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Freedom of speech in the multicultural 
society of Great Britain 

The challenges of freedom of speech in a multicultural society 

 

Abstract 

 

Freedom of speech is regarded as an important value of democracy but several events in the 

recent years has proved it to be under pressure due to different opinions of whether or not it 

should be restrained. Furthermore, the multicultural approach to integration, which is applied in 

Great Britain, is based on supporting minority cultures to thrive in the society. This can create an 

issue when part of a minority culture such as the Muslim population in Great Britain holds 

opposing opinions regarding the values of democracy. 

 

This paper examines the challenges faced by freedom of speech in the multicultural society of 

Great Britain, and searches for solutions for how to secure this value in the future. The 

examination is based on the case of Salman Rushdie and his publication of The Satanic Verses in 

1988, which was the cause of strong opposition among Muslims due to disparaging references to 

Islam and the prophet Muhammed. Moreover, the development of the multicultural approach in 

Great Britain is reviewed as well as the arguments of the opponents and proponents of this 

approach along with scientific researches to examine these arguments. In order to answer the 

research question, the case was analyzed through the theories of John Stuart Mill, Joel Feinberg, 

Kai Sørlander and Bassam Tibi. The theories of the former two concentrate on freedom of speech 

and offers principles on how to decide when it should be restrained. The theories of the latter two 

focus on the separation between religion and politics as well as the compatibility of Islam and 

democracy. They also discuss the multicultural approach and criticize the way this approach deals 

with integration. 
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The analysis and discussion of the case show that a significant part of the British Muslims wish to 

restrict freedom of speech and some even sympathize with violence in order to obtain this 

restriction. Sørlander clarifies how Islam is vulnerable when it comes to freedom of speech, 

because the Quran and the words of the prophet Muhammed is regarded as a literal repetition of 

the words of Allah, which also explains why Muslims reacted so strongly to the publication of The 

Satanic Verses. Their objective was to prohibit the book but both Mill and Feinberg give evidence 

to why their theories could not have justified a prohibition. The authorities of Great Britain did not 

find basis for a prohibition either, even though their legislation on freedom of speech contains 

several cautious restrictions, which are not justifiable by Mill and Feinbergs theories. However, the 

statements regarding the book relating to foreign policy displayed a more cautious attitude, which 

is explained with Tibis term islamophobia. This term is utilized in order to avoid criticism of Islam 

and is enabled by the victimization of Muslims, which is a result of the multicultural lack of 

integration requirements in an attempt to be open and accommodation. Furthermore, the 

multicultural approach neglects to emphasize common values and norms resulting in substantial 

differences between the British Muslims and the general public in terms of values. The 

multicultural approach has also caused the growth of segregated societies which has made 

radicalization of young British Muslims possible. 

 

Thus, the assignment concludes that freedom of speech faces considerable challenges in the 

multicultural society of Great Britain, due to the fact that a large part of the British Muslims wishes 

to restrict this value. At the same time the multicultural approach applied in the country 

undermines the democratic values of liberty. In order to secure freedom of speech in the future 

the assignment recommends a new approach of integration, proposed by Tibi, focusing on the 

common liberal values as well as a composite European and Islamic identity. 
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1.0 Indledning 

 

Ytringsfrihed er en af grundpillerne i et velfungerende demokrati og derfor en højt værdsat værdi i 

den vestlige del af verden, hvor den anses som en menneskeret. Således er ytringsfriheden også 

en del af FNs menneskerettigheder anno 1948 samt indskrevet i den europæiske 

menneskerettighedskonvention fra 1950, hvor den blev retligt bindende for de 47 medlemsstater i 

1959. I mange lande er ytringsfriheden inkorporeret som en del af grundloven heriblandt 

Storbritannien, hvor ytringsfriheden kan dateres helt tilbage til 1689, da The Bill of Rights gav 

rettighed til at tale frit i parlamentet. I dag er ytringsfriheden tilføjet til den britiske nationale ret 

dog med en række restriktioner, der blandt andet inkluderer en blasfemilov. Et godt eksempel på 

anvendelsen af ytringsfrihed i Storbritannien er det berømte Speakers Corner i Hyde park, hvor 

alle siden 1688 har haft lov til at tale frit på ethvert tidspunkt, så længe politiet finder det indenfor 

lovens rammer, hvilket i praksis vil sige, at de træder til, hvis der bliver klaget over en talers brug 

af stødende ord. 

I de senere år er ytringsfriheden dog kommet under pres på grund af forskellige holdninger til, 

hvad man kan tillade sig under ytringsfrihedens fane, og hvordan man håndhæver denne grænse. 

Dilemmaet kom tydeligt til udtryk i sagen om Salman Rushdie og hans bog fra 1988 De sataniske 

vers, der rystede den muslimske del af verden, da man anså den for at være blasfemisk overfor 

profeten Muhammed. Bogen blev forbudt i 13 lande, og der blev udstedt en fatwa over Rushdie, 

som krævede ham dræbt. Rushdie måtte gå under jorden, bogen blev brændt, og PR-folk samt 

oversættere af bogen blev overfaldet. Siden hen har der været flere lignende eksempler såsom 

affæren omkring Jyllands-Postens Muhammed-tegninger i 2005 og angrebet på Charlie Hebdo i 

2015. 

Storbritannien anses for at være et multikulturelt samfund, hvori der i dag bor knap 3 millioner 

muslimer, hvilket er omkring 4 % af den britiske befolkning. Dette kan skabe et problem i forhold 

til ytringsfriheden, da nogle af de britiske muslimer kan føle et stærkere tilhørsforhold til Islam end 

til Storbritannien og landets værdier og love uden at kunne kombinere disse to på en forenelig 

måde. Problemet opstår når ytringsfriheden udtrykkes på religionens bekostning som i de tre 
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eksempler nævnt ovenfor. I disse tilfælde er der forskellige holdninger til, hvad man kan tillade sig 

i ytringsfrihedens navn, og hvornår man går for langt. Denne problemstilling er specielt aktuelt i et 

multikulturelt samfund, da man her prøver at skabe plads til alle kulturer og deres forskelligheder, 

hvilket skaber et dilemma, når der opstår uenigheder mellem kulturerne i samfundet. 

 

 

1.1 Problemformulering 

Dette speciale har til formål at belyse ytringsfrihedens værdi, samt hvordan denne frihedsværdi 

kan eksistere i et multikulturelt samfund som det, vi ser i Storbritannien. Hertil anskues det 

dilemma, der kan opstå, når en minoritetsgruppe protesterer imod en af landets grundlæggende 

værdier igennem casen omkring Rushdie-affæren. 

Hvilke udfordringer står ytrings- og pressefriheden over for i et multikulturelt samfund, som det vi 

ser i Storbritannien i dag, og hvorvidt kan denne frihed sikres i fremtiden i sin nuværende form i 

Storbritannien?  

