	  i	  brand	  (Ritzaus	  Bureau,	  a	  2015).	  

Disse	  islamiske	  lande	  som	  under	  Muhammed-‐krisen	  kritiserede	  Danmark	  og	  den	  vestlige	  

ytringsfrihed,	  lægger	  sig	  tydeligt	  op	  ad	  OIC’s	  Cairo-‐erklæring,	  hvori	  det	  er	  gjort	  klart	  at	  

ytringer	  kun	  tolereres	  i	  det	  omfang	  at	  de	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  islamiske	  Sharia-‐lov,	  

jf.	  afsnit	  6.1.3.	  Det	  lægger	  sig	  samtidig	  også	  op	  ad	  Huntingtons	  tese,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  om	  at	  
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farlige	  sammenstød	  mellem	  civilisationer	  i	  fremtiden,	  sandsynligvis	  vil	  opstå	  som	  følge	  af	  en	  

kombination	  af	  vestlig	  arrogance	  og	  islamisk	  intolerance.	  	  

	  

Efter	  disse	  episoder	  i	  udlandet	  vælger	  den	  danske	  avis	  Politiken,	  at	  genoptrykke	  de	  12	  

tegninger.	  To	  år	  senere,	  i	  2008,	  anholder	  man	  i	  Danmark	  tre	  mænd	  for	  at	  planlægge	  et	  drab	  på	  

en	  af	  de	  mest	  omdiskuterede	  tegnere,	  Kurt	  Westergaard,	  og	  to	  af	  mændene	  dømmes	  til	  

udvisning.	  I	  januar	  2010	  kulminerede	  krisen,	  da	  samme	  tegner	  blev	  forsøgt	  myrdet	  i	  sit	  eget	  

hjem	  af	  en	  somalisk	  mand.	  Episoden	  resulterer	  i	  at	  Politiken	  offentligt	  undskylder	  sin	  

genoptrykning	  af	  tegningerne	  (Ritzaus	  Bureau,	  a	  2015).	  Som	  Tibi	  pointerer,	  jf.	  afsnit	  5.3,	  

skaber	  den	  store	  indvandring	  i	  Europa	  fra	  de	  muslimske	  lande	  altså	  disse	  store	  konflikter,	  da	  

de	  vestlige	  sekulære	  værdier,	  som	  ytringsfrihed	  og	  religionsfrihed,	  er	  i	  stor	  kontrast	  til	  en	  

religion	  som	  Islam,	  som	  det	  tydeligt	  ses	  i	  reaktionerne	  fra	  flere	  islamiske	  lande	  og	  muslimske	  

borgere	  i	  Danmark.	  Ligeledes	  forklarer	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  hvordan	  de	  europæiske	  

samfund	  bygger	  på	  en	  lovgivning	  der	  ikke	  harmonerer	  med	  de	  religiøse	  værdier	  i	  Islam	  og	  

man	  kunne	  derfor	  forvente	  at	  denne	  form	  for	  kritik	  af	  den	  islamiske	  religion	  og	  dets	  

forbilleder	  ville	  skabe	  en	  konflikt.	  

	  

7.1.3 Reaktioner	  fra	  de	  europæiske	  lande	  

Sagen	  om	  Muhammed-‐tegningerne	  skabte	  ikke	  kun	  reaktioner	  fra	  muslimer	  i	  Danmark	  og	  

udlandet,	  men	  også	  andre	  europæiske	  lande	  og	  dets	  medier	  opfangede	  sagen	  og	  debatten	  

omkring	  de	  europæiske	  frihedsrettigheder.	  Allerede	  i	  januar	  2006	  trykker	  den	  norske	  kristne	  

avis	  Magazinet	  de	  karikaturer	  af	  Muhammed	  som	  blev	  trykt	  i	  Jyllands-‐Posten.	  Ifølge	  

Magazinets	  redaktør,	  valgte	  de	  at	  trykke	  tegningerne	  for	  at	  værne	  om	  ytringsfriheden	  (DR	  

2006).	  Efterfølgende	  kom	  der	  forskellige	  reaktioner	  fra	  de	  europæiske	  lande,	  imidlertid	  med	  

opbakning	  fra	  mange	  europæiske	  medier,	  hvor	  Muhammed-‐karikaturerne	  i	  både	  franske,	  

tyske,	  spanske	  og	  schweiziske	  aviser	  blev	  genoptrykt	  som	  støtte	  til	  Jyllands-‐Posten	  og	  som	  

hyldest	  til	  den	  vestlige	  ytringsfrihed.	  Den	  vestlige	  civilisation	  var	  dog	  ikke	  i	  denne	  sag	  samlet	  i	  

sin	  støtte	  til	  Danmark	  (Pedersen	  2008:	  245).	  Både	  Storbritannien	  og	  USA	  var	  i	  begyndelsen	  

tilbageholdende	  med	  at	  komme	  med	  deres	  synspunkter	  på	  sagen.	  Ifølge	  Thomas	  Pedersen,	  

Ph.d.	  i	  statskundskab,	  var	  grunden	  til	  denne	  reaktion,	  at	  man	  i	  USA’s	  tilfælde	  har	  en	  mere	  

multikulturel	  kultur	  med	  flere	  mindretals-‐religioner,	  ligesom	  Storbritannien	  som	  gennem	  
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tiden	  har	  udviklet	  sig	  mere	  og	  mere	  i	  retning	  af	  et	  multikulturelt	  standpunkt	  (Pedersen	  2008:	  

245)	  i	  takt	  med	  den	  stigende	  muslimske	  indvandring	  til	  landet.	  I	  Storbritannien	  udtrykte	  

daværende	  udenrigsminister	  Jack	  Straw	  stærk	  kritik	  af	  de	  danske	  Muhammed-‐karikaturer	  og	  

udtalte	  at	  ”der	  er	  ytringsfrihed,	  det	  respekterer	  vi	  alle,	  men	  der	  er	  ingen	  pligt	  til	  at	  fornærme	  

eller	  gratis	  at	  opflamme	  til	  had.	  Jeg	  mener,	  at	  offentliggørelsen	  af	  disse	  tegninger	  har	  været	  

unødvendig	  og	  ufølsom.	  Den	  er	  et	  udtryk	  for	  mangel	  på	  respekt,	  og	  den	  er	  forkert”	  (Theils	  m.fl.	  

2006).	  Dette	  syn	  på	  tolerance,	  har	  Sørlander	  ikke,	  da	  han	  mener	  at	  tolerance	  er	  en	  fordring	  til	  

den	  som	  bliver	  konfronteret	  med	  en	  ytring,	  ikke	  en	  fordring	  til	  den	  som	  ytrer	  sig.	  Det	  er	  

således	  at	  ytringsfrihed	  og	  tolerance	  hænger	  sammen	  i	  det	  frie	  samfund	  (Sørlander	  2014:	  

144)	  og	  vi	  bør	  ikke	  indskrænke	  friheden	  på	  grund	  af	  islamiske	  følelser,	  jf.	  afsnit	  5.2.5.	  Kort	  

efter	  kritikken	  fra	  Storbritannien,	  udtrykte	  talsmand	  fra	  USA's	  udenrigsministerium,	  Kurtis	  

Cooper,	  at	  ”disse	  tegninger	  er	  fornærmende	  over	  for	  muslimer…	  Vi	  anerkender	  presse-‐	  og	  

ytringsfriheden	  fuldt	  og	  helt,	  men	  den	  bør	  kobles	  med	  ansvarlighed	  fra	  pressens	  side”	  (Theils	  

m.fl.	  2006).	  Ifølge	  Huntington	  (2006:	  480)	  er	  tegningerne	  nok	  provokerende	  i	  sin	  form,	  men	  

en	  dyb	  fornærmelse	  af	  verdens	  muslimer	  mener	  han	  ikke	  at	  de	  er.	  Man	  skal,	  ifølge	  ham,	  altid	  

overveje	  konsekvenserne	  af	  det	  man	  trykker	  i	  pressen	  (ibid:	  481),	  men	  han	  mener,	  ligesom	  

Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.3,	  at	  ytringsfriheden	  og	  retten	  til	  at	  kritisere	  er	  helt	  essentiel	  for	  

hvordan	  et	  frit	  samfund	  fungerer	  (ibid:	  483).	  

	  

På	  trods	  af	  sin	  tilbageholdenhed	  med	  støtte	  i	  Muhammed-‐sagen,	  måtte	  man	  i	  Storbritannien	  

dog	  til	  sidst	  erklære	  sig	  enig	  i	  at	  pressens	  ytringsfrihed	  er	  en	  menneskerettighed	  som	  ikke	  bør	  

indskrænkes,	  ej	  heller	  af	  den	  danske	  regering.	  Andre	  lande	  erklærede	  dog	  fra	  begyndelsen	  

deres	  fulde	  støtte	  til	  Danmark	  under	  krisen,	  her	  især	  Holland	  og	  Tjekkiet,	  som	  lagde	  stor	  vægt	  

på	  den	  vestlige	  universelle	  ytringsfrihed	  (Pedersen	  2008:	  245).	  Denne	  vestlige	  støtte	  til	  en	  

absolut	  liberal	  ytringsfrihed,	  som	  også	  er	  FN’s	  Verdenserklærings	  holdning,	  jf.	  afsnit	  6.1.3,	  

støttes	  også	  af	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  som	  mener	  at	  vi	  skal	  hold	  fast	  i	  vores	  værdier,	  som	  

menneskerettighederne,	  og	  ikke	  tilsidesætte	  dem	  for	  at	  imødekomme	  en	  mere	  Islam-‐venlig	  

lovgivning.	  Det	  samme	  påpeger	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  når	  han	  henviser	  til,	  at	  det	  kan	  blive	  et	  

problem	  hvis	  europæerne	  er	  for	  svækkede	  i	  deres	  bevidsthed	  omkring	  kerneværdier	  så	  som	  

menneskerettighederne	  i	  mødet	  med	  de	  meget	  stærke	  muslimske	  værdier.	  
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7.2 Charlie	  Hebdo	  

Som	  nævnt	  har	  flere	  europæiske	  medier	  vist	  deres	  sympati	  med	  Jyllands-‐Posten	  og	  støttet	  

den	  vestlige	  ytringsfrihed,	  ved	  at	  genoptrykke	  nogle	  af	  de	  danske	  Muhammed-‐tegninger.	  Det	  

har	  særligt	  været	  tydeligt	  i	  den	  franske	  presse,	  hvor	  blandt	  andet	  den	  franske	  avis	  France	  Soir	  

trykte	  tegningerne	  med	  den	  konsekvens,	  at	  chefredaktøren	  for	  avisen	  blev	  afskediget	  af	  

ejeren	  (Pedersen	  2008:	  245).	  	  

	  

Fyringen	  af	  France	  Soir’s	  chefredaktør,	  førte	  til	  opmærksomhed	  fra	  det	  satiriske	  ugeblad	  

Charlie	  Hebdo,	  hvor	  de	  ansatte	  besluttede	  sig	  for	  ligeledes	  at	  trykke	  flere	  af	  Muhammed-‐

tegningerne	  (Santi	  2015).	  I	  februar	  2006	  bragte	  bladet	  derfor	  både	  tre	  af	  Jyllands-‐Postens	  

karikaturer	  samt	  en	  række	  nye	  tegninger	  lavet	  af	  bladets	  egne	  tegnere	  (Byrckel	  2007)	  med	  

overskriften	  ”Muhammed	  overvældet	  af	  fundamentalister”	  (på	  fransk:	  ”Mahomet	  débordé	  par	  

les	  intégristes”),	  som	  støtte	  til	  både	  Jyllands-‐Posten	  samt	  den	  afskedigede	  franske	  

chefredaktør.	  

	  

Efter	  udgivelsen	  af	  bladets	  særudgave	  med	  tegningerne,	  havde	  den	  daværende	  præsident,	  

Jacques	  Chirac,	  en	  noget	  mere	  multikulturel	  holdning	  til	  ytringsfriheden,	  da	  han	  under	  et	  

møde	  med	  regeringen	  opfordrede	  til	  at	  udøve	  ytringsfriheden	  på	  en	  ansvarsfuld	  måde.	  

Selvom	  præsidenten	  ikke	  omtalte	  nogle	  aviser	  ved	  navn,	  henviste	  han	  tydeligt	  til	  Charlie	  

Hebdo,	  da	  han	  under	  mødet	  udtalte	  at	  han	  ”fordømmer	  alle	  åbenbare	  provokationer,	  der	  på	  

farlig	  vis	  kan	  få	  lidenskaberne	  til	  at	  flamme	  op”	  (Willum	  2006).	  Som	  Huntington	  (2006:	  480)	  

påpeger	  i	  sit	  interview,	  er	  karikaturerne	  af	  Muhammed	  ganske	  vist	  provokerende,	  dog	  ikke	  på	  

et	  niveau	  hvor	  man	  kan	  sige	  at	  de	  er	  en	  direkte	  fornærmelse	  af	  hele	  den	  muslimske	  verden.	  

Han	  forsvarer	  dog,	  jf.	  afsnit	  5.1.4,	  de	  traditionelle	  vestlige	  værdier,	  og	  mener	  at	  en	  

multikulturel	  holdning	  kan	  true	  den	  vestlige	  kristne	  kultur.	  Chiracs	  udtalelser	  er	  også	  i	  

overensstemmelse	  med	  Tibis	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  i	  den	  forstand,	  at	  Europa	  i	  øjeblikket	  er	  

truet	  af	  en	  svækket	  bevidsthed	  hos	  flere	  europæiske	  intellektuelle	  omkring	  de	  vestlige	  

værdier,	  herunder	  menneskerettighederne	  og	  at	  det	  kan	  udgøre	  et	  større	  problem	  i	  

forbindelse	  med	  den	  stigende	  muslimske	  befolkningsgruppe.	  Den	  multikulturelle	  tilgang	  til	  

debatten	  er	  også	  i	  strid	  med	  Sørlanders	  syn	  på	  hvordan	  den	  islamiske	  udfordring	  skal	  

håndteres,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  da	  han	  mener	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  Europa	  at	  føre	  kulturkamp	  med	  en	  

åben	  og	  utilsløret	  debat.	  
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7.2.1 Retssagen	  2007	  

Ligesom	  Jyllands-‐Posten	  i	  Danmark,	  efter	  udgivelsen	  af	  tegningerne	  i	  2005,	  blev	  politianmeldt	  

for	  blasfemi	  og	  racediskrimination,	  blev	  også	  Charlie	  Hebdo	  efter	  sin	  udgivelse	  af	  

særnummeret	  med	  karikaturerne	  retsforfulgt	  efter	  initiativ	  fra	  tre	  islamiske	  organisationer,	  

Sammenslutningen	  af	  Islamiske	  Organisationer	  i	  Frankrig	  (UOIF),	  Den	  Islamiske	  Stormoské	  i	  

Paris	  samt	  den	  saudiarabiske	  Islamiske	  Verdensliga	  (Rasmussen	  2007).	  Organisationerne	  

henviste	  her	  til	  de	  franske	  anti-‐diskriminationslove,	  da	  man	  mente	  at	  tegningerne	  var	  

racistiske	  og	  sårede	  muslimers	  religiøse	  følelser.	  

	  

Det	  franske	  sagsanlæg,	  på	  initiativ	  fra	  de	  tre	  islamiske	  organisationer,	  var	  særligt	  rettet	  mod	  

tre	  specifikke	  tegninger.	  To	  af	  dem	  var	  af	  de	  oprindelige	  tegninger	  fra	  Jyllands-‐Posten	  som	  

forestillede	  henholdsvis	  Muhammed	  med	  en	  bombe	  i	  turbanen	  og	  en	  selvmordsbomber	  som	  

ikke	  kan	  komme	  ind	  i	  paradis	  ”fordi	  der	  ikke	  er	  flere	  jomfruer”	  (Byrckel	  2007).	  Den	  tredje	  

tegning	  under	  anklage	  var	  tegnet	  af	  en	  af	  Charlie	  Hebdos	  egne	  tegnere,	  Cabu,	  som	  udgjorde	  

forsiden	  af	  avisen	  og	  forestillede	  en	  turbanklædt	  person	  som	  fortvivlet	  udtaler:	  "Det	  er	  hårdt	  

at	  være	  elsket	  af	  tåber"	  (ibid).	  	  

	  

Under	  hele	  sagen	  aflagde	  flere	  politikere,	  journalister,	  forfattere	  og	  filosoffer	  vidneudsagn	  til	  

fordel	  for	  Charlie	  Hebdo,	  heriblandt	  den	  nuværende	  socialdemokratiske	  præsident,	  Francois	  

Hollande.	  Også	  Nicolas	  Sarkozy,	  som	  på	  daværende	  tidspunkt	  var	  præsidentkandidat	  for	  

samme	  parti	  som	  Chirac	  og	  som	  efterfølgende	  blev	  valgt	  til	  præsident	  i	  Frankrig	  i	  2007,	  

udtalte	  i	  forbindelse	  med	  retssagen	  at	  han	  foretrækker	  "for	  mange	  karikaturer	  frem	  for	  

fraværet	  af	  karikaturer"	  (Rasmussen	  2007).	  Den	  danske	  kulturredaktør	  på	  Jyllands-‐Posten	  

som	  stod	  bag	  den	  oprindelige	  udgivelse	  af	  Muhammed-‐tegningerne,	  Flemming	  Rose,	  var	  også	  

i	  forhør	  under	  retssagen	  og	  afgav	  her	  glødende	  taler	  for	  ytringsfriheden	  og	  retten	  til	  at	  lave	  

satire	  (ibid).	  	  

	  

Selve	  retssagen	  fandt	  sted	  den	  7.	  og	  8.	  februar	  2007	  i	  landsretten	  i	  Paris	  mens	  dommen	  faldt	  

den	  22.	  marts.	  Domstolen	  fandt	  at	  de	  to	  tegninger	  af	  henholdsvis	  terroristen	  foran	  døren	  til	  

paradis	  og	  den	  franske	  tegner	  Cabu’s	  forsidebillede	  kunne	  frifindes	  med	  den	  begrundelse	  at	  
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karikaturer	  helt	  generelt	  ofte	  er	  provokerende	  i	  sin	  litterære	  form,	  hvorfor	  de	  i	  dette	  tilfælde	  

falder	  under	  ytringsfriheden	  og	  er	  understøttende	  for	  den	  frie	  debat	  (Charlie	  Hebdo	  n.d.).	  

Retten	  udtalte	  dog	  et	  forbehold	  omkring	  Jyllands-‐Postens	  tegning	  af	  profeten	  med	  en	  bombe	  i	  

sin	  turban,	  da	  den	  ”set	  for	  sig	  selv,	  uden	  for	  sammenhængen,	  er	  af	  en	  karakter,	  der	  krænker	  

tilhængere	  af	  denne	  religion”	  (Byrckel	  2007).	  Dog	  fandt	  retten	  at	  tegningen	  skulle	  ”sættes	  i	  en	  

større	  sammenhæng	  i	  et	  blad,	  der	  behandlede	  religiøs	  fundamentalisme"	  (ibid)	  og	  den	  blev	  

dermed	  frifundet	  med	  den	  begrundelse	  at	  selvom	  tegningen	  i	  sig	  selv	  ”er	  chokerende	  og	  

sårende	  for	  muslimer,	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  et	  fortsæt	  om	  at	  fornærme	  dem”	  (ibid).	  Charlie	  Hebdo	  

og	  bladets	  daværende	  chefredaktør,	  Philippe	  Val,	  blev	  dermed	  frifundet	  for	  anklagerne	  om	  

racisme	  og	  religiøs	  krænkelse.	  Bladets	  advokat,	  Georges	  Kiejman,	  udtalte	  efter	  dommen	  at	  

den	  var	  en	  god	  nyhed	  for	  ytringsfriheden,	  samtidig	  med	  at	  retten	  også	  havde	  taget	  hensyn	  til	  

noget	  nyt,	  nemlig	  at	  karikaturerne	  som	  bladet	  bragte	  havde	  bidraget	  til	  den	  offentlige	  debat	  

(ibid).	  Frifindelsen	  af	  Charlie	  Hebdo	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Sørlanders	  holdning,	  jf.	  afsnit	  

5.2.5,	  om	  at	  Europa	  til	  enhver	  tid	  bør	  holde	  fast	  ved	  sine	  værdier	  og	  ikke	  forsøge	  at	  

imødekomme	  særlige	  religiøse	  følelser	  i	  lovgivningen.	  	  

	  

Efter	  domstolens	  afgørelse	  valgte	  UIOF	  og	  Den	  Muslimske	  Verdensliga	  at	  anke	  dommen	  

(Charlie	  Hebdo	  n.d.).	  	  

	  

7.2.2 Konsekvenserne	  af	  Charlie	  Hebdos	  fortsatte	  satirepolitik	  

Som	  Tibi	  har	  påpeget,	  jf.	  afsnit	  5.3,	  munder	  den	  store	  indvandring	  fra	  muslimske	  lande	  til	  

Europa	  ud	  i,	  at	  det	  nu	  er	  blevet	  meget	  tydeligt	  hvordan	  de	  vestlige	  sekulære	  værdier	  står	  i	  

kontrast	  til	  Islam	  og	  hvordan	  det	  nu	  skaber	  store	  konflikter.	  Retssagen	  mod	  Charlie	  Hebdo	  var	  

dog	  en	  ud	  af	  mange	  retssager	  som	  bladet	  har	  været	  involveret	  i	  gennem	  tiden,	  hvorfor	  den	  

muslimske	  vrede	  mod	  satiren	  ikke	  stoppede	  dem	  i	  at	  fortsætte	  deres	  kritik	  af	  alle	  religioner.	  I	  

november	  2011	  offentliggjorde	  Charlie	  Hebdo	  dermed	  at	  næstkommende	  udgave	  af	  

magasinet	  ville	  blive	  omdøbt	  til	  ”Sharia	  Hebdo”,	  for	  på	  satirisk	  vis	  at	  ”hylde”	  det	  islamiske	  

parti,	  Ennhada,	  som	  havde	  vundet	  valget	  i	  Tunesien.	  Natten	  før	  udgivelsen	  af	  den	  omtalte	  

udgave,	  blev	  Charlie	  Hebdos	  lokaler	  i	  Paris	  angrebet	  med	  molotovcocktails	  som	  var	  kastet	  

gennem	  ruderne	  i	  bygningen	  og	  satte	  brand	  i	  bygningen.	  Samtidig	  blev	  bladets	  hjemmeside	  

udsat	  for	  hackerangreb,	  hvor	  der	  på	  engelsk	  og	  tyrkisk	  fremkom	  en	  besked	  lydende:	  ”I	  
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fortsætter	  med	  at	  misbruge	  Islams	  største	  profet	  i	  krænkende	  tegninger	  med	  ytringsfriheden	  

som	  undskyldning.	  Må	  Gud	  forbande	  jer!”	  (Samuel	  2011).	  Chefredaktør	  på	  daværende	  

tidspunkt,	  Stéphane	  Charbonnier,	  udtalte	  at	  bladet	  vil	  udkomme	  igen	  hurtigst	  muligt	  og	  at	  de	  

vil	  fortsætte	  deres	  udgivelser	  uanset	  hvad	  der	  sker	  og	  at	  de	  ikke	  vil	  give	  efter	  for	  truslerne	  

(ibid).	  	  

	  

Ifølge	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  er	  den	  islamiske	  civilisation	  da	  også	  blevet	  en	  mere	  direkte	  

trussel	  mod	  Vesten,	  da	  denne	  civilisation	  har	  en	  tendens	  til	  at	  ”skvulpe	  ud	  over	  sine	  blodige	  

grænser”.	  Dette	  blev	  tydeligt	  da	  det	  værste	  angreb	  mod	  Charlie	  Hebdo	  fandt	  sted	  den	  7.	  januar	  

2015,	  hvor	  bladets	  redaktion	  i	  Paris	  blev	  angrebet	  af	  maskerede	  gerningsmænd,	  bevæbnede	  

med	  automatvåben.	  Efter	  at	  have	  skudt	  en	  sikkerhedsvagt	  på	  vejen	  og	  tiltvunget	  sig	  adgang	  til	  

lokalerne,	  skød	  de	  derefter	  mod	  alle	  de	  ansatte	  på	  redaktionen	  mens	  de	  råbte	  ”Allahu	  Akbar”,	  

arabisk	  for	  ”Gud	  er	  stor”	  (Levs	  m.fl.	  2015).	  Gerningsmændenes	  islamiske	  udråb,	  stemmer	  

overens	  med	  Tibis	  argument	  om,	  at	  jihadister	  i	  dag	  bruger	  Koranens	  ord	  til	  at	  legitimere	  

deres	  angreb	  mod	  Vesten	  og	  kalde	  deres	  terrorisme	  for	  Jihad,	  jf.	  afsnit	  5.3.2.	  Han	  uddyber	  at	  

det	  bunder	  i	  den	  nutidige	  islamistiske	  fortolkning	  af	  Koranen,	  hvor	  jihadister	  selektivt	  

refererer	  til	  denne	  for	  at	  understøtte	  deres	  personlige	  synspunkter.	  Tibi	  understreger	  at	  

denne	  nutidige	  jihadisme,	  neo-‐Jihad,	  er	  en	  ulig	  krig	  som	  udkæmpes	  af	  islamister	  der	  tyr	  til	  

vold	  i	  deres	  kamp	  mod	  Vesten.	  

	  

Kort	  efter	  angrebet	  på	  Charlie	  Hebdo	  flygtede	  gerningsmændene,	  mens	  de	  skød	  efter	  en	  

politibil	  som	  forsøgte	  at	  stoppe	  dem.	  På	  dette	  tidspunkt	  havde	  de	  nået	  at	  dræbe	  12	  personer	  

på	  stedet	  (Saul	  2015).	  Senere	  oplyste	  politiet,	  at	  de	  mistænkte	  i	  angrebet	  var	  to	  brødre,	  Said	  

og	  Cherif	  Kouachi.	  Frankrig	  var	  i	  over	  to	  døgn	  under	  højeste	  terrorberedskab,	  mens	  de	  jagtede	  

de	  to	  brødre,	  som	  den	  9.	  januar	  gemte	  sig	  i	  en	  bygning	  i	  byen	  Dammartin-‐en-‐Goele	  sammen	  

med	  et	  gidsel.	  Politiet	  omringede	  bygningen	  og	  endte	  med	  at	  dræbe	  de	  to	  brødre.	  Ifølge	  et	  

medlem	  af	  Frankrigs	  parlament,	  havde	  brødrene	  udtalt	  at	  de	  ønskede	  at	  dø	  som	  martyrer	  

(ibid).	  At	  de	  to	  gerningsmænd	  ønskede	  at	  dø	  som	  martyrer	  i	  kampen	  mod	  de	  vestlige	  værdier	  

lægger	  sig	  op	  ad	  Sørlanders	  tese,	  jf.	  afsnit	  5.2.4,	  om	  at	  religionerne	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  

for	  hvordan	  konflikter	  kommer	  til	  udtryk	  når	  værdier	  støder	  sammen	  i	  de	  samfund	  hvor	  

forskellige	  kulturer	  mødes.	  Han	  henviser	  her	  til	  hvordan	  Muhammed	  opfordrer	  sine	  

tilhængere	  til	  at	  dræbe	  modstandere	  og	  kritikere	  af	  Islam.	  Det	  er,	  som	  han	  siger,	  religionernes	  
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forskellige	  forhold	  til	  vold,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  disse	  blodige	  konflikter,	  da	  der	  ligger	  en	  

fordring	  i	  religionen	  om,	  at	  den	  bør	  udbredes	  til	  hele	  verden,	  uanset	  om	  det	  kræver	  vold	  eller	  

ej.	  

	  

Kort	  efter	  massakren,	  påtog	  terrorgruppen	  Al	  Qaeda	  sig	  det	  fulde	  ansvar	  for	  planlægningen	  af	  

angrebet	  på	  Charlie	  Hebdo	  og	  udvælgelsen	  af	  gerningsmændene	  (Levs	  m.fl.	  2015).	  	  

	  

7.2.3 Gerningsmændene	  

Efter	  terrorangrebet	  mod	  satirebladet	  og	  offentliggørelsen	  af	  gerningsmændene	  bag,	  fik	  den	  

franske	  regering	  samtidig	  øjnene	  op	  for	  en	  større	  fremtidig	  udfordring.	  Det	  viste	  sig	  at	  de	  to	  

gerningsmænd	  begge	  var	  franske	  statsborgere,	  født	  i	  Paris	  af	  algeriske	  forældre.	  De	  var	  

opvokset	  i	  et	  fattigt	  miljø	  i	  en	  forstad	  til	  Paris,	  men	  da	  forældrene	  formentlig	  døde,	  blev	  de	  sat	  

i	  pleje	  langt	  fra	  Paris.	  Da	  brødrene	  begge	  var	  myndige,	  flyttede	  de	  tilbage	  til	  Paris.	  Her	  

arbejdede	  den	  yngste	  bror,	  Chérif	  Kouachi	  som	  både	  pizzabud	  og	  fiskehandler,	  mens	  han	  i	  sin	  

fritid	  blev	  involveret	  i	  en	  gruppe	  af	  unge	  muslimer	  og	  blev	  radikaliseret	  (Chrisafis	  2015).	  

Ifølge	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  er	  det	  de	  europæiske	  landes	  mislykkede	  integration	  af	  muslimerne	  i	  

samfundet,	  som	  har	  resulteret	  i	  dette	  nye	  sikkerhedsproblem.	  Chérif	  Kouachi	  havde	  da	  også	  

været	  fængslet	  i	  Frankrig,	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  denne	  jihadist-‐gruppe,	  som	  sendte	  krigere	  ud	  

af	  landet	  til	  Irak.	  I	  2008	  blev	  han	  anholdt	  i	  lufthavnen	  på	  vej	  til	  Syrien,	  formentlig	  for	  at	  

komme	  videre	  til	  Irak	  og	  kæmpe	  i	  krigen	  mod	  USA.	  Storebroren,	  Said	  Kouachi,	  havde	  efter	  

sigende	  tilbragt	  flere	  måneder	  i	  Yemen	  tilbage	  i	  2011,	  hvor	  han	  fik	  kamptræning	  af	  Al-‐Qaeda.	  

Begge	  brødre	  var	  på	  den	  amerikanske	  liste	  over	  kendte	  eller	  mistænkte	  terrorister,	  har	  det	  

amerikanske	  FBI	  oplyst	  (Chrisafis	  2015).	  At	  begge	  brødre	  havde	  udviklet	  en	  tæt	  tilknytning	  til	  

den	  islamiske	  verden,	  og	  dermed	  lagde	  afstand	  til	  det	  samfund	  de	  var	  vokset	  op	  i,	  lægger	  sig	  

op	  ad	  Huntingtons	  teori,	  jf.	  afsnit	  5.1.2,	  om	  at	  den	  kulturelle	  identitet	  har	  så	  stor	  en	  betydning	  

for	  folk,	  at	  befolkningsgrupper	  med	  samme	  kulturelle	  baggrund,	  og	  i	  særdeleshed	  religion,	  

finder	  sammen	  på	  tværs	  af	  landegrænser.	  Som	  han	  forklarer	  det,	  har	  den	  islamiske	  Genkomst	  

givet	  muslimer	  i	  hele	  verden	  en	  fornyet	  tillid	  til	  deres	  egen	  civilisations	  værdier	  samtidig	  med	  

en	  større	  modvilje	  mod	  de	  vestlige	  værdier.	  Når	  folk	  fra	  den	  islamiske	  civilisation,	  bosætter	  

sig	  i	  den	  vestlige	  civilisation,	  skaber	  det	  faktisk	  en	  styrkelse	  af	  deres	  egen	  kulturelle	  identitet	  

som	  tydeligt	  adskiller	  sig	  fra	  den	  vestlige	  kultur,	  jf.	  afsnit	  5.1.3.	  Også	  Sørlander	  mener,	  jf.	  afsnit	  
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5.2.5,	  at	  der	  er	  en	  modstrid	  mellem	  de	  religiøse	  værdier,	  som	  mange	  muslimer	  føler	  sig	  

bundet	  af,	  og	  den	  lovgivning	  som	  det	  samfund	  de	  lever	  i,	  bygger	  på.	  Det	  er	  derfor	  at	  det	  kan	  

have	  et	  fatalt	  udfald,	  når	  en	  person	  sætter	  sine	  religiøse	  følelser	  over	  det	  vestlige	  samfunds	  

lovgivning.	  	  

	  

Som	  nævnt	  tog	  Al-‐Qaeda	  efterfølgende	  ansvaret	  for	  angrebet	  hvor	  de	  i	  en	  video	  på	  YouTube	  

hævdede,	  at	  de	  stod	  bag.	  Heri	  forklarede	  en	  talsmand	  for	  terrorgruppen,	  at	  Al-‐Qaeda	  i	  Yemen	  

var	  den	  part,	  som	  udvalgte	  målet,	  finansierede	  planen	  og	  hvervede	  gerningsmændene	  til	  at	  

angribe	  det	  satiriske	  blad,	  Charlie	  Hebdo,	  som	  hævn	  for,	  at	  bladet	  havde	  trykt	  karikaturerne	  af	  

profeten	  Muhammed	  (Ritzaus	  Bureau,	  b	  2015).	  At	  det	  er	  en	  fornærmelse	  af	  den	  islamiske	  

profet,	  Muhammed,	  som	  udløste	  angrebet	  mod	  ugebladet,	  stemmer	  overens	  med	  Sørlanders	  

argument,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  om	  at	  den	  islamiske	  religion	  er	  særligt	  sårbar	  over	  for	  kritik	  og	  at	  

muslimer	  derfor	  ikke	  kan	  anerkende	  menneskerettighederne,	  såsom	  ytringsfriheden,	  mere	  

end	  Sharia-‐loven.	  Her	  mener	  Bassam	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  5.3.2,	  dog,	  at	  man	  skal	  passe	  på	  med	  at	  

sammenligne	  disse	  islamistgrupper	  med	  religionen	  Islam	  i	  almindelighed,	  da	  denne	  voldelige	  

form	  for	  Jihad	  står	  i	  stor	  kontrast	  til	  den	  for	  Jihad	  som	  Koranen	  foreskriver.	  Disse	  islamister	  

udkæmper	  en	  ulige	  krig	  uden	  regler,	  med	  drab	  på	  civile	  og	  med	  bagholdsangreb,	  som	  

overtræder	  Koranens	  strikte	  regler	  for,	  hvordan	  Jihad	  skal	  udføres.	  Han	  beskriver	  sådanne	  

angreb	  som	  neo-‐Jihad,	  en	  nutidig	  form	  for	  jihadisme	  mod	  Vesten,	  hvor	  islamister	  fortolker	  

Koranen	  ved	  selektivt	  at	  referere	  til	  de	  dele	  som	  understøtter	  deres	  personlige	  synspunkter.	  