 

 

1.2 Begrebsafklaring 

Begrebet multikulturel er et begreb, der bliver brugt meget i dag, og det har derfor fået flere 

forskellige betydninger (Böss 2008). Det er således vigtigt at afklare hvilken betydning af begrebet, 

der anvendes i denne opgave. Der kan med fordel skelnes mellem tre forskellige betydninger af 

begrebet; en beskrivende, en foreskrivende og ideologisk samt en politisk-programmatisk (Ibid.). 

Hvis begrebet anvendes beskrivende i et samfund, er dette et multikulturelt samfund, der rummer 

mennesker fra forskellige kulturer med normer og værdier, som afviger fra flertallets (Ibid.). 

Anvendes begrebet foreskrivende og ideologisk, bliver multikulturalismen en teori med principper 

om, at integration fremmes ved at anerkende og værdsætte indvandrers kultur og ved at give 
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plads til de kulturelle forskelle i samfundet (Ibid.). Den politisk-programmatiske betydning gør 

ligeledes multikulturalismen til en teori men her ud fra princippet om, at alle kulturer i samfundet 

er ligestillede (Ibid.). Denne betydning er derved den mest kontroversielle af de tre, da den bryder 

med nogle af principperne for det liberale demokrati ved at tildele forskellige rettigheder til 

borgerne i forhold til, hvilken kultur de stammer fra (Ibid.). I denne opgave tages udgangspunkt i 

Storbritanniens brug af begrebet, hvilket har udviklet sig igennem historien (Malik, Maleiha 2010: 

34). Storbritannien har bevæget sig fra at være en nation med et foreskrivende multikulturelt 

samfund med mennesker fra mange forskellige kulturer (Ibid.), til en foreskrivende og ideologisk 

anvendelse af begrebet, hvor der tildeles plads i samfundet til disse forskellige kulturer (Malik, 

Kenan 2010: 120). Derudover har man tendenser til anvendelsen af den politisk-programmatiske 

betydning, i det man i Storbritannien lader muslimer anvende sharia-lovgivningen på visse 

områder og giver religiøse ledere uofficiel politisk status (Böss 2008). Denne udvikling har de 

senere års britiske statsledere Gordon Brown og David Cameron talt stærkt imod (BBC News, 2006 

og Wright og Taylor 2011). Særligt efter selvmodsbomberne i London i 2005 begyndte man at 

ønske Storbritannien tilbage til den beskrivende betydning af den multikulturelle tilgang og 

efterspørge de fælles britiske værdier (ibid.). 

 

 

2.0 Metode 

 

Denne opgave vil blive grebet deduktivt an, således at den tager udgangspunkt i fire teoretikeres 

arbejde omkring henholdsvis ytringsfrihed samt Islam og demokrati. John Stuart Mill og Joel 

Feinbergs teorier gennemgår og forklarer ytringsfrihedens vigtighed, og hvilke grænser man kan 

sætte for denne frihedsværdi i et demokratisk samfund. Kai Sørlander og Bassam Tibis teorier 

forklarer vigtigheden af adskillelsen af religion og politik og vurderer hertil mulighederne for at 

forene Islam og demokrati. Endvidere giver Sørlander og Tibis teorier en forklaring på, hvorfor 

multikulturalismen, ifølge dem, er en falsk løsning på denne forening.  
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Dernæst følger case redegørelsen, som først gennemgår forløbet omkring Salman Rushdies 

udgivelse af De sataniske vers og forklarer hans hensigter med bogen, samt hvilke konsekvenser 

udgivelsen af bogen fik, og hvad der skabte den store vrede blandt muslimer rundt omkring i 

verden. Endvidere behandles ytringsfriheden i Storbritannien, hvor landets lovgivning omkring 

ytringsfrihed vil blive gennemgået som en baggrund for myndighedernes reaktioner på Rushdie-

affæren. Derudover vil der være en historisk redegørelse for det multikulturelle samfund i 

Storbritannien, der har været genstand for stor kritik i de senere år. Hertil gennemgås 

modstandernes kritikpunkter af den multikulturelle tilgang til integration og fortalernes forsvar for 

denne tilgang.  

 

På baggrund af teoriafsnittet og case redegørelsen følger opgavens analyseafsnit, hvor teorierne 

anvendes til at gennemføre en analyse af empirien. Således anvendes teorierne til at forklare, 

hvorfor Rushdie-affæren skabte så stor vrede, og hvorvidt et forbud af De sataniske vers ville 

kunne retfærdiggøres. Dertil kommer en analyse af de britiske myndigheders reaktioner på 

Rushdie-affæren og Storbritanniens lovgivning omkring ytringsfrihed. Endvidere benyttes 

teorierne til at analysere udviklingen af den multikulturelle tilgang i Storbritannien samt 

modstanderne og fortalernes argumenter. Til sidst i analysen gennemgås og analyseres tre 

forskellige undersøgelser ved hjælp af teorierne. Undersøgelserne giver et indblik i holdningerne 

til ytringsfriheden blandt den muslimske befolkning i Storbritannien og et perspektiv på landets 

multikulturelle tilgang til integration. Ud af de tre undersøgelser er de to af dem af kvantitativ 

karakter i og med, at de er foretaget igennem telefoninterviews, hvorimod den sidste er en 

kvalitativ undersøgelse foretaget igennem ansigt til ansigt interviews. Derved skulle 

undersøgelserne tilsammen kunne give et fyldestgørende billede af holdningerne blandt de 

britiske muslimer. 

 

Dernæst følger diskussionsafsnittet, hvor teoriernes forklaringskraft i forhold til den anvendte 

empiri og hele problemstillingen vil blive gennemgået igennem en diskussion af opgavens 

problemformulering ud fra analysen. Således diskuteres hvilke udfordringer for ytringsfriheden 

Rushdie-affæren indikerer ud fra affærens forløb, Storbritanniens lovgivning og myndighedernes 
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reaktioner på affæren. Endvidere diskuteres udviklingen af det multikulturelle samfund i 

Storbritannien, samt hvorvidt denne tilgang har været med til at forstærke ytringsfrihedens 

udfordringer i landet, og hvordan ytringsfriheden kan sikres i fremtiden. Igennem 

diskussionsafsnittet anvendes resultaterne af de tre undersøgelser i en diskussion af 

problemformuleringen, hvorefter en endelig konklusion følger. 

 

 

3.0 Teori 

 

 

3.1 John Stuart Mill 

John Stuart Mill var en britisk økonom og filosof, som var stærkt inspireret af Jeremy Benthams 

utilitarisme, der vurderer nyttevirkningen for at bedømme om noget er rigtig eller forkert (Estrup 

2014). I bogen Om friheden (1985) anvender Mill utilitarismen til at diskutere demokratiets 

frihedsrettigheder og nærmere bestemt, hvilke grænser man kan sætte for den enkeltes frihed 

(Estrup 2014). 