	  

7.3 Krudttønden	  

I	  forbindelse	  med	  den	  langvarige	  debat	  om	  Muhammed-‐tegningerne	  og	  ytringsfriheden,	  og	  

kort	  efter	  det	  voldsomme	  angreb	  på	  Charlie	  Hebdo	  i	  Paris,	  blev	  der	  i	  København	  inviteret	  til	  et	  

offentligt	  debatmøde	  om	  ytringsfriheden	  på	  kulturhuset	  Krudttønden.	  Debatmødet	  blev	  

afholdt	  lørdag	  den	  14.	  februar	  2015,	  arrangeret	  af	  Lars	  Vilks	  Komiteen,	  hvor	  Lars	  Vilks	  selv	  

var	  en	  af	  hovedpersonerne	  til	  at	  holde	  foredrag	  på	  stedet	  (Kultur	  Østerbro	  n.d.)	  Vilks	  er	  en	  

svensk	  tegner	  og	  kunstteoretiker	  som	  efter	  den	  store	  debat	  om	  Muhammed-‐karikaturerne	  i	  

Jyllands-‐Posten,	  havde	  tegnet	  profeten	  i	  solidaritet	  med	  de	  danske	  tegnere.	  I	  2007,	  i	  

forbindelse	  med	  et	  svensk	  folkeligt	  fænomen	  med	  rundkørselhunde,	  tegnede	  han	  profeten	  
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som	  en	  hund	  (Lars	  Vilks	  n.d.).	  Dette	  fik	  store	  konsekvenser,	  hvor	  Vilks	  modtog	  trusler	  og	  

måtte	  have	  sikkerhedsvagter	  omkring	  sig.	  

	  

I	  invitationen	  til	  debatmødet	  i	  København,	  lød	  emnet	  dermed	  også	  således:	  

”Hvor	  går	  grænsen?	  Er	  der	  nogen	  grænse?	  Skal	  man	  sætte	  sit	  liv	  som	  kunstner	  og	  aktivist	  på	  

spil?	  Skæmmer	  kunst	  med	  et	  politisk	  budskab	  for	  kunstens	  udtryk?	  Har	  vi	  ret	  til	  at	  være	  

blasfemiske?”	  (Kultur	  Østerbro	  n.d.).	  Når	  der	  afholdes	  et	  sådan	  møde	  med	  offentlig	  debat	  om	  

blandt	  andet	  ytringsfriheden,	  stemmer	  det	  overens	  med	  Sørlanders	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  

om	  at	  vi	  skal	  forsvare	  den	  rationelle	  demokratiske	  orden	  og	  de	  vestlige	  værdier	  mod	  forsøg	  

på	  at	  undergrave	  dem,	  ved	  at	  føre	  kulturkamp	  og	  derved	  have	  åbne	  diskussioner	  omkring	  

hvorfor	  vi	  har	  disse	  værdier	  i	  Vesten.	  

	  

7.3.1 Angrebet	  ved	  Krudttønden	  

Til	  debatmødet	  på	  Krudttønden	  har	  den	  svenske	  tegner	  både	  livvagter	  samt	  svensk	  og	  dansk	  

politi	  med	  for	  personlig	  beskyttelse,	  efter	  de	  mange	  trusler	  mod	  sig.	  På	  trods	  af	  den	  store	  

sikkerhed	  ved	  mødet	  lykkes	  det	  en	  ung,	  muslimsk	  mand,	  kort	  efter	  mødets	  start,	  at	  komme	  

helt	  tæt	  på	  vinduerne	  ind	  til	  kulturhuset,	  bevæbnet	  med	  et	  M95-‐gevær.	  Her	  affyrer	  han	  28	  

skud	  mod	  de	  personer	  som	  er	  til	  stede	  ved	  mødet,	  både	  politifolk	  og	  civile.	  Under	  angrebet	  

bliver	  tre	  betjente	  såret	  og	  en	  55-‐årig	  dansk	  filminstruktør	  bliver	  dræbt	  af	  skud	  i	  brystet.	  

Hovedpersonen	  til	  debatmødet,	  Lars	  Vilks,	  når	  at	  søge	  beskyttelse	  i	  et	  tilstødende	  rum	  uden	  at	  

blive	  ramt	  af	  skuddene.	  Gerningsmanden	  formår	  herefter	  at	  flygte	  fra	  området	  i	  en	  stjålet	  bil	  

og	  opholder	  sig	  flere	  steder	  i	  København,	  mens	  politiet	  uden	  held	  forsøger	  at	  finde	  frem	  til	  

ham.	  Om	  natten	  til	  den	  15.	  februar,	  angriber	  han	  en	  synagoge	  i	  indre	  by,	  hvor	  han	  skyder	  og	  

dræber	  en	  civil	  vagt	  og	  sårer	  yderligere	  to	  politibetjente.	  Herefter	  lykkes	  det	  til	  sidst	  Politiets	  

Efterretningstjeneste	  at	  opspore	  manden	  og	  han	  bliver	  tidligt	  om	  morgenen	  mødt	  af	  politiet	  

nær	  sit	  hjem	  Nørrebro,	  hvor	  han	  bliver	  skudt	  på	  gaden	  af	  betjentene	  efter	  selv	  at	  have	  skudt	  

mod	  dem	  (Ritzaus	  Bureau,	  c	  2015).	  Ligesom	  man	  så	  det	  ved	  angrebet	  på	  Charlie	  Hebdo,	  er	  det	  

her	  igen	  muligt	  at	  sammenholde	  hændelsen	  med	  Huntingtons	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  om	  

hvordan	  den	  islamiske	  civilisation	  kan	  ”skvulpe	  ud	  over	  sine	  blodige	  grænser”	  og	  er	  en	  trussel	  

mod	  Vesten	  samt	  Sørlanders	  forklaring	  om,	  at	  det	  kan	  få	  fatale	  udfald,	  når	  en	  muslim	  sætter	  
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sine	  religiøse	  følelser	  over	  lovgivningen	  i	  det	  samfund	  de	  lever	  i,	  på	  grund	  af	  de	  modstridende	  

værdier,	  jf.	  afsnit	  5.2.5.	  	  

	  

7.3.2 Gerningsmanden	  

Kort	  efter	  angrebet	  i	  København,	  finder	  efterforskerne	  DNA-‐spor	  og	  videoovervågning	  som	  

viser,	  at	  gerningsmanden	  var	  den	  22-‐årige	  Omar	  Abdel	  Hamid	  El-‐Hussein	  (Ritzaus	  Bureau,	  d	  

2015),	  født	  i	  Danmark	  af	  palæstinensiske	  forældre.	  Han	  voksede	  op	  i	  et	  ghettokvarter	  i	  

København	  hvor	  han	  også	  gik	  på	  en	  nærliggende	  folkeskole.	  Her	  var	  der	  i	  en	  tidlig	  alder	  

problemer	  med	  at	  styre	  ham,	  og	  forældrene	  tager	  ham	  derfor	  til	  Jordan	  hvor	  han	  går	  i	  skole	  i	  

tre	  år.	  Han	  vender	  efter	  8.	  klasse	  tilbage	  til	  Danmark	  og	  miljøet	  omkring	  ghettoen	  hvor	  han	  

voksede	  op.	  Han	  er	  efter	  sigende	  blevet	  mere	  religiøs	  efter	  sit	  ophold	  i	  Jordan	  og	  senere	  da	  

han	  går	  på	  VUC,	  melder	  en	  klassekammerat	  ham	  til	  politiet	  for	  radikalisme	  og	  ekstremisme	  

efter	  en	  diskussion	  hvor	  hans	  temperament	  skabte	  bekymring	  i	  klassen	  (Kristiansen	  2015).	  

Dette	  kan	  ses	  i	  sammenligning	  med	  Huntingtons	  argument	  om,	  at	  religionen	  har	  fået	  en	  stor	  

betydning	  for	  muslimer	  over	  hele	  verden	  og	  på	  trods	  af	  at	  El-‐Hussein	  kom	  tilbage	  til	  Danmark	  

efter	  sit	  ophold	  i	  Jordan,	  havde	  han	  fået	  en	  større	  bevidsthed	  om	  de	  værdier	  som	  adskilte	  ham	  

fra	  ikke-‐muslimer,	  jf.	  afsnit	  5.1.2.	  	  

	  

I	  2009	  bliver	  El-‐Hussein	  anholdt	  for	  en	  række	  indbrud	  og	  de	  efterfølgende	  år	  dømmes	  han	  for	  

flere	  tyverier,	  brud	  på	  våbenloven	  og	  i	  2011	  et	  voldeligt	  overfald.	  Han	  var	  ifølge	  politiet	  også	  

kendt	  i	  bandemiljøet.	  I	  2014	  bliver	  El-‐Hussein	  anholdt	  for	  et	  voldsomt	  knivoverfald	  i	  et	  S-‐tog	  

og	  bliver	  varetægtsfængslet.	  Under	  varetægtsfængslingen	  bliver	  det	  bemærket	  hvordan	  han	  

ændrer	  adfærd	  og	  Kriminalforsorgen	  indberetter	  ham	  til	  Politiets	  Efterretningstjeneste	  (PET),	  

som	  dog	  ikke	  fandt	  det	  sandsynligt	  at	  han	  planlagde	  et	  angreb.	  Han	  bliver	  idømt	  to	  års	  fængsel	  

for	  knivoverfaldet,	  men	  løslades	  efter	  et	  år,	  den	  30.	  januar	  2015,	  få	  uger	  før	  han	  udførte	  

angrebet	  i	  København	  (Kristiansen	  2015).	  Også	  her	  har	  gerningsmanden	  siddet	  i	  fængsel	  

forinden	  sit	  angreb,	  ligesom	  Chérif	  Kouachi	  havde	  i	  Frankrig,	  jf.	  afsnit	  7.2.3.	  

El-‐Hussein	  viste	  i	  en	  tidlig	  alder	  tegn	  på	  ekstreme	  holdninger	  og	  voldsomt	  temperament	  og	  

blev	  senere	  radikaliseret	  til	  at	  udføre	  et	  angreb	  mod	  et	  debatmøde	  om	  ytringsfrihed	  med	  en	  

svensk	  Muhammed-‐tegner	  til	  stede.	  Kort	  inden	  angrebet,	  lagde	  han	  en	  Jihad-‐video	  på	  sin	  

facebook-‐side	  hvor	  han	  også	  hyldede	  Islamisk	  Stat	  (Ritzaus	  Bureau,	  c	  2015).	  Her	  ser	  man,	  
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ligesom	  ved	  Charlie	  Hebdo	  attentatet,	  at	  gerningsmanden	  støttede	  ekstreme	  holdninger	  og	  

sympatiserede	  med	  en	  islamisk	  terrorgruppe.	  Ifølge	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  er	  det	  igen	  

samfundets	  mislykkede	  integration	  som	  er	  skyld	  i,	  at	  der	  sker	  denne	  radikalisering	  af	  unge	  

muslimer,	  som	  søger	  et	  fællesskab	  med	  andre	  af	  samme	  kultur	  og	  som	  bliver	  påvirket	  af	  

ekstreme	  muslimske	  holdninger	  som	  hersker	  i	  disse	  parallelsamfund.	  Den	  islamiske	  kultur	  

med	  religionen	  i	  centrum,	  spiller	  dog	  også,	  ifølge	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.4,	  en	  stor	  rolle	  for	  

hvordan	  konflikter	  med	  andre	  kulturer	  kommer	  til	  udtryk,	  som	  her	  hvor	  det	  har	  et	  voldeligt	  

udfald.	  Det	  kan	  igen	  forklares	  i	  religionens	  forhold	  til	  vold,	  hvor	  Muhammed	  opfordrer	  sine	  

følgere	  til	  at	  dræbe	  kritikere	  af	  Islam.	  

	  

Der	  er	  altså	  mange	  ligheder	  mellem	  angrebet	  på	  Charlie	  Hebdo	  i	  Paris	  og	  det	  efterfølgende	  

angreb	  på	  Krudttønden	  i	  København	  i	  begyndelsen	  af	  år	  2015.	  Dog	  var	  der	  efter	  Omar	  El-‐

Husseins	  attentat	  ikke	  nogen	  jihadist-‐gruppe	  som	  direkte	  tog	  ansvaret	  for	  planlægningen	  og	  

rekrutteringen	  af	  gerningsmanden.	  Alligevel	  blev	  han	  kort	  efter	  angrebet	  hyldet	  af	  Islamisk	  

Stat	  i	  deres	  officielle	  syriske	  magasin,	  Dabiq,	  hvor	  han	  bliver	  benævnt	  som	  ”martyr”	  og	  

hvordan	  angrebet	  i	  København	  var	  en	  hævn	  over	  Danmark	  for	  at	  have	  bragt	  Muhammed-‐

tegningerne	  (Ritzaus	  Bureau,	  e	  2015).	  Denne	  holdning	  til	  ytringsfriheden	  blandt	  radikale	  

muslimer	  og	  jihadist-‐grupper	  til,	  kan	  sammenlignes	  med	  Cairo-‐erklæringens	  påbud	  om,	  at	  

Islam	  som	  religion	  og	  dennes	  profeter,	  skal	  beskyttes	  mod	  krænkelser	  i	  form	  af	  offentlig	  kritik	  

og	  dermed	  skal	  ytringsfriheden	  være	  begrænset,	  jf.	  afsnit	  6.1.3.	  Dette	  stemmer	  også	  overens	  

med	  Sørlanders	  tese	  om,	  at	  den	  islamiske	  religion	  er	  særlig	  sårbar	  over	  for	  kritik	  og	  at	  dette	  

gør	  det	  vanskeligt	  for	  muslimer	  at	  anerkende	  de	  vestlige	  menneskerettigheder	  som	  

ytringsfriheden,	  jf.	  afsnit	  5.2.2.	  Her	  mener	  Tibi	  dog,	  jf.	  afsnit	  5.3,	  at	  det	  er	  den	  radikale	  

islamisme	  som	  ikke	  kan	  komme	  til	  at	  harmonere	  med	  de	  vestlige	  værdier	  og	  ikke	  Islam	  i	  

almindelighed,	  selvom	  han	  dog	  anerkender,	  at	  de	  vestlige	  sekulære	  tankegange	  generelt	  står	  i	  

stor	  kontrast	  til	  religionen	  Islam.	  

	  

7.4 Analyse	  af	  europæiske	  undersøgelser	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  foretage	  en	  analyse	  af	  forskellige	  europæiske	  undersøgelser,	  som	  

tager	  udgangspunkt	  i	  de	  bosiddende	  muslimers	  holdning	  til	  det	  vestlige	  demokrati	  og	  

menneskerettighederne,	  særligt	  ytringsfriheden,	  og	  hvorledes	  de	  reagerer	  på	  religionskritik	  
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og	  –satire	  med	  henblik	  på	  konflikten	  om	  Muhammedtegningerne	  og	  de	  efterfølgende	  

terrorangreb.	  

	  

7.4.1 Undersøgelse	  om	  tyske,	  franske,	  hollandske,	  belgiske,	  østrigske	  og	  svenske	  muslimer	  

I	  december	  2013	  udgav	  det	  tyske	  forskningsinstitut	  WZB,	  i	  samarbejde	  med	  professor	  i	  

sociologi	  og	  migration	  Ruud	  Koopmans,	  en	  omfattende	  undersøgelse	  (se	  bilag	  1)	  

omhandlende	  omfanget	  af	  religiøs	  fundamentalisme	  blandt	  både	  muslimer	  og	  kristne	  borgere	  

i	  Vesteuropa	  samt	  disses	  fjendtlighed	  mod	  andre	  grupper	  i	  samfundet.	  Undersøgelsen	  dækker	  

over	  9.000	  adspurgte	  personer	  i	  henholdsvis	  Tyskland,	  Frankrig,	  Holland,	  Belgien,	  Østrig	  og	  

Sverige	  og	  blev	  gennemført	  i	  år	  2008,	  og	  spørgsmålene	  blev	  stillet	  til	  personer	  med	  tyrkisk	  

eller	  marokkansk	  indvandrerbaggrund	  samt	  personer	  med	  europæisk	  baggrund	  (Koopmans	  

2013:	  1).	  For	  at	  måle	  graden	  af	  religiøs	  fundamentalisme	  hos	  hver	  gruppe,	  skulle	  de	  

adspurgte	  svare	  på	  hvor	  vidt	  de	  var	  enige	  i	  følgende	  udtalelser:	  	  

“Christians/Muslims	  should	  return	  to	  the	  roots	  of	  Christianity/Islam”,	  “There	  is	  only	  one	  

interpretation	  of	  the	  Bible/the	  Koran	  and	  every	  Christian/Muslim	  must	  stick	  to	  that”	  og	  

“The	  rules	  of	  the	  Bible/the	  Koran	  are	  more	  important	  to	  me	  than	  the	  laws	  of	  [survey	  country]”	  

(ibid:	  2).	  

Ifølge	  Koopmans,	  peger	  undersøgelsen	  på	  at	  religiøs	  fundamentalisme	  blandt	  den	  muslimske	  

befolkningsgruppe	  i	  Europa	  ikke	  er	  et	  ubetydeligt	  fænomen.	  60	  procent	  af	  de	  adspurgte	  

muslimer	  var	  enige	  i	  udsagnet	  at	  ”alle	  muslimer	  bør	  finde	  tilbage	  til	  Islams	  rødder”.	  75	  

procent	  mente	  at	  der	  kun	  findes	  én	  fortolkning	  af	  Koranen	  som	  alle	  muslimer	  bør	  holde	  sig	  til	  

og	  65	  procent	  svarede	  at	  religiøse	  regler	  er	  vigtigere	  for	  dem	  end	  de	  sekulære	  love	  som	  er	  

gældende	  i	  det	  land	  de	  er	  bosiddende	  i	  (ibid).	  Herudover	  viste	  undersøgelsen,	  at	  44	  procent	  af	  

de	  adspurgte	  muslimer	  erklærede	  sig	  enige	  i	  alle	  tre	  udsagn,	  og	  viste	  dermed	  betydelig	  højere	  

grad	  af	  religiøs	  fundamentalisme	  end	  personerne	  med	  kristen	  europæisk	  baggrund,	  hvor	  kun	  

4	  procent	  af	  de	  adspurgte	  kunne	  erklære	  sig	  enige	  i	  alle	  tre	  udsagn	  (ibid).	  Når	  så	  høj	  en	  

procentdel	  af	  de	  adspurgte	  muslimer	  svarer	  at	  de	  mener	  at	  alle	  muslimer	  bør	  finde	  tilbage	  til	  

Islams	  rødder	  og	  at	  der	  kun	  findes	  én	  fortolkning	  af	  Koranen,	  lægger	  det	  i	  tråd	  med	  den	  type	  

af	  Islam	  som	  Tibi	  kalder	  for	  Den	  Ortodokse	  Islam,	  jf.	  afsnit	  4.2.2.	  Ligeledes	  svarer	  en	  høj	  

procentdel,	  at	  deres	  religiøse	  regler	  er	  vigtigere	  for	  dem	  end	  de	  sekulære	  love,	  hvilket	  peger	  

på	  den	  muslimske	  retning	  som	  Tibi	  kalder	  Islamisme,	  en	  fundamentalistisk	  og	  politisk	  tilgang	  
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til	  Islam	  som	  ikke	  er	  forenelig	  med	  vestlig	  demokrati	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  Svarene	  i	  undersøgelsen	  

lægger	  sig	  også	  op	  ad	  Sørlanders	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  om	  at	  der	  i	  Europa	  er	  en	  modstrid	  

mellem	  de	  værdier	  som	  en	  stor	  del	  af	  muslimerne	  føler	  sig	  bundet	  af,	  og	  den	  lovgivning	  som	  

samfundet	  de	  lever	  i	  bygger	  på.	  Når	  fundamentalister	  sætter	  deres	  religiøse	  værdier	  over	  

lovgivningen	  i	  det	  europæiske	  samfund	  kan	  det	  have	  fatale	  konsekvenser.	  	  

	  

Selvom	  undersøgelsen	  viser	  nogle	  forskelle	  i	  graden	  af	  fundamentalisme	  blandt	  de	  adspurgte	  

når	  der	  tages	  hensyn	  til	  uddannelse,	  arbejdsstilling,	  køn	  og	  alder,	  forklarer	  det	  ifølge	  

Koopmans	  ikke	  den	  store	  forskel	  i	  graden	  af	  religiøs	  fundamentalisme	  mellem	  muslimer	  og	  

kristne	  på	  trods	  af	  deres	  socioøkonomiske	  baggrund.	  Det	  er	  dog	  værd	  at	  bemærke,	  at	  

fundamentalisme	  er	  mindre	  udbredt	  blandt	  de	  unge	  kristne,	  mens	  det	  er	  lige	  udbredt	  blandt	  

både	  unge	  og	  ældre	  muslimer	  (Koopmans	  2013:	  3).	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  hvad	  Huntington	  

betegner	  som	  Den	  Islamiske	  Genkomst,	  jf.	  afsnit	  5.2.1,	  hvor	  muslimer	  i	  større	  grad	  end	  

tidligere	  vender	  sig	  mod	  Islam	  som	  en	  kilde	  til	  identitet,	  mening	  og	  håb,	  i	  stedet	  for	  at	  finde	  

løsningen	  i	  vestlige	  ideologier.	  Genkomsten	  skal	  have	  påvirket	  muslimer	  i	  alle	  lande	  verden	  

over	  hvilket,	  jf.	  afsnit	  5.1.4,	  står	  i	  stor	  kontrast	  til	  europæerne,	  som	  ifølge	  Huntington	  trænger	  

til	  en	  gevaldig	  kulturel	  opstamning.	  	  

	  

Foruden	  at	  måle	  graden	  af	  fundamentalisme,	  måltes	  grupperne	  også	  på	  deres	  fjendtlighed	  

over	  for	  ”andre	  grupper”	  i	  samfundet.	  Her	  blev	  stillet	  udsagn	  om	  hvor	  vidt	  jøder	  ikke	  er	  til	  at	  

stole	  på,	  om	  de	  afviser	  at	  have	  homoseksuelle	  venner	  og	  personerne	  med	  europæisk	  

baggrund	  blev	  spurgt	  til	  hvor	  vidt	  de	  mente	  at	  muslimer	  vil	  forsøge	  at	  bekæmpe	  vestlig	  

kultur,	  mens	  personerne	  med	  tyrkisk	  og	  marokkansk	  baggrund	  blev	  spurgt	  om	  hvor	  vidt	  de	  

mente	  at	  vestlige	  lande	  er	  ude	  på	  at	  bekæmpe	  Islam	  (Koopmans	  2013:	  3).	  	  

Undersøgelsen	  peger	  på	  at	  der	  findes	  en	  vis	  grad	  af	  fjendtlighed	  blandt	  de	  adspurgte	  kristne.	  

Ni	  procent	  var	  åbenlyst	  antisemitiske	  og	  11	  procent	  ønsker	  ikke	  at	  have	  homoseksuelle	  

venner,	  men	  særligt	  mod	  muslimer	  viste	  de	  en	  større	  fjendtlighed,	  hvor	  23	  procent	  af	  de	  

adspurgte	  erklærede	  sig	  enige	  i	  spørgsmålet	  vedrørende	  denne	  gruppe.	  Tibi	  påpeger	  da	  også	  i	  

sin	  bog,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  at	  europæerne	  helt	  generelt	  skal	  være	  bedre	  til	  at	  gøre	  samfundet	  mere	  

inkluderende,	  således	  at	  der	  er	  plads	  til	  at	  integrere	  muslimerne	  og	  gøre	  dem	  en	  del	  af	  

demokratiet.	  Dog	  viste	  kun	  1,6	  procent	  af	  de	  adspurgte	  i	  undersøgelsen	  kristne	  en	  fjendtlig	  

indstilling	  til	  alle	  tre	  grupper	  (Koopmans	  2013:	  3).	  De	  adspurgte	  europæiske	  muslimer	  viste	  
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samtidig	  en	  markant	  højere	  fjendtlighed	  over	  for	  andre	  grupper.	  60	  procent	  afviser	  at	  være	  

ven	  med	  en	  homoseksuel	  person,	  45	  procent	  mener	  at	  man	  ikke	  kan	  stole	  på	  jøder	  og	  54	  

procent	  tror	  at	  vestlige	  lande	  er	  ude	  på	  at	  bekæmpe	  Islam	  (ibid).	  Lige	  over	  en	  fjerdedel	  af	  

muslimerne	  i	  undersøgelsen	  viste	  desuden	  fjendtlighed	  over	  for	  alle	  tre	  grupper	  og	  igen	  var	  

dette	  lige	  spredt	  mellem	  alle	  aldersgrupper,	  i	  modsætning	  til	  de	  med	  europæisk	  baggrund	  

hvor	  fjendtligheden	  var	  betydeligt	  lavere	  blandt	  de	  unge	  adspurgte	  (ibid:	  4).	  	  

	  

Undersøgelsen	  viser	  at	  der	  findes	  store	  forskelle	  blandt	  muslimernes	  i	  forhold	  til	  religiøs	  

fundamentalisme	  og	  fjendtlighed	  over	  for	  andre	  grupper,	  når	  man	  sammenligner	  henholdsvis	  

på	  de	  marokkanske	  muslimer,	  de	  tyrkiske	  Sunni-‐muslimer	  og	  Alevitterne,	  som	  er	  en	  tyrkisk	  

Sufi-‐	  og	  Shia-‐muslimsk	  minoritet	  (Koopmans	  2013:	  2).	  45	  procent	  af	  Sunni-‐muslimerne	  

erklærede	  sig	  enige	  i	  alle	  tre	  udsagn	  vedrørende	  religiøs	  fundamentalisme	  mod	  50	  procent	  af	  

de	  marokkanske	  muslimer	  og	  kun	  15	  procent	  af	  Alevitterne	  (ibid).	  I	  forhold	  til	  fjendtlighed	  

over	  for	  andre	  grupper,	  erklærede	  31	  procent	  af	  Sunni-‐muslimerne	  med	  tyrkisk	  baggrund	  sig	  

enige	  i	  alle	  tre	  udsagn,	  mod	  17	  procent	  af	  de	  marokkanske	  muslimer	  og	  13	  procent	  af	  

Alevitterne	  (ibid:	  4).	  Undersøgelsen	  peger	  altså	  på	  at	  der	  blandt	  Alevitterne,	  som	  udgør	  en	  

langt	  mindre	  procentdel	  af	  den	  muslimske	  befolkning	  i	  Europa,	  er	  en	  væsentlig	  lavere	  religiøs	  

fundamentalisme	  end	  hos	  de	  andre	  muslimske	  grupper.	  Sufismen	  er	  en	  gren	  af	  Islam	  som	  Tibi	  

finder	  mere	  forenelig	  med	  hans	  teori	  om	  et	  Euro-‐Islam,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  da	  den	  er	  mere	  privat	  

og	  ikke	  er	  politisk,	  men	  som	  undersøgelsen	  viser	  repræsenterer	  denne	  gruppe	  kun	  en	  lille	  del	  

af	  de	  samlede	  muslimer	  i	  Europa.	  	  

	  

7.4.2 Undersøgelser	  om	  britiske	  muslimer	  

I	  Storbritannien	  har	  der	  gennem	  årene	  været	  flere	  undersøgelser	  omkring	  muslimer	  

bosiddende	  i	  landet.	  Herunder	  analyseres	  henholdsvis	  en	  rapport	  udgivet	  af	  tænketanken	  

Policy	  Exchange	  i	  2007	  samt	  en	  undersøgelse	  lavet	  af	  markedsanalysevirksomheden	  ComRes	  

for	  BBC	  i	  2015.	  

	  

Den	  29.	  januar	  2007	  udgav	  den	  britiske	  uafhængige	  tænketank	  Policy	  Exchange	  (se	  bilag	  2)	  

rapporten	  Living	  Apart	  Together:	  British	  Muslims	  and	  the	  paradox	  of	  multiculturalism,	  som	  

omfattede	  en	  stor	  undersøgelse	  af	  holdninger	  blandt	  britiske	  muslimer	  og	  årsagen	  til	  den	  
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stigende	  islamiske	  fundamentalisme	  blandt	  den	  yngre	  generation.	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  af	  

tidligere	  udviklingsdirektør	  for	  Policy	  Exchange,	  Munira	  Mirza,	  og	  forskningsassistenterne	  

Abi	  Senthilkumaran	  og	  Zein	  Ja’far	  (Mirza	  m.fl.	  2007:	  2)	  og	  bygger	  på	  resultater	  fra	  en	  

meningsmåling	  foretaget	  af	  meningsmålingsinstituttet	  Populus	  som	  gennemførte	  internet-‐	  og	  

telefoninterviews	  med	  1.003	  muslimer	  i	  Storbritannien	  i	  tiden	  juli	  2006	  til	  januar	  2007.	  Der	  

blev	  ligeledes	  foretaget	  en	  separat	  undersøgelse	  af	  1.025	  personer	  fra	  den	  generelle	  

befolkning	  for	  at	  sammenligne	  resultaterne	  og	  ydermere	  blev	  40	  mindre	  strukturerede	  

interviews	  lavet	  med	  yngre	  britiske	  muslimer	  for	  at	  undersøge	  disses	  holdninger	  til	  religion	  

sammenlignet	  med	  12	  interviews	  lavet	  med	  britiske	  unge	  generelt	  (ibid:	  19).	  

	  

Rapporten	  vurderer	  at	  problemet	  med	  stigende	  islamisme	  i	  Storbritannien	  ikke	  er	  et	  problem	  

som	  er	  kommet	  udefra,	  men	  derimod	  et	  britisk	  problem	  som	  skal	  forstås	  ud	  fra	  den	  politiske	  

og	  sociale	  tendens	  som	  er	  kommet	  i	  det	  britiske	  samfund	  de	  seneste	  årtier.	  Undersøgelsen	  

finder,	  at	  den	  yngre	  generation	  af	  muslimer	  er	  blevet	  mere	  religiøse	  end	  de	  ældre	  

generationer	  og	  på	  en	  mere	  politisk	  måde.	  Eksempelvis	  foretrækker	  37	  procent	  af	  de	  16-‐24	  

årige	  muslimer	  at	  leve	  under	  Sharia-‐loven	  frem	  for	  den	  britiske	  lovgivning,	  hvorimod	  17	  

procent	  af	  muslimerne	  over	  55	  år	  ønsker	  dette.	  Ligeledes	  mener	  36	  procent	  af	  de	  16-‐24	  årige	  

at	  muslimer	  som	  konverterer	  til	  en	  anden	  tro	  bør	  straffes	  med	  døden,	  hvor	  19	  procent	  af	  de	  

adspurgte	  over	  55	  år	  mener	  ligeledes	  (ibid:	  5).	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  hvad	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  

5.1.2,	  ser	  som	  tegn	  på	  at	  der	  er	  sker	  en	  islamisk	  vækkelse,	  her	  set	  tydeligt	  blandt	  de	  unge,	  

hvor	  symptomerne	  blandt	  andet	  er	  bestræbelser	  på	  at	  indføre	  islamisk	  lov	  i	  stedet	  for	  vestlig	  

lov	  og	  en	  øget	  iagttagelse	  af	  islamiske	  normer	  for	  opførsel.	  Dette	  viser	  også	  at	  den	  yngre	  

generation	  af	  muslimer	  i	  højere	  grad	  end	  de	  ældre	  generationer	  vender	  sig	  mod	  den	  

ortodokse	  Islam	  og	  Islamismen,	  jf.	  afsnit	  4.2.2,	  som	  begge	  følger	  Sharia’en.	  Som	  Sørlander	  

påpeger,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  er	  Sharia-‐loven	  for	  muslimer	  ikke	  mindre	  universel	  end	  vi	  i	  Vesten	  

opfatter	  vores	  menneskerettigheder,	  men	  da	  den	  ikke	  er	  religionsuafhængig	  støder	  idealerne	  

sammen	  i	  det	  europæiske	  samfund	  hvor	  lovgivningen	  er	  sekulær	  og	  det	  bliver	  derved	  

vanskeligt	  for	  muslimer	  at	  anerkende	  vestlige	  love,	  såsom	  religionsfrihed,	  som	  mere	  

grundlæggende	  end	  Sharia-‐loven.	  	  

	  

I	  rapporten	  påpeger	  forfatterne	  at	  der	  er	  stor	  diversitet	  blandt	  muslimerne	  i	  Storbritannien,	  

hvor	  mange	  også	  vælger	  at	  have	  en	  mere	  sekulær	  tilgang	  til	  sin	  religion	  i	  trit	  med	  det	  samfund	  
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de	  lever	  i,	  samtidig	  med	  at	  størstedelen	  af	  muslimerne	  også	  føler	  at	  de	  har	  lige	  meget	  til	  fælles	  

med	  britiske	  ikke-‐muslimer	  som	  de	  har	  med	  andre	  muslimer.	  De	  vurderer	  dog	  at	  der	  foregår	  

en	  konflikt	  inden	  for	  britisk	  Islam	  mellem	  de	  moderate	  muslimer,	  som	  endnu	  udgør	  

størstedelen,	  og	  en	  voksende	  minoritet	  som	  ikke	  accepterer	  normerne	  for	  det	  vestlige	  

demokrati.	  75	  procent	  af	  muslimerne	  i	  undersøgelsen	  mener	  da	  også	  at	  der	  er	  mere	  diversitet	  

og	  uenighed	  blandt	  muslimer	  end	  hvad	  andre	  folk	  er	  klar	  over	  (Mirza	  m.fl.	  2007:	  6).	  Dette	  er	  

også	  tydeligt	  når	  man	  tager	  Tibis	  redegørelse	  af	  de	  fire	  typer	  af	  Islam	  i	  betragtning,	  hvor	  

religionen	  spænder	  fra	  den	  mere	  private	  og	  mystiske	  Sufi-‐Islam	  over	  til	  den	  politiske,	  og	  i	  

nogle	  tilfælde	  jihadistiske,	  Islamisme,	  som	  alle	  er	  repræsenteret	  i	  de	  europæiske	  samfund,	  jf.	  

afsnit	  4.2.2.	  Selvom	  islamisterne	  ifølge	  undersøgelsen	  fortsat	  er	  en	  minoritet	  i	  forhold	  til	  de	  

moderate	  muslimer,	  er	  det	  en	  voksende	  gruppe.	  Det	  er	  også	  denne	  gruppe	  hvis	  totalitære	  

ideologi	  ifølge	  Tibi	  ikke	  er	  forenelig	  med	  vestlig	  demokrati	  og	  menneskerettigheder	  og	  som	  

derfor	  heller	  ikke	  kan	  europæiseres	  gennem	  et	  Euro-‐Islam	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  	  

På	  grund	  af	  denne	  store	  diversitet	  blandt	  de	  europæiske	  muslimer,	  mener	  forfatterne	  at	  man	  

fra	  samfundets	  side	  ikke	  bør	  behandle	  hele	  den	  muslimske	  befolkning	  som	  en	  fuldstændig	  

ensartet	  gruppe	  med	  særligt	  anderledes	  behov	  end	  resten	  af	  befolkningen	  (ibid:	  5).	  	  