For mig er nyttevirkningen det afgørende i alle etiske spørgsmål…. Men selv ud fra et 

nytte-synspunkt kan man kun forsvare indgreb i de individuelle frihedsrettigheder, 

når hensigten er at forsvare andres interesser. (Mill 1985: 24)  

 

3.1.1 Ytringsfrihed 

En af de centrale frihedsrettigheder, som Mill beskæftiger sig med, er ytringsfriheden også kaldet 

fri meningsudveksling, der beskrives således; 

Selv når alle undtagen ét menneske mener det samme, har vi ikke større ret til at 

tvinge det til at tie, end det har – hvis det stod i dets magt – til at lukke munden på 

resten af befolkningen. (Mill 1985: 30)  
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Dette kalder Mill for frihedsprincippet, som han argumenterer for ud fra to forskellige muligheder 

(Ibid.). Den første mulighed er, at den udtrykte mening er rigtig, og hvis denne mening forties 

mistes chancen for at komme nærmere sandheden (Ibid.). Hertil forklarer Mill, at hvis man ikke vil 

høre en andens mening, fordi man mener, at den er forkert, anser man sin egen mening som 

uimodsigelig (Ibid.). Endvidere, hvis man nægter at diskutere sin egen mening med andre, anser 

man sig selv som ufejlbarlig (Ibid.). Følelsen af ufejlbarlighed argumenterer Mill imod ud fra 

rationalet om, at mennesker i generationer indimellem tager fejl (Ibid.). Vi har i dag afvist meget af 

det, vores forfædre mente var sandt, og på samme måde vil kommende generationer afvise meget 

af det, vi i dag anser for at være sandt (Ibid: 31). Den anden mulighed er, at den udtrykte mening 

er forkert, hvorved man risikerer at miste chancen for at kunne bekræfte sandheden igennem 

konfrontationen med dens modsætning (Ibid: 30). Til denne mulighed argumenterer Mill for, at 

man kun kan være sikker på sandheden af ens egen mening ved at give andre lov til at modsige og 

tilbagevise den (Ibid: 33). Endvidere mener Mill, at hvis man går ind for fri meningsudveksling, må 

det også gælde i de mest yderliggående tilfælde;  

Som om en sådan frihedsrettighed ikke mistede hele sin betydning, hvis den ikke også 

gælder under spidsbelastninger… For ingen kan være sikker på noget, så længe der 

findes mennesker, der ville modsige dem – hvis de fik lov til det. (Mill 1985: 35) 

Til dette kan indvendes, at enhver der ytrer sig tilsyneladende meningsløst i en grad, så det anses 

som en spidsbelastning, ikke kan være gavnlig, og at en indgriben derfor godt kan retfærdiggøres 

(Ibid.). Her vurderes en menings nyttevirkning, hvortil Mill argumenterer, at det er lige så svært at 

vurdere en menings nytteværdi som dens sandhedsværdi, og at man derfor ikke kan skille 

meninger ad på denne måde (Ibid: 36). Mill kommer med tre eksempler på, hvordan historien 

viser os, at vi kan tage fejl i forhold til personer og deres tilsyneladende meningsløse eller 

stødende ytringer (Ibid: 38). Den første han nævner er Sokrates, der levede for over 2000 år siden, 

men som endnu i dag er kendt og beundret for sin moralfilosofi (Ibid.). Sokrates blev dømt til 

døden, da man mente, at han opførte sig umoralsk og fordærvede ungdommen igennem sin lære 

(Ibid: 39). Den anden person er Jesus, der blev korsfæstet på Golgata for at prædike den lære, som 

rigtig mange mennesker stadig følger i dag (Ibid.). Det sidste eksempel omhandler den romerske 

kejser Marcus Aurelius, der regerede i Romerriget i slutningen af det andet århundrede med stor 

klogskab og retfærdighed samt en moralsk linje, der lå tæt op af Jesu lære (Ibid: 40). Mill kalder 
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Aurelius for en bedre kristen end alle kristne regenter, der er kommet efter ham, men på trods af 

dette overså han kristendommens fortrin for samfundet, tilbedte de gamle romerske guder og 

forfulgte de kristne i Romerriget (Ibid.). Mill sammenligner Aurelius´ valg om at bekæmpe 

kristendommen med hans egen samtids begrundelser for at straffe folk, der handler ukristeligt, og 

han advarer herved imod forfølgelsen af anderledes tænkende (Ibid: 41). 

 

3.1.2 Mills skadesprincip 

Mill formulerer et grundprincip, det såkaldte skadesprincip, der gælder for tanke- og 

følelsesfriheden såvel som for ytrings- og pressefrihed (Ibid: 26). Skadesprincippet beskriver, 

hvordan det kun er acceptabelt for et menneske, eller en gruppe af mennesker såvel som for et 

samfund, at gribe ind i et menneskes handlefrihed, hvis det forårsager skade på andre (Ibid: 23). 

Således er det kun acceptabelt at anvende tvang eller trusler, hvis den pågældende handling 

risikerer at gå ud over andre, i alle andre tilfælde er enhver form for magtanvendelse uacceptabel, 

og man kan blot råde til at handle anderledes (Ibid.). Mill forklarer yderligere, hvad det vil sige, at 

en ytring skader andre, med følgende eksempel;  

Selvfølgelig skal pressen have lov til frit at skrive, at korngrossisterne udmarver de 

fattige bønder, eller at privat ejendomsret er en form for tyveri, men man skal kunne 

straffes for at sige de samme ting eller skrive dem på opslag eller løbesedler, når man 

står foran en ophidset menneskemængde i umiddelbar nærhed af korngrossererens 

bolig. (Mill 1985: 73) 

Således tydeliggøre Mill, at en ytring bør kunne straffes, hvis den bliver ytret i en situation, hvor 

der er overvejende sandsynlighed for, at ytringen kan føre til lovovertrædelse. Samme ytring bør 

dog være tilladt, hvis den fremsættes af pressen i en situation, der ikke er tilspidset. 

 

Til indvendinger omkring at man bør tage hensyn til andre, og at ytringsfriheden således skal være 

betinget af en høflig og afdæmpet tone, stiller Mill spørgsmålet;  
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Hvad vil det i praksis sige? Hvis prøvestenen er, at diskussionsformen er uhøflig, lige 

så snart den angrebne part føler sig krænket, er det et ret umuligt kriterium, for 

erfaringen viser, at vi i de fleste tilfælde automatisk føler os krænket, når vi rammes 

af præcise og slagkraftige argumenter. (Ibid: 70) 

Her argumenterer Mill altså imod, at man opsætter grænser for ytringsfriheden, der bygger på den 

enkeltes følelser omkring, hvornår man føler sig krænket. 

 

 

3.2 Joel Feinberg 

Joel Feinberg var en politisk og social filosof samt en fremtrædende person indenfor retsvidenskab 

(Amdur 1985: 1946). Feinberg er mest kendt for sin bogserie The moral limits of the criminal law 

(1984-1988) bestående af fire bøger, hvor han diskuterer Mills skadesprincip samt selve begrebet 

skade, som han mener bør uddybes, og argumenterer for behovet for et krænkelsesprincip.  