	  

Undersøgelsen	  finder	  derved	  at	  den	  stigende	  islamisme	  ikke	  blot	  er	  et	  sikkerhedsproblem,	  

men	  også	  et	  kulturelt	  problem.	  De	  anti-‐vestlige	  tanker	  er	  også	  at	  finde	  i	  den	  bredere	  

befolkning,	  da	  den	  fælles	  britiske	  identitet	  med	  tiden	  er	  blevet	  svækket	  samtidig	  med	  at	  der	  

fra	  politisk	  side	  er	  sket	  en	  forringelse	  af	  arbejderklassens	  vilkår.	  Dette	  har	  ledt	  til	  en	  følelse	  

blandt	  mange	  unge	  i	  befolkningen	  af	  at	  blive	  holdt	  uden	  for	  samfundet,	  hvorfor	  særligt	  mange	  

muslimer	  vælger	  at	  rette	  fokus	  mod	  deres	  religion	  for	  at	  finde	  en	  mening	  med	  livet	  og	  være	  en	  

del	  af	  et	  fællesskab	  (Mirza	  m.fl.	  2007:	  6).	  Dette	  er	  også	  i	  tråd	  med	  Huntingtons	  argument,	  jf.	  

afsnit	  5.1.2,	  om	  at	  det	  er	  moderniseringen	  af	  samfundet	  som	  har	  skabt	  en	  identitetskrise	  for	  

mange	  muslimer	  og	  dermed	  banet	  vejen	  for	  den	  islamiske	  vækkelse.	  Denne	  vækkelse	  har	  

givet	  muslimer	  en	  langt	  højere	  bevidsthed	  om	  deres	  kulturelle	  fællesskab	  og	  bevirket	  at	  

mange	  derfor	  søger	  dette	  fællesskab,	  både	  inden	  for	  og	  på	  tværs	  af	  landegrænser.	  At	  

identitetskrisen	  ikke	  kun	  har	  ramt	  muslimerne	  i	  det	  britiske	  samfund,	  men	  også	  en	  stor	  del	  af	  

den	  øvrige	  befolkning,	  kan	  ifølge	  Sørlanders	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  skyldes	  at	  der	  er	  sket	  en	  

svækkelse	  af	  den	  religion	  som	  har	  været	  grobund	  for	  demokratiets	  udvikling	  i	  Vesten,	  nemlig	  

kristendommen.	  Troen	  på	  religionen	  er	  ifølge	  ham	  blevet	  erstattet	  af	  en	  fritsvævende	  tro	  på	  
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demokratiet	  og	  menneskerettighederne.	  Dette	  er	  også	  hvad	  Tibi	  i	  sin	  bog,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  

påpeger,	  nemlig	  at	  den	  svækkede	  bevidsthed	  blandt	  europæerne	  omkring	  Europas	  værdier	  

kan	  blive	  et	  stort	  problem	  i	  en	  tid	  hvor	  muslimske	  værdier	  kun	  bliver	  stærkere	  og	  påvirker	  

muslimer	  verden	  over.	  	  

	  

I	  rapporten	  vurderes	  det	  på	  baggrund	  af	  undersøgelsen,	  at	  fremkomsten	  af	  en	  stærk	  

muslimsk	  identitet	  i	  Storbritannien	  delvist	  er	  et	  resultat	  af	  den	  multikulturelle	  politik	  som	  har	  

været	  gennemført	  siden	  1980’erne	  og	  som	  har	  fremhævet	  forskelligheden	  blandt	  

befolkningen	  baseret	  på	  religion,	  kultur	  og	  etnicitet,	  frem	  for	  at	  betone	  den	  fælles	  nationale	  

identitet.	  Islamistiske	  grupper	  har	  herved	  opnået	  mere	  indflydelse	  i	  samfundet	  ved	  politisk	  at	  

gøre	  krav	  på	  muslimers	  ret	  til	  at	  være	  ”anderledes”	  (Mirza	  m.fl.	  2007:	  6).	  Tibi	  beskriver,	  jf.	  

afsnit	  5.3,	  hvordan	  disse	  islamistiske	  grupper	  ikke	  ønsker	  at	  muslimer	  bliver	  integreret	  i	  det	  

europæiske	  samfund,	  da	  de	  hellere	  ser	  at	  de	  forbliver	  i	  parallelsamfund,	  da	  det	  herved	  er	  

lettere	  at	  påvirke	  dem	  med	  islamistiske	  synspunkter.	  Han	  argumenterer	  endvidere,	  jf.	  afsnit	  

5.3.4,	  at	  de	  intellektuelle,	  som	  understøtter	  muslimernes	  stærke	  kulturelle	  identitet	  og	  kalder	  

en	  stærk	  europæisk	  bevidsthed	  for	  ”racistisk”,	  overser	  at	  der	  kan	  ske	  en	  islamisering	  af	  

Europa.	  Han	  mener	  ikke	  at	  den	  multikulturelle	  tilgang	  til	  integration	  er	  løsningen	  på	  

problemerne.	  Det	  samme	  påpeger	  både	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.4,	  som	  mener	  at	  den	  

multikulturelle	  tilgang	  ikke	  er	  løsningen,	  men	  derimod	  er	  en	  trussel	  mod	  den	  vestlige	  kultur	  

og	  dets	  grundværdier,	  og	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  som	  mener	  at	  det	  multikulturelle	  ideal	  

hviler	  på	  en	  illusion	  som	  modsiger	  virkeligheden	  og	  at	  samfundet	  ikke	  kan	  fungere	  uden	  en	  

fælles	  lokal	  kultur.	  	  

	  

Endelig	  viser	  undersøgelsen	  også	  at	  28	  procent	  af	  muslimerne	  mener	  at	  de	  britiske	  

myndigheder	  går	  for	  vidt	  med	  at	  forsøge	  ikke	  at	  støde	  muslimer.	  Statens	  politiske	  forsøg	  på	  at	  

forbedre	  forholdet	  til	  muslimer	  gør	  ifølge	  forfatterne	  tingene	  værre,	  da	  de	  anser	  muslimerne	  

som	  en	  homogen	  gruppe	  i	  stedet	  for	  at	  anerkende	  forskelligheden	  blandt	  muslimer	  således	  at	  

nogle	  ikke	  føler	  sig	  ekskluderet	  (Mirza	  m.fl.	  2007:	  6).	  De	  konkluderer	  dermed	  på	  baggrund	  af	  

undersøgelsen	  at	  man	  i	  samfundet	  bør	  holde	  fast	  ved	  den	  nationale	  identitet	  og	  samtidig	  

anerkende	  at	  politikerne	  ikke	  alene	  kan	  håndtere	  problemet,	  men	  at	  samfundet	  skal	  

samarbejde	  på	  at	  udvikle	  en	  fornyet	  følelse	  af	  kollektivitet	  med	  en	  britisk	  identitet	  og	  vestlige	  

værdier	  som	  kan	  inspirere	  den	  yngre	  generation	  (ibid:	  7).	  Dette	  er	  også	  i	  tråd	  med	  hvad	  mine	  
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teoretikere	  argumenterer	  for	  i	  deres	  konklusioner	  på	  hvad	  man	  i	  Vesten	  bør	  gøre	  for	  at	  

afhjælpe	  det	  sammenstød	  af	  vestlige	  og	  muslimske	  værdier	  som	  foregår	  i	  dag.	  Huntington	  

uddyber,	  jf.	  afsnit	  5.1.4,	  at	  Europa	  bør	  få	  fornyet	  sin	  moral	  og	  forstærke	  sit	  kulturelle	  

fællesskab	  for	  at	  afhjælpe	  den	  identitetskrise	  som	  i	  øjeblikket	  foregår	  og	  derved	  begrænse	  

sammenstødene	  mellem	  civilisationerne.	  Han	  mener	  endvidere	  at	  samfundet	  samtidig	  bør	  

søge	  mod	  især	  at	  styrke	  de	  værdier	  som	  kan	  understøtte	  én	  Civilisation	  hvor	  en	  sammensat	  

blanding	  af	  moral,	  religion,	  indlæring,	  filosofi	  og	  materiel	  velfærd	  kan	  skabe	  et	  forstærket	  

fællesskab	  som	  inkluderer	  alle	  i	  samfundet	  og	  skabe	  modstand	  til	  en	  eventuel	  mørk	  tidsalder	  

som	  han	  mener	  er	  ved	  at	  tegne	  sig.	  Sørlander	  er	  også	  af	  den	  holdning	  at	  vi	  som	  samfund,	  jf.	  

afsnit	  5.2.3,	  skal	  holde	  fast	  ved	  de	  vestlige	  idealer	  om	  sekulær	  demokratisk	  orden	  og	  politisk	  

ligeværdighed	  som	  menneskerettighederne	  formulerer,	  da	  der	  er	  en	  rationel	  begrundelse	  for	  

at	  holde	  fast	  ved	  dem.	  Han	  mener	  ikke,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  at	  vi	  skal	  tilsidesætte	  vores	  værdier	  og	  

demokratiske	  form	  for	  lovgivning	  for	  at	  imødekomme	  en	  mere	  Islam-‐venlig	  lovgivning,	  men	  

derimod	  føre	  kulturkamp	  med	  åbne	  demokratiske	  diskussioner.	  Tibi	  er	  også	  her	  enig	  i	  at	  vi	  

skal	  holde	  fast	  i	  det	  sekulære	  demokrati,	  men	  han	  mener	  samtidig	  at	  man,	  for	  at	  kunne	  skabe	  

en	  følelse	  af	  kollektivitet	  i	  de	  europæiske	  samfund,	  skal	  fokusere	  på	  at	  skabe	  en	  erindring	  om	  

hvordan	  Islam	  og	  Europa	  deler	  historiske	  rødder	  og	  en	  fælles	  kulturarv,	  jf.	  afsnit	  5.3.2.	  	  

Dette	  vil	  ifølge	  ham	  kunne	  bruges	  til	  at	  integrere	  muslimerne	  i	  de	  Europa	  og	  få	  dem	  til	  at	  tage	  

demokratiet	  til	  sig.	  

	  

Den	  nyeste	  undersøgelse	  lavet	  i	  Storbritannien	  er	  foretaget	  af	  markedsanalysevirksomheden	  

ComRes,	  som	  i	  perioden	  fra	  den	  26.	  januar	  til	  den	  20.	  februar	  2015	  lavede	  en	  meningsmåling	  

for	  Storbritanniens	  nationale	  public	  service-‐udbyder	  BBC	  (se	  bilag	  3)	  omhandlende	  britiske	  

muslimers	  holdning	  til	  Charlie	  Hebdo-‐angrebet	  og	  det	  at	  være	  muslim	  i	  det	  britiske	  samfund.	  

Undersøgelsen	  omfatter	  telefoninterview	  med	  1.000	  muslimer	  bosiddende	  i	  Storbritannien,	  

som	  blev	  udvalgt	  til	  at	  være	  repræsentative	  for	  den	  generelle	  muslimske	  befolkning	  i	  landet.	  

Den	  blev	  offentliggjort	  den	  25.	  februar	  2015	  (ComRes,	  a	  2015).	  	  

	  	  

I	  første	  del	  af	  undersøgelsen	  ses	  det	  at	  hele	  95	  procent	  af	  de	  adspurgte	  muslimer	  føler	  en	  vis	  

form	  for	  loyalitet	  over	  for	  Storbritannien	  (ComRes,	  b	  2015:	  5).	  Alligevel	  mener	  en	  femtedel	  af	  

dem,	  at	  det	  vestlige	  liberale	  samfund	  er	  uforeneligt	  med	  Islam	  (ibid).	  Dette	  viser	  at	  der,	  taget	  i	  

betragtning	  at	  det	  udelukkende	  er	  europæiske	  muslimer	  som	  er	  med	  i	  undersøgelsen,	  er	  en	  
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forholdsvis	  betragtelig	  gruppe	  af	  hvad	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  4.2.2,	  kalder	  for	  Salafister	  og	  

Institutionelle	  Islamister,	  og	  som	  derfor	  ikke,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  ønsker	  at	  gøre	  Islam	  mere	  

forenelig	  med	  demokratiet	  og	  dermed	  heller	  ikke	  er	  forenelig	  med	  hans	  definition	  af	  et	  Euro-‐

Islam,	  da	  de	  religiøse	  reformer	  skal	  skabes	  af	  muslimerne	  selv.	  	  

	  

Undersøgelsen	  viser	  samtidig	  at	  næsten	  halvdelen	  af	  de	  adspurgte	  føler	  at	  det	  britiske	  

samfund	  er	  blevet	  mindre	  tolerant	  over	  for	  muslimer	  i	  almindelighed	  (ComRes,	  b	  2015:	  12).	  

Ved	  spørgsmålene	  angående	  holdninger	  til	  afbildningen	  af	  profeten	  Muhammed,	  svarede	  78	  

procent	  at	  de	  følte	  det	  som	  en	  dyb	  fornærmelse	  når	  der	  blev	  trykt	  billeder	  af	  ham	  (ibid:	  15),	  

mens	  mere	  end	  hver	  tiende	  af	  de	  adspurgte	  mente	  at	  organisationer	  fortjener	  at	  blive	  

angrebet	  når	  de	  offentliggør	  billeder	  af	  profeten	  (ibid:	  16)	  I	  et	  følgende	  spørgsmål	  i	  

undersøgelsen,	  skulle	  de	  adspurgte	  ligeledes	  tage	  stilling	  til	  hvor	  vidt	  vold	  mod	  dem	  som	  

offentliggør	  billeder	  af	  profeten	  kan	  retfærdiggøres,	  hvori	  68	  procent	  mener	  at	  volden	  ikke	  

kan	  retfærdiggøres,	  mens	  hver	  fjerde	  mener	  at	  den	  kan	  (ibid:	  17).	  Størstedelen	  af	  de	  

adspurgte	  mener	  altså,	  i	  modsætning	  til	  Huntington	  (2006:	  480),	  at	  offentliggørelsen	  af	  

Muhammed-‐tegningerne	  i	  blandt	  andet	  Jyllands-‐Posten	  er	  en	  dyb	  fornærmelse	  mod	  

muslimer.	  Huntington	  påpeger	  da	  også	  at	  man	  nøje	  skal	  overveje	  hvad	  man	  trykker	  i	  pressen	  

og	  overveje	  hvor	  vidt	  en	  kritik	  er	  nødvendig	  eller	  bare	  er	  en	  provokation.	  Retten	  til	  at	  

kritisere	  eksempelvis	  religioner	  er,	  ifølge	  ham,	  essentielt	  for	  det	  frie	  samfund	  (ibid:	  483),	  

mens	  blot	  at	  nedgøre	  andre	  civilisationers	  ledende	  figurer	  på	  en	  fordomsfuld	  måde	  kun	  fører	  

til	  negative	  spændinger	  (ibid:	  482).	  Sørlander	  finder	  det	  ikke	  overraskende,	  at	  

offentliggørelsen	  af	  Muhammed-‐tegningerne	  i	  2005	  skabte	  en	  alvorlig	  krise	  mellem	  Vesten	  og	  

Islam,	  herunder	  de	  muslimer	  som	  er	  bosiddende	  i	  Europa,	  jf.	  afsnit	  5.2.4.	  At	  en	  tiendedel	  af	  

muslimerne	  mener	  at	  organisationer	  som	  offentliggør	  sådanne	  billeder	  fortjener	  at	  bliver	  

angrebet	  og	  at	  hver	  fjerde	  mener	  at	  direkte	  vold	  mod	  disse	  kan	  retfærdiggøres,	  hænger	  ifølge	  

ham	  sammen	  med	  at	  Islam	  som	  religion	  har	  et	  andet	  forhold	  til	  vold	  end	  den	  kristne	  religion,	  

som	  de	  europæiske	  samfund	  bygger	  på,	  har.	  Han	  forklarer	  at	  der	  findes	  adskillige	  historier	  om	  

hvordan	  Muhammed	  opfordrer	  sine	  tilhængere	  til	  at	  dræbe	  kritikere	  af	  Islam	  og	  underlægge	  

verden	  islamisk	  styre,	  uanset	  om	  dette	  kræver	  voldelig	  magtanvendelse	  eller	  ej.	  	  

	  

Et	  af	  de	  overraskende	  fund	  ved	  undersøgelsen,	  som	  blev	  offentliggjort	  kort	  efter	  angrebet	  på	  

Charlie	  Hebdo,	  er	  at	  hele	  27	  procent	  af	  muslimerne	  i	  undersøgelsen	  også	  svarede	  at	  de	  havde	  
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en	  vis	  sympati	  for	  motivet	  til	  angrebet	  på	  det	  satiriske	  ugeblad,	  mens	  to	  procent	  nægtede	  at	  

svare	  på	  spørgsmålet	  og	  yderligere	  otte	  procent	  sagde	  at	  de	  var	  usikre	  på	  hvor	  vidt	  de	  havde	  

nogen	  sympati	  eller	  ej	  (ComRes,	  b	  2015:	  18).	  Det	  er	  dermed	  over	  en	  fjerdedel	  af	  de	  britiske	  

muslimer	  som	  føler	  en	  vis	  sympati	  for	  de	  bevæggrunde	  som	  lå	  til	  baggrund	  for	  angrebet	  det	  

Charlie	  Hebdo.	  Ydermere	  viser	  et	  følgende	  spørgsmål,	  at	  32	  procent	  af	  de	  adspurgte	  har	  en	  

forståelse	  for	  hvorfor	  nogle	  angriber	  i	  Islams	  navn	  når	  religionen	  er	  blevet	  hånet	  (ibid:	  19).	  

Når	  visse	  muslimer	  legitimerer	  terrorangreb,	  er	  de	  i	  Tibis	  øjne	  islamister	  som	  forbinder	  disse	  

angreb	  med	  Jihad,	  jf.	  afsnit	  5.3.2,	  hvilket	  hænger	  sammen	  med	  den	  nye	  forståelse	  af	  

religionen,	  som	  Hasan	  al-‐Banna	  i	  sin	  tid	  stod	  bag	  og	  som	  gør	  Islam	  til	  en	  politisk	  religion	  hvor	  

de	  religiøse	  skrifter	  læses	  med	  en	  ny	  tankegang.	  Disse	  islamister	  fokuserer	  på	  Medina-‐delen	  

af	  Koranen,	  jf.	  afsnit	  4.2.2,	  og	  er	  ikke	  åbne	  for	  en	  moderne	  fortolkning	  af	  religionen	  og	  derved	  

en	  skabelse	  af	  et	  Euro-‐Islam	  som	  Tibi	  foreslår.	  	  

	  

Et	  af	  de	  sidste	  spørgsmål	  i	  undersøgelsen	  undersøger	  hvor	  vidt	  muslimer	  føler,	  at	  de	  islamisk	  

lærde	  som	  prædiker	  at	  vold	  mod	  Vesten	  kan	  retfærdiggøres,	  er	  ude	  af	  trit	  med	  den	  

almindelige	  muslimske	  holdning.	  Her	  svarer	  49	  procent	  at	  de	  anser	  dem	  sådan,	  mens	  45	  

procent,	  den	  anden	  halvdel,	  at	  de	  ikke	  synes	  at	  disse	  lærdes	  holdninger	  adskiller	  sig	  fra	  den	  

almindelige	  muslimske	  borgers	  holdning	  (ComRes,	  b	  2015:	  31).	  Igen	  peger	  dette	  på	  at	  næsten	  

halvdelen	  af	  muslimerne	  er	  mere	  fundamentalistiske	  i	  og	  med	  at	  de	  finder	  islamistiske	  

imamer	  og	  tilsvarendes	  udtalelser	  i	  overensstemmelse	  med	  deres	  egne	  værdier.	  De	  

repræsenterer	  derfor	  det	  som	  Tibi	  kalder	  salafister	  eller	  islamister,	  jf.	  afsnit	  4.2.2,	  to	  retninger	  

af	  Islam	  som	  han	  ikke	  mener	  vil	  kunne	  tage	  den	  religiøse	  pluralisme	  til	  sig	  som	  han	  foreslår,	  jf.	  

afsnit	  5.3.4.	  	  

	  

Efter	  at	  BBC	  havde	  udgivet	  detaljer	  af	  den	  store	  undersøgelse	  under	  overskriften	  ”Muslims	  

‘oppose	  cartoon	  reprisals’”,	  skriver	  den	  britiske	  journalist	  Dan	  Hodges	  i	  sin	  klumme	  i	  The	  

Telegraph,	  hvordan	  han	  mener	  at	  det	  er	  en	  helt	  forkert	  vinkel	  som	  BBC	  tager	  på	  

undersøgelsens	  resultater	  (Hodges	  2015).	  Han	  mener,	  at	  det	  er	  skræmmende	  hvordan	  

undersøgelsen	  viser,	  at	  27	  procent	  af	  de	  britiske	  muslimer	  føler	  sympati	  med	  motivet	  bag	  

angrebet	  på	  Charlie	  Hebdo	  og	  at	  et	  stort	  antal	  af	  disse	  muslimer	  samtidig	  mener,	  at	  angrebet	  

på	  sin	  vis	  kunne	  retfærdiggøres.	  Hodges	  argumenterer	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  turde	  erkende,	  at	  

der	  er	  et	  problem	  i	  Storbritannien	  med	  for	  mange	  muslimer	  som	  har	  en	  ekstrem	  holdning	  til	  
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sådanne	  angreb	  (ibid).	  Ifølge	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  og	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  4.2.2	  er	  det	  den	  

fejlslagne	  europæiske	  integration	  af	  muslimske	  indvandrere	  som	  har	  skabt	  parallelsamfund	  

og	  dermed	  grobund	  for	  ekstreme	  islamistiske	  holdninger.	  Både	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.3	  og	  

Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5	  mener	  at	  man	  for	  at	  undgå	  disse	  parallelsamfund	  med	  ekstreme	  

islamister	  bør	  begrænse	  indvandringen	  således	  at	  der	  ikke	  kommer	  for	  mange	  på	  én	  gang	  til	  

at	  kunne	  nå	  at	  integrere	  dem	  i	  det	  europæiske	  samfund.	  

	  

7.4.3 Undersøgelser	  om	  danske	  muslimer	  

I	  Danmark	  har	  særligt	  to	  undersøgelser	  skabt	  debat	  omkring	  de	  danske	  muslimer	  og	  deres	  

forhold	  til	  demokratiet	  og	  de	  vestlige	  værdier.	  Det	  er	  henholdsvis	  en	  undersøgelse	  lavet	  af	  

analyseinstituttet	  Capacent	  for	  DR	  i	  2009	  samt	  en	  mindre	  opinionsmåling	  lavet	  af	  

analysevirksomheden	  Wilke	  for	  Jyllands-‐Posten	  i	  2015.	  

	  

Den	  tidligste	  af	  de	  to	  undersøgelser	  lavet	  af	  analyseinstituttet	  Capacent	  for	  Danmarks	  

nationale	  public-‐service	  selskab	  DR	  (se	  bilag	  4),	  blev	  offentliggjort	  den	  24.	  april	  2009	  

(Capacent	  for	  DR	  2009:	  1),	  knap	  fire	  år	  efter	  Muhammedkrisens	  begyndelse.	  Rapporten	  er	  

lavet	  på	  baggrund	  af	  523	  telefoninterviews	  med	  repræsentativt	  udvalgte	  myndige	  muslimer	  i	  

Danmark	  (ibid:	  4)	  af	  et	  uddannet	  team	  af	  interviewere	  som	  udover	  dansk	  også	  taler	  enten	  

arabisk,	  farsi,	  pashto,	  somali,	  tyrkisk	  og	  urdu.	  Undersøgelsen	  tager,	  udover	  alder,	  køn	  og	  

oprindelsesland,	  også	  højde	  for	  de	  forskellige	  grene	  som	  findes	  inden	  for	  Islam	  og	  har	  

estimeret	  størrelsen	  på	  de	  forskellige	  grupper	  af	  muslimer	  ved	  at	  trække	  på	  informationer	  fra	  

Danmarks	  Statistik,	  det	  daværende	  Ministeriet	  for	  Flygtninge,	  Indvandrere	  og	  Integration	  

samt	  en	  række	  eksperter	  med	  kendskab	  til	  muslimer	  i	  Danmark.	  Resultatet	  indeholder	  derfor	  

også	  et	  skøn	  for	  hvor	  meget	  muslimer	  fra	  forskellige	  grene	  inden	  for	  Islam	  bør	  fylde	  i	  

undersøgelsen,	  for	  at	  sikre	  at	  disse	  grupper	  er	  korrekt	  repræsenteret	  (DR	  2009).	  	  

	  

Undersøgelsen	  giver	  et	  omfattende	  billede	  af	  danske	  muslimers	  holdninger	  til	  flere	  forskellige	  

udsagn,	  hvoraf	  der	  i	  det	  følgende	  kun	  er	  medtaget	  de	  for	  opgaven	  mest	  relevante	  emner.	  

Til	  udsagnet	  ”Et	  demokrati	  kan	  have	  problemer,	  men	  det	  er	  bedre	  end	  andre	  styreformer”	  er	  

hele	  72	  procent	  af	  de	  adspurgte	  enige,	  mens	  blot	  ni	  procent	  er	  uenige.	  Knap	  20	  procent	  kan	  

enten	  ikke	  svare	  eller	  er	  hverken	  enige	  eller	  uenige	  i	  udsagnet	  (Capacent	  for	  DR	  2009:	  13).	  	  
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De	  adspurgte	  muslimer	  bliver	  også	  spurgt	  til	  hvor	  vidt	  de	  mener	  at	  ”Sharia	  bør	  integreres	  i	  

dansk	  lov”.	  Her	  svarer	  18	  procent	  at	  de	  er	  enige	  i	  dette,	  hvilket	  svarer	  til	  knap	  hver	  femte	  

muslim	  i	  Danmark	  mens	  kun	  lidt	  over	  halvdelen,	  56	  procent,	  erklærer	  sig	  direkte	  uenige	  i	  at	  

Sharia	  bør	  være	  en	  del	  af	  lovgivningen	  (ibid:	  23).	  Det	  er	  dog	  værd	  at	  bemærke	  hvordan	  en	  

større	  del	  af	  de	  unge	  mellem	  18-‐35	  år	  er	  enige	  i	  udsagnet	  end	  den	  ældre	  generation	  på	  35	  år	  

og	  op	  (ibid:	  118).	  Ligesom	  rapporten	  fra	  Policy	  Exchange	  i	  Storbritannien	  konkluderede,	  

finder	  undersøgelsen	  her	  altså	  også	  at	  en	  større	  andel	  af	  de	  unge	  muslimer	  vender	  sig	  mod	  en	  

mere	  politisk	  Islam.	  Der	  er	  altså	  blandt	  den	  yngre	  generation	  særligt	  tegn	  på	  hvad	  Huntington	  

kalder	  en	  islamisk	  vækkelse,	  som	  blandt	  andet	  omfatter	  bestræbelser	  på	  at	  indføre	  islamisk	  

lov	  frem	  for	  vestlig	  lov,	  jf.	  afsnit	  5.1.2.	  Når	  nogle	  muslimer	  har	  svært	  ved	  at	  acceptere	  den	  

vestlige	  lovgivning	  frem	  for	  Sharia’en,	  skal	  det	  ifølge	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.1,	  ses	  i	  lyset	  af	  at	  

muslimernes	  lovgivning	  hænger	  direkte	  sammen	  med	  Koranen	  og	  Hadith-‐samlingerne,	  

henholdsvis	  nedskrevet	  af	  og	  om	  Muhammed.	  Muhammed	  forenede	  det	  religiøse	  og	  det	  

politiske	  lederskab	  i	  én	  person,	  hvorfor	  hans	  religiøse	  påbud	  også	  var	  af	  politisk	  natur.	  Loven	  

for	  muslimerne	  er	  derfor	  allerede	  fastsat	  og	  der	  lægges	  ikke	  op	  til	  at	  den	  skal	  fastlægges	  af	  

befolkningen	  som	  i	  et	  demokrati.	  

	  

Da	  Muhammedkrisen	  begyndte,	  begyndte	  også	  den	  største	  debat	  i	  nyere	  tid	  omkring	  de	  

europæiske	  værdier	  som	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik.	  I	  denne	  undersøgelse	  svarer	  hele	  55	  

procent	  af	  de	  adspurgte	  muslimer,	  at	  ”det	  bør	  være	  forbudt	  at	  kritisere	  religion”,	  mens	  blot	  34	  

procent	  er	  uenige	  i	  dette	  (Capacent	  for	  DR	  2009:	  24).	  Her	  er	  den	  yngre	  gruppe	  af	  

respondenterne	  mere	  enige	  end	  de	  ældre	  generationer	  (ibid:	  118).	  Til	  spørgsmålet	  om	  hvor	  

vidt	  ”det	  burde	  have	  været	  forbudt	  at	  offentliggøre	  Muhammed-‐tegningerne”	  svarer	  hele	  80	  

procent	  af	  de	  adspurgte	  muslimer	  i	  undersøgelsen	  at	  de	  er	  enige,	  mens	  kun	  12	  procent	  er	  

uenige	  (ibid:	  25).	  Her	  er	  det	  igen	  de	  unge	  mellem	  18-‐35	  år	  som	  er	  mest	  enige	  i	  udsagnet	  (ibid:	  

119).	  Ligeledes	  svarer	  64	  procent	  af	  de	  adspurgte	  at	  ”Ytringsfriheden	  bør	  indskrænkes	  i	  visse	  

tilfælde”	  (ibid:	  26).	  Dette	  udsagn	  er	  der	  dog	  lidt	  flere	  over	  35	  år	  som	  støtter	  op	  omkring	  end	  

de	  helt	  unge	  gør	  (ibid:	  119).	  Når	  så	  høj	  en	  procentdel	  af	  muslimerne	  mener	  at	  det	  bør	  være	  

forbudt	  at	  kritisere	  religion	  og	  at	  ytringsfriheden	  i	  visse	  tilfælde	  bør	  indskrænkes,	  stemmer	  

det	  igen	  overens	  med	  Sørlanders	  argument	  om	  at	  Islam	  som	  religion	  er	  særligt	  sårbar	  over	  for	  

kritik	  i	  forhold	  til	  kristendommen,	  jf.	  afsnit	  5.2.2,	  da	  Koranen	  er	  nedskrevet	  som	  direkte	  ord	  

fra	  Allah	  gennem	  Muhammed.	  Den	  tætte	  forbindelse	  mellem	  Gud,	  Muhammed	  og	  de	  hellige	  
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skrifter	  er	  ifølge	  ham	  en	  væsentlig	  grund	  til	  at	  den	  islamiske	  verden	  ikke	  har	  udviklet	  en	  

Koran-‐kritik	  svarende	  til	  den	  vestlige	  verdens	  Bibel-‐kritik	  og	  dermed	  kan	  tolerere	  

religionssatire.	  	  

	  

Endelig	  svarer	  størstedelen,	  82	  procent,	  af	  de	  adspurgte	  muslimer	  at	  de	  er	  uenige	  i	  udsagnet:	  

”Terror	  er	  et	  acceptabelt	  middel	  til	  at	  sprede	  et	  budskab	  eller	  udvise	  en	  protest”	  (Capacent	  for	  

DR	  2009:	  30).	  På	  trods	  af	  at	  det	  er	  en	  langt	  mindre	  del	  som	  er	  enige	  i	  udtalelsen,	  er	  det	  

alligevel	  knap	  hver	  femte	  danske	  muslim	  som	  enten	  er	  enig	  eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  kan	  erklære	  

sig	  uenig.	  Denne	  tendens	  ses	  igen	  i	  et	  følgende	  spørgsmål,	  hvor	  hver	  femte	  af	  de	  adspurgte,	  

erklærer	  sig	  enig	  eller	  helt	  enig	  i	  udsagnet	  at:	  ”Danmark	  har	  selv	  fortjent	  det,	  hvis	  landet	  bliver	  

udsat	  for	  terror”	  (ibid:	  33).	  Også	  på	  dette	  punkt	  har	  den	  yngre	  generation	  af	  muslimer	  et	  mere	  

islamistisk	  synspunkt	  end	  den	  ældre,	  hvor	  23	  procent	  af	  de	  18-‐34	  årige	  enige	  i	  denne	  ytring,	  

mod	  17	  procent	  af	  dem	  over	  35	  år	  (ibid:	  123).	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  lyset	  af	  Sørlanders	  

forklaring,	  jf.	  afsnit	  5.2.1,	  om	  at	  Islam	  har	  et	  andet	  forhold	  til	  vold	  end	  man	  ser	  i	  

kristendommen,	  grundet	  forskelligheden	  i	  de	  religiøse	  kilder.	  Ifølge	  kilderne	  levede	  

Muhammed	  et	  liv	  som	  adskilte	  sig	  radikalt	  fra	  det	  liv	  som	  Jesus	  levede,	  hvor	  han	  som	  40	  årig	  

påbegyndte	  Koranen	  efter	  at	  have	  fået	  sine	  første	  åbenbaringer	  fra	  Allah	  og	  satte	  herefter	  

gang	  i	  en	  religiøs	  vækkelse	  med	  mange	  tilhængere	  og	  modstandere.	  Som	  kilderne	  beskriver,	  

førte	  dette	  til	  konflikter	  og	  kampe	  som	  blev	  udkæmpet	  med	  våben.	  Igen	  påpeger	  Sørlander	  

også,	  jf.	  afsnit	  5.2.4,	  at	  der	  findes	  adskillige	  historier	  om	  hvordan	  Muhammed	  opfordrer	  sine	  

tilhængere	  til	  at	  dræbe	  modstandere	  og	  kritikere	  af	  Islam,	  hvilket	  man	  ikke	  finder	  i	  skrifterne	  

om	  Jesus	  liv.	  Dog	  er	  det	  fortsat	  en	  mindre	  del	  af	  muslimerne	  som	  udviser	  denne	  form	  for	  

sympati	  med	  terrorangreb,	  hvilket	  kan	  forklares	  i	  Tibis	  argument,	  jf.	  afsnit	  5.3.2,	  om	  at	  

betydningen	  af	  Jihad	  i	  Koranen	  også	  er	  forbundet	  med	  en	  mere	  fredelig	  tilgang	  til	  udøvelsen	  

og	  ikke	  kun	  handlede	  om	  at	  missionere	  i	  krige,	  som	  i	  øvrigt	  var	  underlagt	  strenge	  regler	  som	  

begrænsede	  målene	  for	  angreb.	  Han	  erkender	  dog	  at	  Jihad	  i	  dag	  er	  blevet	  til	  det	  vi	  kender	  som	  

jihadisme,	  hvor	  terrorisme	  bliver	  retfærdiggjort	  som	  Koran-‐foreskrevne	  Jihad-‐angreb.	  