 

3.2.1 Krænkelsesprincippet 

Feinberg mener ikke, at skadesprincippet er tilstrækkeligt i forhold til at bedømme, hvornår staten 

har ret til at kriminalisere den enkeltes opførsel (Feinberg 1984: 25). Hertil beskriver han 

eksempler på handlinger, der ikke umiddelbart forvolder skade, men som kan forvolde krænkelse 

såsom karakterødelæggelse, udnyttelse og undladelse af at gribe ind (Ibid: 17). I den slags tilfælde 

er der brug for et princip, som sætter grænsen før skadesprincippet, og dertil introducerer 

Feinberg krænkelsesprincippet (Ibid: 26).  

It is always a good reason in support of a proposed criminal prohibition that it would 

probably be an effective way of preventing serious offense (as opposed to injury or 

harm) to persons other than the actor, and that it is probably a necessary means to 

that end. (Feinberg 1984: 26) 
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Ordet krænkelse dækker over en lang række; ”disliked mental states (disgust, shame, hurt, anxiety 

etc.)” (Feinberg 1985: 1), men krænkelsesprincippet gør sig kun gældende, når disse mentale 

tilstande er forårsaget af et andet menneske (Ibid: 2). Feinberg anerkender, at krænkelse af en 

person er en mindre seriøs forbrydelse end at skade en person, og at straffen derfor skal være 

derefter (Ibid: 3). Endvidere anerkender han også, at det kan være svært at styre anvendelsen af 

krænkelsesprincippet, da mennesker hurtigt kan føle sig krænkede af mange forskellige årsager, 

der for eksempel kan bygge på fordomme om andre nationaliteter, racer eller seksualorienteringer 

(Ibid: 35). 

 

Følgelig opstiller Feinberg forskellige standarder, der bør tages i betragtning for at vurdere, 

hvorvidt en handling kan begrænses af krænkelsesprincippet (Ibid.). Disse standarder indbefatter 

følgende; krænkelsens størrelse målt i forhold til intensitet, varighed og omfang, hvor let 

handlingen kan undgås, hvorvidt den krænkede frivilligt udsatte sig selv for krænkelsen (kendte til 

risikoen) samt usædvanlig følsomhed overfor krænkelser (Ibid.). Sidstnævnte standard gør sig 

særligt gældende ved det såkaldte ”Bare knowledge problem” (Ibid: 60), der handler om, at 

personer kan føle sig krænkede ved den blotte bevidsthed om, at noget finder sted (Ibid.). Til dette 

mener Feinberg, at hvis en person bliver krænket over bevidstheden om noget ufarligt, der foregår 

i det private, bør krænkelsen begrundes med usædvanlig følsomhed, og handlingen skal derfor 

ikke begrænses (Ibid: 34). Endvidere lægger Feinberg også særlig vægt på standarden omkring, 

hvor let en handling kan undgås, ved at klargøre at ingen kan få ret til statsbeskyttelse mod 

krænkende oplevelser, hvis personen let kan undgå disse oplevelser. Dette gælder også bøger;  

When printed words hide decorously behind covers of books sitting passively on the 

shelves of a bookstore, their offensiveness is easily avoided.“ (Feinberg 1985: 32) 

Derudover opstiller Feinberg også nogle standarder til at bedømme rimeligheden af den 

krænkende persons handling (Ibid: 44). Disse standarder tager højde for, hvor vigtig handlingen er 

for udføreren, handlingens sociale nytte, graden af ondsindethed og chikane, muligheden for at 

anvende et alternativt tidspunkt og lokalitet, der ville forårsage mindre krænkelse, samt hvorvidt 

den valgte lokalitet er almindelig kendt for at huse krænkende opførsel (Ibid.). Disse standarder 

lægges sammen til en vurdering af, i hvor høj grad den enkelte handling eller ytring kan anses for 
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at være rimelig eller urimelig, og derved hvorvidt den kan begrænses af krænkelsesprincippet 

(Ibid: 45).  

 

Feinberg opdeler krænkelse i to overordnede kategorier; Offensive Nuisanses (Ibid: 1) og Profound 

offense (Ibid: 50). Den førstnævnte er relative trivielle krænkelser set med lovens øjne, men kan 

være til stor plage og ulejlighed for den enkelte, hvis de ikke kan undgås (Ibid.), for eksempel hvis 

en studerende forhindres i at studere til en eksamen på grund af larm. Denne kategori defineres 

som krænkelse af sanserne og kan afgøres af Feinbergs standarder for, hvorvidt de kan begrænses 

af krænkelsesprincippet (Ibid.). Den sidstnævnte kategori indeholder krænkelser, der defineres 

som krænkelse af følelserne, og som derved kan føles krænkende, selv hvis de godt kan undgås 

(Ibid: 51). Sådanne krænkelser er upersonlige og refererer ofte til noget, man anser som værende 

helligt, og man føler sig derfor krænket på vegne af noget andet (Ibid: 60) for eksempel i 

forbindelse med religiøse karikaturer (Ibid: 51) og afgåede slægtninge (Ibid: 52). På trods af navnet 

dybdegående krænkelser finder krænkelsesprincippet ikke anvendelse (Ibid: 64). 

But this is not yet sufficient for it to be a ”wrongful offense” in the sense intended in a 

truly liberal offense principle. The offense-causing action must be more than wrong, it 

must a wrong to the offended party, in short a violation of his rights.  

(Feinberg 1985: 68) 

Derved slår Feinberg fast, at krænkelsesprincippet kun træder i kraft, hvis den enkeltes personlige 

rettigheder bliver direkte krænket og kan ikke anvendes i tilfælde ved eksempelvis stødte religiøse 

følelser (Ibid.). 

 

3.2.2 Ytringsfrihed 

Feinberg opstiller en sidste standard for at kunne bedømme rimeligheden af den krænkende 

persons handling, denne standard kalder han for Ytringsfrihed og forklarer sig således; 

Expression of opinion.. must be presumed to have the highest social importance in 

virtue of the great social utility of free expression and discussion generally, as well as 
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the vital personal interest most people have in being able to speak their minds 

fearlessly (Feinberg 1985: 44). 

Ytringsfriheden har derved en stor betydning i forhold til at bedømme om krænkelsesprincippet 

træder i kraft, da den ifølge Feinberg er af højeste betydning og ikke må lide under for nogen form 

for anklage om krænkelse (Ibid.). Ytringsfrihed anses for at være utrolig vigtig både for det 

individuelle menneske og for en regering (Ibid: 38). For det individuelle menneske giver 

ytringsfriheden mulighed for kunne udtrykke sig frit og herved også mulighed for at få indflydelse, 

mens den oplyste offentlige mening er vigtig for en regering for at kunne træffe beslutninger 

(Ibid.). Derudover tilslutter Feinberg sig Mills holdning om vigtigheden af, at de upopulære og 

ekstreme meninger også får lov til at komme frem for at give de bedst mulige chancer for at 

opdage sandheder og tage gode beslutninger (Ibid.).  

no amount of offensiveness in an expressed opinion can counterbalance the vital 

social value of allowing unfettered personal expression (Feinberg 1985: 39).  