Nutidens	  jihadister	  er	  islamister	  som	  tyr	  til	  vold	  i	  kampen	  mod	  Vesten.	  Undersøgelsen	  viser	  

dog	  at	  der	  er	  en	  større	  gruppe	  af	  unge	  muslimer	  som	  kan	  betegnes	  som	  islamister	  eller	  

ligefrem	  jihadister	  end	  de	  ældre	  generationer,	  hvilket	  peger	  på	  at	  islamismen	  er	  et	  stigende	  

problem	  i	  samfundet.	  	  	  
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Den	  anden	  og	  seneste	  undersøgelse	  i	  Danmark	  blev	  foretaget	  af	  Wilke	  for	  Jyllands-‐Posten	  (se	  

bilag	  5),	  er	  en	  lille	  opinionsmåling	  hvor	  et	  repræsentativt	  udsnit	  af	  muslimer	  i	  landet,	  baseret	  

på	  702	  interviews	  i	  perioden	  14.	  til	  29.	  august	  2015,	  blev	  spurgt	  til	  hvad	  de	  mente	  at	  

fundamentet	  for	  al	  lovgivning	  i	  Danmark	  skulle	  baseres	  på.	  Her	  mente	  53,9	  procent	  at	  

lovgivningen,	  som	  nu,	  bør	  bygge	  på	  Grundloven.	  11,3	  procent	  mente	  at	  Koranen	  alene	  skulle	  

udgøre	  fundamentet	  for	  lovgivningen,	  mens	  26,5	  procent	  mente	  at	  det	  burde	  være	  en	  

blanding	  af	  Grundloven	  og	  Koranen.	  Dermed	  mener	  næsten	  fire	  ud	  af	  ti	  af	  de	  danske	  

muslimer,	  at	  Koranen	  bør	  indgå	  enten	  helt	  eller	  delvist	  som	  lovgivende	  grundlag	  for	  

samfundet,	  imens	  blot	  lidt	  over	  halvdelen	  finder	  det	  nuværende	  sekulære	  demokrati	  

passende	  (Johansen	  og	  Vibjerg	  2015).	  

Undersøgelsen	  er	  dermed	  foretaget	  seks	  år	  efter	  målingen	  fra	  Capacent,	  men	  den	  viser	  ikke	  en	  

større	  tilslutning	  til	  vestlig	  lovgivning	  siden	  da.	  I	  2009	  svarede	  56	  procent	  af	  muslimerne	  at	  

Sharia	  ikke	  burde	  være	  en	  del	  af	  lovgivningen	  i	  Danmark.	  I	  denne	  undersøgelse	  svarer	  knap	  

54	  procent	  at	  det	  udelukkende	  bør	  være	  Grundloven	  som	  er	  fundamentet	  for	  den	  danske	  

lovgivning.	  Ligeledes	  svarede	  knap	  hver	  femte	  muslim	  i	  2009	  at	  Sharia	  bør	  integreres	  i	  dansk	  

lov,	  mens	  mere	  end	  hver	  tredje	  i	  denne	  måling	  erklærer	  at	  de	  mener	  at	  Koranen	  bør	  indgå	  

helt	  eller	  delvist	  som	  en	  del	  af	  lovgivningen.	  Der	  bliver	  i	  de	  to	  undersøgelser	  brugt	  

henholdsvis	  Sharia’en	  og	  Koranen	  som	  alternativ	  til	  den	  danske	  lovgivning,	  men	  overordnet	  

set	  er	  spørgsmålet	  det	  samme.	  Dette	  peger	  derfor	  igen	  på	  at	  stadig	  flere	  muslimer	  tilslutter	  sig	  

den	  politiske	  Islam	  som	  ifølge	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  4.2.2,	  er	  islamisme	  og	  som	  han	  påpeger	  ikke	  er	  

forenelig	  med	  et	  reformeret	  Islam	  i	  Europa,	  det	  han	  kalder	  Euro-‐Islam,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  

	  

8 Diskussion	  

Det	  følgende	  afsnit	  vil	  omhandle	  en	  diskussion	  og	  en	  vurdering	  af	  hvor	  vidt	  Huntington,	  

Sørlander	  eller	  Tibis	  teorier,	  på	  baggrund	  af	  analysen,	  kan	  forklare	  problemstillingen	  bag	  de	  

opståede	  konflikter	  i	  Europa,	  med	  hensyn	  til	  de	  muslimske	  borgeres	  forhold	  til	  vestlige	  

værdier	  som	  ytringsfrihed	  og	  religionssatire,	  som	  er	  blevet	  analyseret	  i	  de	  foregående	  

analyseafsnit,	  samt	  hvor	  vidt	  deres	  løsningsforslag	  er	  realistiske	  i	  henhold	  til	  det	  fundne.	  
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8.1 Menneskerettighedernes	  universalitet	  

At	  der	  er	  opstået	  en	  modvilje	  fra	  den	  muslimske	  verden	  mod	  de	  vestlige	  

menneskerettigheder,	  så	  som	  religionsfrihed	  og	  ytringsfrihed,	  kan	  særligt	  ses	  i	  det	  faktum	  at	  

OIC	  og	  dets	  medlemslande	  i	  1990	  vedtog	  Cairo-‐erklæringen,	  jf.	  afsnit	  6.1.2,	  som	  et	  modstykke	  

til	  de	  FN’s	  menneskerettigheder.	  Disse	  islamiske	  menneskerettigheder	  skulle	  dermed	  være	  i	  

bedre	  overensstemmelse	  med	  Sharia-‐loven	  og	  den	  muslimske	  kultur.	  Grunden	  til	  at	  der	  

opstod	  dette	  behov	  forklarer	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  med	  at	  FN’s	  menneskerettigheder	  

ikke	  er	  universelle	  som	  mange	  antog	  da	  de	  blev	  vedtaget,	  men	  derimod	  er	  de	  vestlige,	  hvorfor	  

man	  vil	  opleve	  modstand	  når	  man	  forsøger	  at	  gøre	  dem	  gældende	  i	  kulturer	  med	  meget	  

anderledes	  traditioner,	  her	  særligt	  de	  islamiske	  samfund.	  Når	  den	  islamiske	  civilisation	  

vedtager	  sine	  egne	  menneskerettigheder,	  understøtter	  det	  Huntingtons	  tese,	  jf.	  afsnit	  5.1.1,	  

om	  at	  denne	  civilisation	  gennem	  de	  seneste	  årtier	  har	  gennemgået	  en	  kulturel	  genopdagelse	  

og	  en	  forstærkelse	  af	  sine	  religiøse	  værdier.	  Sørlander	  mener	  heller	  ikke,	  jf.	  afsnit	  5.2.3,	  at	  de	  

vestlige	  menneskerettigheder	  er	  universelle,	  hvorfor	  han	  ligeledes	  kritiserer	  FN	  for	  ikke	  at	  

have	  taget	  i	  betragtning	  at	  dette	  vil	  skabe	  en	  idealkonflikt	  mellem	  Vesten	  og	  den	  islamiske	  

verden,	  som	  har	  en	  helt	  anden	  kulturtradition	  og	  som	  ikke	  finder	  disse	  rettigheder	  i	  

overensstemmelse	  med	  deres	  værdier.	  	  

	  

En	  bemærkelsesværdig	  forskel	  mellem	  de	  to	  erklæringer	  er	  at	  rettighederne	  og	  frihederne	  i	  

Cairo-‐erklæringen	  står	  i	  tæt	  relation	  til	  Sharia-‐loven,	  hvorimod	  de	  FN’s	  erklæring	  er	  baseret	  

på	  individuelle	  rettigheder.	  Dette	  forklarer	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  med	  at	  den	  politiske	  

loyalitetsstruktur	  blandt	  muslimer	  overordnet	  set	  har	  været	  den	  modsatte	  af	  Vestens,	  hvor	  

stammeforhold	  og	  religion	  stadig	  i	  dag	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for	  den	  sociale,	  kulturelle	  og	  

politiske	  udvikling	  i	  de	  islamiske	  samfund.	  Ligeledes	  er	  retten	  til	  at	  ytre	  sig	  ifølge	  Cairo-‐

erklæringen	  begrænset	  til	  at	  skulle	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  Sharia’en	  og	  må	  ikke	  skade	  

den	  islamiske	  tro	  eller	  krænke	  dens	  profeter.	  Sørlander	  begrunder	  denne	  væsentlige	  forskel	  

mellem	  erklæringerne	  i,	  at	  de	  religioner	  som	  ligger	  bag	  henholdsvis	  det	  vestlige	  og	  det	  

islamiske	  samfund,	  Kristendommen	  og	  Islam	  er	  meget	  forskellige	  i	  deres	  formidling	  af	  

budskaber,	  jf.	  afsnit	  5.2.2.	  Han	  uddyber	  at	  Koranen,	  i	  modsætning	  til	  Bibelen,	  er	  nedskrevet	  

som	  direkte	  ord	  fra	  Allah	  gennem	  Muhammed,	  hvilket	  gør	  den	  langt	  mere	  sårbar	  over	  for	  

kritik,	  da	  en	  kritik	  af	  Koranen	  er	  det	  samme	  som	  en	  kritik	  af	  Allah	  og	  profeterne.	  Det	  er	  ifølge	  
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Sørlander	  dette	  faktum	  som	  gør	  at	  den	  islamiske	  verden	  ikke	  har	  udviklet	  en	  tolerance	  over	  

for	  religionskritik,	  jf.	  afsnit	  5.2.2.	  

	  

8.2 Konflikten	  mellem	  værdierne	  

Bassam	  Tibi	  påpeger	  hvordan	  indvandringen	  til	  Europa	  fra	  de	  muslimske	  lande	  skaber	  

konflikter,	  da	  de	  sekulære	  værdier	  i	  Vesten	  står	  i	  stor	  kontrast	  til	  Islam,	  jf.	  afsnit	  5.3.	  Han	  

argumenterer	  dog	  for	  at	  den	  islamiske	  kultur	  er	  forenelig	  med	  demokrati	  og	  vestlige	  

menneskerettigheder,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  da	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  at	  den	  islamiske	  

verden	  tilbage	  i	  Middelalderen	  havde	  en	  periode	  hvor	  græsk	  filosofi	  var	  fremherskende	  og	  en	  

oplysningstradition	  gjorde	  dem	  åbne	  for	  at	  lære	  fra	  andre.	  Dog	  viste	  Muhammed-‐krisen,	  jf.	  

afsnit	  7.1.1,	  at	  Vestens	  individuelle	  menneskerettigheder	  som	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik	  

skabte	  stor	  vrede	  blandt	  muslimer	  verden	  over	  og	  at	  både	  de	  islamiske	  lande	  som	  kritiserede	  

Danmark	  og	  de	  muslimer	  som	  følte	  sig	  personligt	  hånet,	  tydeligt	  lagde	  sig	  op	  ad	  OIC’s	  Cairo-‐

erklæring	  hvori	  det	  er	  gjort	  klart	  at	  ytringer	  kun	  tolereres	  i	  det	  omfang	  at	  de	  er	  i	  

overensstemmelse	  med	  Sharia’en	  og	  ikke	  kritiserer	  Islam,	  jf.	  afsnit	  6.1.3.	  Dette	  kommer	  også	  

tydeligt	  til	  udtryk	  i	  henholdsvis	  ComRes’	  undersøgelse	  for	  BBC,	  jf.	  afsnit	  7.4.2	  samt	  Capacents	  

undersøgelse	  for	  DR,	  jf.	  afsnit	  7.4.3,	  hvori	  størstedelen	  af	  muslimerne	  gav	  udtryk	  for	  at	  

afbildninger	  af	  profeten	  Muhammed	  føles	  som	  en	  dyb	  personlig	  fornærmelse	  og	  at	  det	  ifølge	  

dem	  bør	  være	  forbudt	  ligesom	  de	  mener	  at	  ytringsfriheden	  bør	  indskrænkes	  således	  at	  det	  

ikke	  er	  acceptabelt	  at	  kritisere	  religion.	  

	  

Sørlander	  beskriver,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  hvorledes	  det	  kan	  have	  fatale	  udfald,	  når	  nogle	  muslimer	  

på	  grund	  af	  disse	  modstridende	  værdier	  sætter	  deres	  religiøse	  følelser	  over	  lovgivningen	  i	  det	  

samfund	  de	  lever	  i.	  Dette	  ses	  tydeligt	  i	  angrebene	  på	  henholdsvis	  Charlie	  Hebdo,	  jf.	  afsnit	  

7.2.2,	  og	  Krudttønden,	  jf.	  afsnit	  7.3.1,	  hvor	  ytringsfriheden	  blev	  angrebet	  af	  ekstreme	  

islamister.	  Tibi	  forklarer,	  jf.	  afsnit	  5.3.2,	  hvordan	  denne	  nutidige	  voldelige	  jihadisme	  står	  i	  stor	  

kontrast	  til	  hvordan	  Koranen	  foreskriver	  klassisk	  Jihad	  og	  at	  disse	  islamister	  legitimerer	  

deres	  handlinger	  som	  Jihad	  ved	  selektivt	  at	  referere	  til	  de	  dele	  af	  religionens	  skrifter	  som	  

understøtter	  deres	  ekstreme	  holdninger.	  Man	  skal	  derfor	  også	  passe	  på	  med	  at	  sammenligne	  

islamistgrupper	  med	  religionen	  Islam	  i	  almindelighed.	  Undersøgelserne	  peger	  dog	  hver	  især	  

på	  at	  der	  hersker	  en	  større	  religiøs	  fundamentalisme	  blandt	  de	  europæiske	  muslimer	  end	  
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hvad	  teoretikerne	  umiddelbart	  forklarer.	  Ruud	  Koopmans	  rapport,	  jf.	  afsnit	  7.4.1,	  viser	  

således	  at	  størstedelen	  af	  de	  adspurgte	  muslimer	  føler	  at	  deres	  religiøse	  regler	  er	  vigtigere	  for	  

dem	  end	  de	  sekulære	  love	  som	  er	  gældende	  i	  det	  land	  de	  er	  bosiddende	  i.	  Det	  samme	  

konkluderer	  rapporten	  af	  Mirza,	  Senthilkumaran	  og	  Ja’far,	  jf.	  afsnit	  7.4.2	  hvori	  det	  specificeres	  

at	  den	  yngre	  generation	  af	  muslimer	  er	  blevet	  mere	  religiøse	  end	  de	  ældre	  muslimer	  og	  på	  en	  

mere	  politisk	  måde.	  Dette	  begrunder	  Huntington	  i	  det	  som	  han,	  jf.	  afsnit	  5.1.2,	  kalder	  for	  Den	  

Islamiske	  Genkomst	  og	  som	  ifølge	  ham	  har	  givet	  muslimerne	  verden	  over	  en	  fornyet	  tillid	  til	  

deres	  egen	  civilisations	  værdier	  og	  derfor	  nu	  lægger	  mere	  afstand	  til	  de	  vestlige	  værdier	  som	  

er	  blevet	  påduttet	  dem.	  Tegnene	  på	  denne	  islamiske	  vækkelse	  er	  blandt	  andet	  bestræbelser	  

på	  at	  indføre	  islamisk	  lov	  i	  stedet	  for	  vestlig	  lov,	  samt	  en	  øget	  iagttagelse	  af	  islamiske	  normer	  

for	  opførsel.	  Han	  påpeger,	  jf.	  afsnit	  5.1.3,	  at	  når	  folk	  fra	  den	  islamiske	  civilisation	  bosætter	  sig	  i	  

den	  vestlige	  civilisation,	  kan	  det	  skabe	  en	  styrkelse	  af	  deres	  egen	  kulturelle	  identitet	  som	  

adskiller	  sig	  fra	  vestlig	  kultur.	  