Således skal krænkelsesprincippet ikke anvendes til at forhindre uhæmmede personlige meninger i 

at blive udtrykt. Dog argumenterer Feinberg for to måder, hvorpå ytringsfrihed i nogle tilfælde kan 

være krænkende; en tilhører kan blive krænket af den udtrykte eller underforståede mening i en 

udtalelse eller over den måde meningen udtrykkes på (Ibid.). I førstnævnte situation kan 

krænkelsesprincippet anvendes i tilfælde, hvor en ytring ikke indeholder noget meningsfuldt men 

blot udtrykker ondsindethed eller chikane (Ibid.). I sidstnævnte situation kan krænkelsesprincippet 

anvendes, hvis talerens opførsel er krænkende og ikke bliver opvejet af ytringens substans (Ibid.). 

Krænkelsesprincippet vil således tillade meningsfulde offentlige udtalelser på løbesedler, 

reklametavler eller i magasiner, uanset om det handler om for eksempel sex, religion eller politik, 

men det vil ikke tillade grafiske fremstillinger af krænkende scener, som kan fange folks 

opmærksomhed mod deres vilje (Ibid.). Derved fastslår Feinberg, at en udtrykt mening i sig selv 

aldrig kan begrænses af krænkelsesprincippet, uanset hvor krænkende den kan virke på forskellige 

mennesker. Ytringsfriheden er således en form for trumfkort i forhold til Krænkelsesprincippet 

(Ibid.). Hertil er det dog værd at inddrage den tidligere nævnte standard om ondsindethed og 

chikane, da Feinberg klargør, at hvis motivet med en ytring eller en handling alene er at chikanere 
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og derved med ren og skær ondsindethed som formål, bør krænkelsesprincippet træde i kraft 

(Ibid: 41).  

 

3.2.3 Eksempel om hadefuld tale 

For at anskueliggøre hvornår krænkelsesprincippet træder i kraft, diskuterer Feinberg et eksempel 

om hadefuld tale, der netop vedrører retten til at ytre en bestemt holdning om end i dette tilfælde 

igennem en handling (Ibid: 86). Eksemplet omhandler et amerikansk naziparti, som ønskede at 

demonstrere i Skokie, der er et lille samfund i Illinois, hvor 60% af indbyggerne er jøder (Ibid.). 

Formålet med demonstrationen var at marchere igennem byens parker iført autentiske uniformer 

med svastikas og spottende skilte og derved ren og skær ondsindethed (Ibid.). Således var 

intensiteten af krænkelse stor, og demonstrationen skabte en dybdegående krænkelse, da den 

refererede til noget, der ansås for at være helligt for målgruppen (Ibid: 87). Demonstrationen blev 

dog bekendtgjort i god tid og skulle kun foregå en gang, derfor kunne den nemt undgås uden den 

store ulejlighed for dem, der ønskede at undgå den (Ibid.). Det største problem var, ifølge 

Feinberg, at krænkelsen ikke kun blev oplevet af jøderne i Skokie men også af jøder andre steder i 

verden, som kendte til demonstration (Ibid.). Krænkelsen var således en sindstilstand sammensat 

af moralsk forargelse, vrede samt fortvivlelse, men hvis det moralske element er dominerende, er 

krænkelsen ikke personlig og derfor ikke en krænkelse af personlige rettigheder (Ibid.). På trods af 

at demonstrationen var ren og skær ondsindethed imod jøderne i Skokie, konkluderer Feinberg, at 

krænkelsesprincippet ikke kan anvendes, da der ikke var tale om en krænkelse af personlige 

rettigheder, og da demonstrationen var nem at undgå (Ibid: 88). 

 

 

3.3 Kai Sørlander 

Kai Sørlander er en dansk filosof, der blandt andet behandler forholdet mellem religion og politik. I 

hans to bøger Forsvar for rationaliteten – religion og politik i filosofisk perspektiv fra 2008 samt 

Den politiske forpligtelse – det filosofiske fundament for demokratisk stillingtagen fra 2011 

argumenterer han for genindførelsen af rationaliteten i religionsdebatten, da han mener, at 
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demokratiet er et rationelt ideal, der bygger på politisk ligeværdighed og adskillelse af religion og 

politik (Sørlander 2008).  

Ser vi på verden i dag, så kan vi konstatere, at de lande, hvor Islam gennem 

århundreder har været den herskende religion, har det svært med demokratiet. I 

modsætning hertil har vi så den såkaldt vestlige verden, der har sit udspring i Europa. 

Her er det moderne demokrati med dets krav om politisk ligeværdighed vokset frem 

gennem en indre udvikling inden for kulturen selv, og det har fået status som et 

alment accepteret politisk ideal.” (Sørlander 2006: 26) 

Denne konstatering sender Sørlander ud på en søgen efter en forklaring på disse forskelle, hvilket 

begynder ved forskellene på religionerne, da den muslimske verden, som betegnelsen antyder, er 

karakteriseret ved en religion, og Europa historisk set er karakteriseret ved en anden religion 

nemlig Kristendommen (Sørlander 2008: 18).  

 

3.3.1 Religion og politik 

Sørlander undersøger henholdsvis Kristendommens og Islams forhold til den politiske orden ved 

først og fremmest at se på Jesus og Muhammed, da religionernes centrale budskaber ligger i deres 

forkyndelse og liv (Ibid: 20). Jesu liv og forkyndelse beskrives i det nye testamente særligt i de fire 

evangelier, der er vidneerklæringer fra Jesu tilhængere (Ibid.). I forhold til Jesu liv fremhæver 

Sørlander, hvordan Jesus ikke søgte personlig politisk magt og ikke tog imod djævelens tilbud om 

alle verdens riger og herligheder (Ibid: 21). Derudover bestod Jesu disciple af fiskere og 

håndværkere, der således ikke fremstod hverken magtfulde eller kampdygtige, og Jesus selv 

gjorde ingen modstand, da han blev pågrebet og dømt til døden på Golgata (Ibid.). Jesu liv 

harmonerer med hans forkyndelse, da han ikke pålægger sine tilhængere hverken at søge politisk 

magt eller sætte sig op imod den politiske magt (Ibid.). Derimod siger han; ”Så giv kejseren, hvad 

kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” (Ibid.) og slår dermed fast at Guds og kejserens ikke er det 

samme. Derudover mener Jesus, at man skal give alt udover det absolut nødvendige til de fattige, 

hvilket er svært at implementere i et skattesystem (Ibid: 26). Endvidere skærpede Jesus 

moseloven med krav, som en statsmagt tydeligvis ikke kan bygge på såsom; ”Men slår nogen dig 

på din højre kind, så vend også den anden til” og ”Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes” (Ibid. 
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2011: 70). I praksis kommer dette blandt andet til udtryk, da en kvinde bliver grebet i 

ægteskabsbrud, og ifølge moseloven skal stenes (Ibid. 2008: 25). Her siger Jesus, at den, der er 

uden synd, kan kaste den første sten, hvilket resulterer i, at Jesus står alene tilbage med kvinden 

(Ibid.). Der er dermed ikke tale om et politisk program, men ifølge Sørlander kan politiske 

konsekvenser drages ud af Jesu liv og forkyndelse nemlig ligeværdighed og adskillelsen af religion 

og politik, hvilket også er de grundlæggende betingelser for et rationelt demokrati (Ibid. 2011: 71).  

 

Muhammeds liv og forskrifter beskrives i Koranen, der ifølge Islam er Allahs ordrette åbenbaring til 

Muhammed, samt Hadith, som er vidneerklæringer om Muhammeds færden (Ibid. 2008: 22). 

Muhammeds liv var vidt forskelligt fra Jesu liv, idet Muhammed ikke blot var en religiøs leder men 

også en politisk, militær og juridisk leder (Ibid: 23). I omkring år 610 fik han sine åbenbaringer og 

satte gang i en religiøs vækkelse, der både skaffede ham tilhængere og modstandere, og han 

samlede en hær, der blev brugt som forsvar mod hans modstandere samt til at fremme hans 

budskab (Ibid.). Muhammeds forkyndelse og nedskrevne ord i Koranen indeholder bud, der 

gælder som samfundsmæssig lovgivning såsom straffelovgivning, forholdet til frafaldne og ikke-

muslimer samt forholdet mellem mænd og kvinder (Ibid. 2011: 75). Således beskrives eksempelvis, 

at ægteskabsbrud skal straffes med hundrede piskeslag, og at man skal give mellem 2,5 % til 10 % 

af sin indkomst og kapital til de fattige (Ibid. 2008: 26). Disse bud er dog begrænsede og 

indeholder ikke en fyldestgørende lovgivning for et samfund, derfor fandt muslimerne efter 

Muhammeds død en lovkilde i Muhammeds eksempel til at supplere Koranen (Ibid. 2011: 76). 

Denne lovkilde kaldes Hadith og bygger således på Muhammeds politiske ledelse af hans 

tilhængere, mens den anses som en guddommelig lovgivning, der omfatter alle aspekter af livet 

(Ibid. 2008: 24). Det er denne lovgivning, der kommer til udtryk i Sharia-lovgivningen (Ibid.). 

 

Dermed er der fundamentale forskelle på de to religioner, der har vundet frem geografisk tæt på 

hinanden i områder med samme historiske indflydelse fra det klassiske Grækenland (Ibid. 2011: 

74). Jesus undviger politisk magt og opfordrer til at give kejseren hvad kejserens er, hvorimod 

Muhammed opsøger politisk magt og så at sige selv ønsker at være kejser (Ibid. 2008: 24). 

Endvidere forkynder Jesus kærlighed og gengældelse af ondt med godt, hvor Muhammed 
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forkynder en lov, der er anvendelig i et samfund, og som udbredes ved magt (Ibid: 25). Den 

islamiske verden følger altså en religion, der selv lægger grundlaget for samfundets lovgivning og 

derved umuliggøre adskillelsen af religion og politik (Ibid. 2011: 76). Derimod er den vestlige 

verden blevet præget af en religion, der søger at adskille religion og politik (Ibid.). Der er dermed 

stor forskel på de to religioners potentiale for at kunne forenes med et demokratisk styre, men 

denne realitet er ifølge Sørlander ikke alment kendt eller accepteret, da man anser de 

demokratiske værdier for at være normen og mener, at alle religioner er lige forenelige med disse 

værdier (Ibid: 88). Dette resulterer i, at politikere fører politik ud fra ideen om, at alle religioner 

har samme forhold til politik, hvilket giver en skævhed i forhold til virkeligheden (Ibid.). 

 

3.3.2 Ytringsfrihed 

Som vist i de foregående afsnit mener Sørlander, at der ikke er særlig stor sandsynlighed for, at 

Islam kan tilpasses til de demokratiske værdier såsom ytringsfriheden, og specielt i forhold til 

ytringsfriheden er Islam sårbar. Ifølge Sørlander er der en væsentlig forskel på de to religioners 

helligste skrifter nemlig den, at Koranen anses for at være en ordret gengivelse af Allahs ord til 

Muhammed, hvorimod Bibelen ikke hævder at være formidlet direkte fra Gud (Ibid. 2008: 22). 

Denne forskel gør Islam langt mere sårbar over kritik, da kritik af Koranen dermed er direkte kritik 

af Allahs ord (Ibid.). Kritik er dog en vigtig del af ytringsfriheden;  

Ytringsfriheden er en ret til at sige, hvad man tror og mener… Dermed har man også 

ret til at diskutere og kritisere, hvad andre tror og mener om disse spørgsmål. Derfor 

modsvares ens ytringsfrihed af en pligt til at acceptere, at andre har ret til at 

diskutere og kritisere ens synspunkter. Med sin egen ytringsfrihed skal man altså 

samtidig anerkende andres frihed til at udtrykke sig kritisk om, hvad man udtrykker. 

(Sørlander 2011: 54).  

Hertil tilføjer Sørlander, at ytringsfriheden er et rationelt krav, der anvendes af til tider irrationelle 

mennesker, og at man derfor må affinde sig med, at ytringsfriheden også kan bruges på mindre 

ønskværdige måder (Ibid: 169).  
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Sørlander argumenterer yderligere for, at ytringsfriheden også indebærer religionsfrihed; frihed til 

at tro på den religion man vil eller til ikke at tro på nogen religion (Ibid. 58). Dette tillægges både 

som en implicit konsekvens af ytringsfriheden, nemlig som retten til at være irrationel samt på 

grund af den historiske betydning religionerne har haft og stadig har (Ibid: 59). Dog kan 

religionsfriheden kun sikres under demokratiet, hvis borgerne adskiller deres religiøse forpligtelse 

fra deres politiske forpligtelse, således at religion er et privat anliggende, og at andre mennesker 

ikke er forpligtede til at underkastes ens egen religions love og regler (Ibid.). Som belyst ovenfor er 

denne adskillelse af religion og politik ikke naturlig for Islam, og der kan derfor opstå problemer i 

forhold til religionsfriheden. Endvidere klargør Sørlander, at religionsfrihed ikke giver særlig 

beskyttelse af religioner eller et særligt hensyn til religiøse følelser (Ibid: 60). Derimod giver 

religionsfriheden sammen med ytringsfriheden netop plads til at vælge religion fra og give udtryk 

for grunden til en sådan fravælgelse uden hensyn til religiøse følelser (Ibid: 61). Kræver man et 

sådant hensyn, krænker man andres religions- og ytringsfrihed (Ibid.). Dette kan dog være svært at 

acceptere for Islam, der, som nævnt ovenfor, er særligt sårbar overfor kritik. 