	  

Angrebene	  vidner	  dermed	  også	  om,	  som	  Sørlander	  påpeger	  jf.	  afsnit	  5.2.4,	  at	  religionerne	  

spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  hvordan	  konflikter	  kommer	  til	  udtryk	  når	  disses	  værdierne	  

støder	  sammen	  i	  det	  samfund	  for	  forskellige	  kulturer	  mødes.	  Således	  viser	  blandt	  andet	  

undersøgelsen	  af	  ComRes	  for	  BBC,	  jf.	  afsnit	  7.4.2,	  at	  knap	  hver	  tredje	  muslim	  har	  en	  forståelse	  

for	  hvorfor	  nogle	  vælger	  at	  angribe	  i	  Islams	  navn	  når	  religionen	  er	  blevet	  hånet,	  mens	  over	  en	  

fjerdedel	  føler	  en	  vis	  grad	  af	  sympati	  for	  de	  bevæggrunde	  som	  lå	  til	  baggrund	  for	  angrebet	  på	  

Charlie	  Hebdo.	  Ligeledes	  viser	  undersøgelsen	  foretaget	  af	  Capacent	  for	  DR,	  jf.	  afsnit	  7.4.3,	  at	  

hver	  femte	  af	  de	  adspurgte	  erklærede	  sig	  enig	  i	  at	  Danmark	  selv	  har	  fortjent	  det,	  hvis	  landet	  

bliver	  udsat	  for	  terror.	  

	  

Sørlander	  argumenterer	  videre,	  jf.	  afsnit	  5.2.4	  at	  det	  er	  Islams	  forhold	  til	  vold	  som	  kommer	  til	  

udtryk	  i	  disse	  konflikter,	  da	  der	  ligger	  en	  fordring	  i	  religionen	  om	  at	  den	  bør	  udbredes	  til	  hele	  

verden	  med	  vold	  eller	  ej,	  og	  at	  Muhammed	  selv,	  gennem	  de	  religiøse	  skrifter,	  opfordrer	  sine	  

tilhængere	  til	  at	  dræbe	  kritikere	  af	  Islam.	  I	  begge	  angreb	  var	  det	  tydeligt	  at	  gerningsmændene	  

støttede	  ekstreme	  holdninger	  og	  sympatiserede	  med	  islamiske	  terrorgrupper,	  jf.	  afsnit	  7.2.3	  

og	  7.3.2.	  Ifølge	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  kan	  det	  forklares	  i	  de	  europæiske	  landes	  mislykkede	  

integration	  af	  muslimske	  indvandrere,	  hvor	  en	  stor	  del	  ender	  i	  parallelsamfund	  og	  bliver	  

påvirket	  af	  ekstreme	  islamistiske	  holdninger.	  Dette	  hænger	  også	  sammen	  med	  fundene	  i	  
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undersøgelsen	  af	  Mirza	  m.fl.,	  jf.	  afsnit	  7.4.2,	  som	  konkluderer	  at	  mange	  muslimer	  vælger	  at	  

rette	  fokus	  mod	  deres	  religion	  for	  at	  finde	  deres	  identitet	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab.	  	  

	  

Alle	  undersøgelserne,	  jf.	  afsnit	  7.4,	  peger	  altså	  på	  at	  selvom	  fundamentalistiske	  muslimer	  ikke	  

udgør	  den	  største	  del	  af	  de	  europæiske	  muslimer,	  lader	  det	  til	  at	  denne	  gruppe	  er	  voksende	  i	  

alle	  de	  europæiske	  samfund.	  Både	  Ruud	  Koopmans	  rapport,	  jf.	  afsnit	  7.4.1,	  Capacents	  

undersøgelse,	  jf.	  afsnit	  7.4.3,	  og	  rapporten	  af	  Mirza	  m.fl.	  viser	  at	  det	  især	  er	  den	  yngre	  

generation	  af	  muslimer	  som	  udviser	  fundamentalisme,	  hvilket	  også	  peger	  på	  at	  det	  er	  en	  

stigende	  tendens.	  Disse	  undersøgelser	  påviser	  derved	  at	  en	  stigende	  gruppe	  af	  især	  unge	  

muslimer	  kan	  betegnes	  som	  det	  Tibi	  kalder	  for	  salafister	  eller	  islamister,	  jf.	  afsnit	  4.2.2,	  som	  

udspringer	  af	  de	  typer	  af	  Islam	  som	  han	  ikke	  mener	  er	  forenelig	  med	  de	  vestlige	  værdier	  og	  et	  

Euro-‐Islam,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  Det	  kan	  derfor	  også	  diskuteres	  hvor	  vidt	  hans	  teori	  om	  et	  

reformeret	  Islam	  som	  anerkender	  de	  individuelle	  menneskerettigheder	  i	  praksis	  kan	  blive	  en	  

realitet.	  At	  en	  stor	  del	  af	  de	  europæiske	  muslimer	  kan	  betegnes	  som	  religiøst	  fundamentale	  

betyder	  ikke	  at	  de	  nødvendigvis	  går	  ind	  for	  anvendelse	  af	  vold,	  men	  undersøgelserne	  peger	  på	  

at	  deres	  sympati	  med	  terrorhandlinger	  er	  tankevækkende	  høj.	  Dermed	  skaber	  den	  stigende	  

fundamentalisme	  en	  grobund	  for	  parallelsamfund	  og	  for	  flere	  islamister	  og	  mulige	  jihadister,	  

da	  det	  givetvis	  er	  lettere	  for	  jihadist-‐grupper	  at	  	  ”hverve”	  muslimer	  som	  allerede	  er	  

fundamentale	  i	  deres	  tro.	  	  

	  

8.3 Fortsatte	  konflikter	  eller	  mulige	  løsninger?	  

Både	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.3	  og	  Sørlander,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  mener	  at	  man,	  for	  at	  undgå	  disse	  

parallelsamfund	  med	  ekstreme	  islamister,	  bør	  begrænse	  indvandringen	  således	  at	  der	  ikke	  

kommer	  for	  mange	  på	  én	  gang	  til	  at	  man	  kan	  nå	  at	  integrere	  dem	  i	  det	  europæiske	  samfund.	  

Undersøgelsen	  fra	  Mirza	  m.fl.,	  jf.	  afsnit	  7.4.2,	  vurderer	  da	  også	  den	  fejlslagne	  integration	  af	  

muslimerne	  blandt	  andet	  er	  et	  resultat	  af	  den	  multikulturelle	  politik	  som	  har	  været	  

gennemført	  siden	  1980’erne	  og	  som	  har	  fremhævet	  forskelligheden	  blandt	  befolkningen,	  frem	  

for	  at	  betone	  den	  fælles	  nationale	  identitet.	  De	  konkluderer	  også	  på	  baggrund	  af	  

undersøgelsen	  at	  man	  i	  samfundet	  bør	  holde	  fast	  ved	  den	  nationale	  identitet.	  Denne	  

konklusion	  er	  også	  i	  spænd	  med	  de	  tre	  teoretikeres	  syn	  på	  det	  multikulturelle	  ideal.	  Tibi	  

argumenterer	  blandt	  andet,	  jf.	  afsnit	  5.3.4,	  at	  denne	  tilgang	  til	  integration	  ikke	  er	  løsningen	  på	  
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problemet,	  men	  at	  de	  intellektuelle	  som	  understøtte	  dette	  ideal	  overser	  at	  der	  potentielt	  kan	  

ske	  en	  islamisering	  af	  Europa.	  Sørlander	  mener	  ligeledes,	  jf.	  afsnit	  5.2.5,	  at	  det	  multikulturelle	  

ideal	  hviler	  på	  en	  illusion	  som	  modsiger	  virkeligheden	  og	  at	  samfundet	  ikke	  kan	  fungere	  uden	  

en	  fælles	  lokal	  kultur,	  ligesom	  Huntington,	  jf.	  afsnit	  5.1.4,	  heller	  ikke	  mener	  at	  den	  

multikulturelle	  tilgang	  er	  løsningen,	  men	  at	  den	  derimod	  er	  en	  trussel	  mod	  de	  vestlige	  

værdier	  og	  kultur.	  Han	  argumenterer	  for	  at	  Vesten	  bør	  lære	  at	  koncentrere	  sig	  om	  sin	  egen	  

civilisation	  og	  sørge	  for	  at	  beskytte	  og	  forny	  sin	  egen	  unikke	  kultur,	  frem	  for	  at	  blande	  sig	  i	  

alle	  konflikter	  på	  kloden.	  Forudsætningen	  for	  at	  undgå	  fremtidige	  konflikter	  mellem	  

civilisationerne	  er	  ifølge	  ham	  at	  folkene	  heri	  søger	  at	  bygge	  videre	  på	  de	  grundlæggende	  

værdier	  som	  civilisationerne	  har	  til	  fælles,	  således	  at	  der	  kan	  skabes	  én	  civilisation.	  Sørlander	  

mener	  også	  at	  vi	  bør	  holde	  fast	  ved	  idealerne	  om	  den	  sekulære	  demokratiske	  orden	  og	  de	  

vestlige	  menneskerettigheder,	  jf.	  afsnit	  5.2.3,	  men	  vi	  må	  samtidig	  erkende	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  

religioner	  som	  lige	  let	  lader	  sig	  forene	  med	  disse	  idealer.	  Derimod	  afviser	  Tibi,	  jf.	  afsnit	  5.3,	  at	  

der	  sker	  et	  ”sammenstød	  mellem	  civilisationer”	  som	  Huntington	  kalder	  det,	  og	  mener	  at	  

løsningen	  på	  de	  konflikter	  som	  kan	  opstå	  er	  at	  udvikle	  et	  reformeret	  Islam,	  et	  Euro-‐Islam	  som	  

på	  fredelig	  vis	  kan	  harmonere	  en	  religiøs	  overbevisning	  med	  en	  inkluderende	  demokratisk	  

kultur	  hvor	  alle	  er	  europæiske	  samfundsborgere	  på	  lige	  fod.	  Det	  ser	  dog	  på	  nuværende	  

tidspunkt	  ikke	  ud	  til	  at	  være	  en	  mulighed,	  da	  flere	  og	  flere	  muslimer	  ifølge	  undersøgelserne	  

tillægger	  sig	  mere	  fundamentale	  synspunkter	  og	  en	  politisk	  tilgang	  til	  religionen,	  hvilket	  ifølge	  

ham	  selv,	  ikke	  er	  foreneligt	  med	  det	  sekulære	  demokrati	  og	  et	  Euro-‐Islam,	  jf.	  afsnit	  5.3.4.	  

	  

9 Konklusion	  

I	  de	  seneste	  årtier	  har	  verdenssamfundet	  udviklet	  sig	  til	  at	  være	  mere	  multipolært,	  hvilket	  er	  

blevet	  synliggjort	  med	  de	  islamiske	  landes	  vedtagelse	  af	  en	  muslimsk	  

menneskerettighedserklæring	  som	  modspil	  til	  de	  vestlige	  rettigheder	  som	  i	  sin	  tid	  blev	  

påduttet	  dem.	  Den	  islamiske	  civilisation	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  den	  vestlige	  når	  det	  gælder	  

synet	  på	  menneskerettigheder,	  særligt	  i	  forhold	  til	  ytringsfrihed	  og	  religionskritik.	  Som	  nævnt	  

indledningsvist	  er	  Islam	  i	  dag	  blevet	  den	  hurtigst	  voksende	  religion	  i	  Europa,	  hvilket	  i	  de	  

senere	  år	  har	  skabt	  flere	  store	  konflikter	  i	  de	  europæiske	  samfund	  og	  skærpet	  debatten	  

omkring	  de	  europæiske	  muslimer	  og	  integrationen	  af	  dem.	  Problemet	  er	  at	  befolkningen	  og	  
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regeringslederne	  endnu	  ikke	  har	  kunne	  afhjælpe	  de	  sammenstød	  som	  vi	  i	  dag	  oplever,	  når	  

muslimske	  borgere	  i	  Europa	  reagerer	  voldsomt	  på	  den	  vestlige	  religionssatire.	  

Dette	  har	  udgjort	  baggrunden	  for	  specialets	  undersøgelse	  af	  religionernes	  betydning	  for	  

udviklingen	  af	  de	  kulturelle	  samfund	  som	  vi	  kender	  i	  dag	  samt	  opbakningen	  til	  de	  vestlige	  

menneskerettigheder	  fra	  de	  europæisk	  bosiddende	  muslimer.	  Samuel	  P.	  Huntington,	  Kai	  

Sørlander	  og	  Bassam	  Tibis	  teorier	  om	  henholdsvis	  civilisationernes	  sammenstød,	  

religionernes	  politiske	  udvikling	  og	  Islams	  forenelighed	  med	  vestlige	  værdier,	  har	  været	  det	  

teoretiske	  udgangspunkt	  for	  analysen	  af	  den	  anvendte	  empiri.	  

	  

Når	  der	  opstår	  konflikter	  og	  voldsomme	  reaktioner	  fra	  muslimske	  borgere	  i	  Europa	  i	  mødet	  

med	  det	  vestlige	  syn	  på	  visse	  menneskerettigheder	  så	  som	  ytringsfrihed	  og	  herunder	  

religionssatire,	  kan	  det	  begrundes	  i	  at	  de	  vestligt	  opstillede	  menneskerettigheder	  ikke	  er	  

universelle	  og	  at	  Vestens	  forsøg	  på	  at	  pådutte	  hele	  den	  islamiske	  civilisation	  disse	  værdier	  

blot	  har	  skabt	  en	  større	  modvilje	  mod	  vestlig	  modernisering	  og	  et	  øget	  fokus	  på	  egne	  religiøse	  

forskrifter.	  Reaktionerne	  på	  Muhammed-‐tegningerne	  og	  de	  efterfølgende	  angreb	  mod	  

ytringsfriheden	  sammenholdt	  med	  de	  anvendte	  undersøgelser,	  påviser	  at	  der	  sker	  en	  stadig	  

stigende	  tilslutning	  fra	  de	  europæiske	  muslimer	  til	  en	  fundamentalistisk	  tilgang	  til	  Islam	  som	  

også	  kan	  betegnes	  som	  islamisme.	  

	  

De	  europæiske	  lande,	  eller	  EU	  som	  helhed,	  bør	  derfor	  ikke	  vente	  med	  at	  finde	  en	  løsning	  på	  

problemerne,	  da	  de	  muslimske	  parallelsamfund	  i	  landene	  ikke	  er	  et	  fremtidigt	  problem,	  men	  

et	  nutidigt	  et.	  Som	  alle	  tre	  teoretikere	  peger	  på,	  bør	  man	  gå	  væk	  fra	  idéen	  om	  et	  multikulturelt	  

ideal,	  hvilket	  også	  er	  konklusionen	  på	  en	  af	  undersøgelserne	  anvendt	  i	  empirien,	  da	  dette	  er	  

med	  til	  at	  skabe	  en	  bevidsthed	  blandt	  muslimerne	  om	  at	  de	  kulturelt	  adskiller	  sig	  fra	  resten	  af	  

den	  europæiske	  befolkning	  hvilket	  blot	  bidrager	  til	  eksklusion	  og	  en	  øget	  tendens	  til	  at	  ville	  

finde	  sammen	  med	  andre	  af	  samme	  kulturelle	  fællesskab,	  hvilket	  munder	  ud	  i	  yderligere	  

parallelsamfund.	  Teoretikerne	  peger	  ligeledes	  på	  at	  den	  vestlige	  civilisation,	  for	  at	  kunne	  stå	  

imod	  de	  stærke	  muslimske	  værdier	  som	  strømmer	  til	  kontinentet,	  skal	  gennemføre	  en	  

kulturel	  opstramning	  og	  skabe	  en	  øget	  bevidsthed	  om	  omkring	  de	  vestlige	  værdier	  mod	  fokus	  

på	  demokrati,	  menneskerettigheder	  og	  det	  sekulære	  samfund,	  samtidig	  med	  at	  den	  ikke	  skal	  

forsøge	  at	  gøre	  pådutte	  andre	  civilisationer	  uden	  for	  Europa	  de	  samme	  værdier.	  En	  decideret	  
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bremsning	  af	  indvandringen	  til	  EU	  kan	  være	  en	  mulig	  løsning	  for	  bedre	  at	  kunne	  koncentrere	  

sig	  om	  integrationen	  af	  de	  nuværende	  muslimer	  i	  samfundet.	  

	  

Som	  Huntington	  foreslår	  bør	  der	  internationalt	  være	  et	  større	  fokus	  på	  at	  skabe	  én	  civilisation	  

som	  er	  baseret	  på	  de	  værdier	  som	  civilisationerne	  har	  til	  fælles	  for	  at	  undgå	  flere	  fremtidige	  

sammenstød.	  Tibi	  mener	  endda	  at	  man	  bør	  sigte	  mod	  at	  skabe	  et	  reformeret,	  europæiseret	  

Islam,	  Euro-‐Islam,	  men	  undersøgelserne	  viser	  dog	  at	  den	  stigende	  religiøse	  fundamentalisme	  

og	  islamisme	  blandt	  muslimerne,	  ikke	  lader	  sig	  forene	  med	  dette	  ideal.	  Dette	  peger	  derfor	  

også	  på	  at	  en	  vellykket	  integration	  af	  muslimerne,	  hvor	  der	  er	  fuld	  opbakning	  til	  og	  accept	  af	  

ytringsfrihed	  og	  religionssatire,	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  en	  vanskelig	  opgave.	  
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