 

3.3.3 Forsøg på at forene Islam og demokrati 

Spørgsmålet er så, om Islam kan tilpasses til en demokratisk styreform, hvortil Sørlander 

diskuterer tre forskellige forsøg på at forene muslimer med de vestlige politiske idealer (Ibid. 2008: 

53). Det første forsøg går ud på, at grundlagene for sharia-lovgivningen skal lægges til side, og man 

blot skal anvende de tidlige forskrifter af Muhammed ud fra det argument, at de indeholder Islams 

centrale budskab, hvilket er lettere at forene med de demokratiske værdier (Ibid: 54). En kritik af 

denne tilgang går på, at den strider imod en meget vigtig tradition indenfor Islam om, at 

Muhammeds senere forskrifter har forrang i forhold til hans tidligere (Ibid.). Et andet forsøg 

handler om at gøre Islam og sharia-lovgivningen til et personligt anliggende og derved adskille 

religion og politik, så man kan følge den demokratiske styreform (Ibid: 55). Denne personliggørelse 

er dog, ifølge Sørlander, ikke det samme som adskillelse af religion og politik, da enhver muslim 

blot bliver sin egen sharia fortolker (Ibid.). Det tredje forsøg gælder muslimer i vestlige lande og 

går på Koranens bud om, at muslimer har en forpligtelse på at overholde indgåede aftaler (Ibid: 

56). Her tolkes det, at man er flyttet til et andet land, som en indgået aftale om at overholde dette 

lands love og regler (Ibid.). Men Sørlander indvender her det faktum, at sharia-lovgivningen også 
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byder muslimer at få shariaen indført i samfundet, og de vil derfor stå i et dilemma, hvis de får 

mulighed for at indføre sharia-lovgivning (Ibid.). 

 

Et fundamentalt problem ved forsøget på at forene Islam og demokrati er ifølge Sørlander, at 

kravet til nyfortolkning ikke kommer indefra, som ved reformationen af den katolske kirke, men i 

stedet på grund af en politisk virkelighed med religionsuafhængige menneskerettigheder og 

sekulære demokratier (Ibid: 59). Samtidig viser de tidligere nævnte forskelle mellem Jesus og 

Muhammed samt deres liv og forkyndelse, at det er langt vanskeligere at forene Islam med 

demokrati end Kristendommen (Ibid: 60). Dette gør Sørlander skeptisk overfor, at et islamisk land 

skal kunne tilpasse sig demokratiske værdier, og at en sekularisering af vestlige muslimer kan finde 

sted også ud fra det faktum om, at det historisk set endnu ikke er sket (Ibid: 59). 

 

3.3.4 Multikulturalisme 

Et andet forsøg på at forene Islam og demokrati er den multikulturelle tilgang til integration, der af 

Sørlander defineres som en tilgang, hvor alle kulturer samfundet skal ligestilles, og der skal derfor 

gives plads til nye kulturer uden krav om integration (Ibid. 2008: 180). Dette er ifølge Sørlander en 

illusion, da den naturlige præference for mennesker fra samme kultur bliver tolket som 

fremmedhad og racisme (Ibid: 181). Multikulturalismen overser to vigtige forhold (Ibid. 2011: 

259). Først overser den, at enhver kultur må indeholde et bestemt sæt normer for, hvordan man 

omgås hinanden (Ibid.). For eksempel om man hilser på hinanden med et håndtryk eller et kys på 

kinden, og om man går til højre eller venstre om hinanden på gaden for at undgå at støde sammen 

(Ibid.). Disse fælles normer er en del af den kulturelle grund, som det enkelte samfund bygger på 

(Ibid.), og et ligeværdigt og gnidningsfrit samfund kan ikke lade sig gøre uden en fælles kultur med 

fælles værdier og sprog (Ibid. 2008: 181). For det andet overser multikulturalismen, at forskellige 

kulturer ikke har samme potentiale for en demokratisk styreform (Ibid. 2011: 259) ligesom det, 

ifølge Sørlander, er tilfældet med den vestlige- og den muslimske verden. (jf. 3.3.1). Derudover 

påpeger han, at et multikulturelt samfund ikke stiller krav om, at indvandrere skal integrere sig, 

men derimod at der skal gøres plads til deres kultur i den eksisterende kultur (Ibid. 2008: 182). I 

stedet for at være naturligt at det kan være vanskeligt samt kræve tid og arbejde at lære en ny 
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kultur at kende, gør multikulturalismen indvandrere til uskyldige ofre i et racistisk samfund, der 

ikke giver plads til deres kultur (Ibid.). Denne offerrolle har indvandrerne ifølge Sørlander taget på 

sig og anser ikke længere dem selv som ansvarlige for at integrere sig i det fremmede samfund, 

men anser derimod dette samfund for at være racistisk (Ibid.).  

 

Sørlander mener derfor, at et multikulturelt samfund er en illusion, da det i virkeligheden bygger 

på en konkret historisk kultur, der undergraves i et forsøg på at være multikulturelt (Ibid: 181). 

Derved graver de vestlige demokratiske værdier deres egen grav ved at underminere den sociale 

sammenhængskraft og i sidste ende evnen til at opretholde de demokratiske værdier (Ibid.). Et 

såkaldt multikulturelt samfund, som Storbritannien siges at være, bygger på britiske traditioner, 

der hører til den britiske kultur, men hvad sker der med denne kultur, når traditionerne ikke er 

stærke nok mere (Ibid.)? Sørlanders svar er, at det ender med et samfund i kaos og opløsning 

(Ibid.).  

 

 

3.4 Bassam Tibi 

Bassam Tibi er en syrisk videnskabsmand og professor indenfor politiske relationer og en 

bekendende muslim (Sørlander 2008: 57). Tibi er på linje med Sørlander med hensyn til 

vigtigheden af adskillelsen af religion og politik samt afstandtagen fra multikulturalisme, men i 

modsætning til Sørlander mener Tibi, at Islam og demokrati godt kan forenes på anden vis (Tibi 

2012: 239). I bøgerne Islamism and Islam fra 2012 og Political Islam fra 2008 redegør Tibi for sine 

holdninger på disse punkter. 

 

3.4.1 Islam og demokrati 

Tibi argumenterer for behovet for sekulære demokratier og mener således også, at religion og 

politik bør være adskilt (2012: 239).  Grunden til dette er ifølge Tibi, at religiøs politik altid vil give 
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problemer for den del af befolkningen, der følger en anden trosretning eller en anden udgave af 

samme trosretning (Ibid). 

The solutions proposed by Hamas or Hezbollah are not acceptable to Jews or to 

liberal secular Muslims. Religionized politics not only creates an impasse but 

entrenches it. Again, solutions to conflict have to be secular if they are to be accepted 

by all players. (Tibi 2012: 239) 

Denne sekulære løsning anser Tibi også for at være mulig for den muslimske del af verden, da han 

mener, at Islam kan forenes med demokrati, hvis man foretager en altafgørende skelnen nemlig 

en skelnen mellem Islam og Islamisme (Ibid: 8). Ifølge Tibi er Islam en religiøs tro, hvorimod 

Islamisme er en politisk fortolkning af religionen; Islamisme ligger derfor ikke uden for religionen, 

da Islam ikke blot er et middel for islamister, men en reel tro på en politisk religion (Ibid: 7). 

Islamisme er yderligere delt i to; institutionelle islamister forsøger at implementere deres politiske 

ideer igennem politik, og jihadister anvender vold for at opnå deres mål (Ibid: 2). De to grene 

adskiller sig således kun på deres implementering men har det samme overordnede mål nemlig en 

ny sharia baseret verdensorden (Ibid.). Tibi mener, at dette er en forkert fortolkning af Islam og 

henviser til, at det blot kræver overholdelse af de fem søjler at være muslim; trosbekendelse, 

daglige bønner, faste ved Ramadan, almisse til de fattige og pilgrimsrejse til Mekka (Ibid: 3). Her 

argumenterer Tibi altså for, at Islam er en personlig ting for den enkelte og ikke noget, der blander 

sig i den politiske verden. Endvidere afkræfter han den islamistiske tolkning af umma (samfund) 

som den nye islamiske orden, da umma traditionelt set var en samling af forskellige stammer, der 

hævede sig over de politiske grænser og forenedes i bøn (Ibid: 4). Med hensyn til jihad benægter 

han ikke, at koranen tillader jihad i form af fysisk kamp med våben for at opnå omvendelse til 

Islam, men det er en kamp underlagt faste regler og begrænsede mål (Tibi 2008: 41). Koranen 

giver dermed ikke lov til terrorisme, bagholdsangreb og civile drab (Ibid: 42). Derfor understreger 

Tibi vigtigheden af at skelne mellem jihad og jihadisme, da sidstnævnte er en krig uden regler, som 

ikke kan retfærdiggøres ud fra Koranen (Ibid: 41). Heller ikke ideen om, at Islamisme genindfører 

islamisk historie og storhed, er korrekt ifølge Tibi, da den guddommelige styreform er en opfundet 

tradition, der aldrig har eksisteret i islamisk historie (Tibi 2012: 16). Derimod peger Tibi på det, han 

kalder den islamiske oplysningstid fra det 9. til 12. århundrede, hvor islamisk rationalisme 

blomstrede og fornuften havde forrang (Ibid: 14). Således mener Tibi, at også historien er bevis på, 
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at Islam kan forenes med demokrati (Ibid.). Endvidere understreger han vigtigheden af at 

genfortælle den positive historiske arv, som vesten og Islam har til fælles, hvor de to kulturer har 

gjort brug af gensides kulturelle lån, der kan være med til at forene de to civilisationer (Ibid: 25). 

 

Tibi advarer mod den ignorerede forskel mellem Islam og Islamisme, da han som sagt mener, at 

troen Islam sagtens kan forenes med demokrati, men at det er forkert at antage, at Islamisme kan 

det samme (Ibid: 32). 

Islamists approve the ballot box as a mechanism of voting, thus reducing democracy 

to an instrumental procedure. But they do not espouse the more important aspect of 

democracy, democratic pluralism and power sharing. They reject the political 

philosophy and civic culture of democracy as Western and alien to Islam. Can 

democratization succeed on such basis? (Tibi 2012: 21) 

Islamisters mål er en islamisk verdensorden bygget på sharia-lovgivning, og de demokratiske 

procedurer er kun et middel til at nå dette mål anvendt af de institutionelle islamister (Ibid: 107). 

Den vestlige tro på, at de demokratiske værdier også vil vinde indpas, er ifølge Tibi indbildning, da 

islamisternes mål altid vil være det samme, og det mål kan ikke forenes med et fuldt demokrati 

(Ibid.).  

 

3.4.2 Multikulturalisme 

Indbildningen om, at islamister kan tilvænnes de demokratiske værdier, er et centralt problem i 

ideen om de multikulturelle samfund i Europa, da to forskellige verdener forventes at leve i fred 

side om side, hvilket ifølge Tibi er selvbedrag (Tibi 2008: 197). I et forsøg på at være åben og 

imødekommende tillader et multikulturelt samfund islamistiske grupper at eksistere, men det 

skaber parallelsamfund, hvor den fremmede kultur sættes på lige fod med den eksisterende kultur 

(Ibid: 177). Tibi mener, at dette afspejler det multikulturelle syn på tolerance; ”by which they 

mean their indifference and “anything goes” attitude” (Ibid: 171). Således bliver den eksisterende 

kulturs identitet og værdier sat til side til fordel for indvandreres kollektive rettigheder, hvilket 

ifølge Tibi kan få fatale konsekvenser (Ibid: 177). Det kan gøre det muligt for udemokratiske 
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islamiske regeringer at få indflydelse på muslimer, der er bosiddende i Europa, og det kan give 

plads til islamister, som fra deres europæiske ghettoer kan få frit spil til at arbejde henimod deres 

mål om en islamisk verdensorden igennem transnationale bevægelser (Ibid: 215). Derfor er 

udfordringerne omkring Islam og demokrati også et europæisk problem, men det skaber også en 

mulighed for at forene de to dog ikke igennem multikulturalismen men ved at forsøge at 

europæiserer islam (Ibid: 92). Dette kalder Tibi for Euro-Islam, hvor han refererer til ideen om, at 

Islam kan være europæisk i Europa, på samme måde som Islam er afrikansk i Vestafrika (Ibid: 192). 

Hertil kræves at muslimske indvandrere er villige til at blive Europæiske borgere af hele deres 

hjerte, og at Europa er er klar til at fortage en ægte social og politisk inklusion af muslimske 

indvandrere (Ibid.). Begge parter må bære ansvaret, erkende udfordringen, tilpasse og ændre sig 

(Ibid.). 

I propose that my fellow Muslim immigrants and Europeans accept the religion-, 

ethnicity- and race-blind civilizational idea of Europe combined with a reform Islam as 

the grounds for bridging between one another. (Tibi 2008: 157) 

Tibi foreslår en sammensat identitet, der sætter europæiske værdier som demokrati, civilsamfund, 

pluralisme, sekulær tolerance og menneskerettigheder sammen med islamisk tankegang (Ibid.). 

Endvidere fremhæver han vigtigheden af de fælles basale værdier, der ikke er til forhandling for 

forskellighedens skyld og understreger, at Europa ikke er et islamisk område men sin egen 

civilisation (ibid: 159). En civilisation der skal være åben overfor andre men stadig forvente, at de 

bliver europæere, hvis de vil kalde Europa deres hjem (Ibid.).  

 

3.4.3 Ytringsfrihed 

Som en af de basale demokratiske værdier påpeger Tibi flere gange ytringsfriheden for at 

understrege sin egen ret til at udtale sig om dette omdiskuterede emne (Ibid.). I forhold til 

Islamismen lider ytringsfriheden under ”the war of ideas” (Tibi 2012: 8), som er et udtryk, der 

ifølge Tibi er skabt af islamister og refererer til kampen mellem troende og ikke troende, men er 

blevet en undskyldning for at ekskludere alt, som menes ikke at være islamisk (Ibid.). Alle, der er 

uenige med Islamismen, anses for at være modstandere af Islam og anklages for vranglære, hvilket 

beskytter Islamismen imod kritik (Ibid: 9). Det samme gør sig gældende med udtrykket islamofobi, 
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der får Islam til at fremstå som offer overfor et fordomsfuldt og religiøst krænkende vesten (Ibid: 

29). Disse to termer er således med til at undertvinge ytringsfriheden, da alle kritiske ytringer 

omkring Islam kan beskyldes for at være en del af krigen mellem ideerne eller islamofobisk. 

 

 

4.0 Teoridiskussion 

 

I dette afsnit diskuteres de fire teoretikeres synspunkter, som er beskrevet i teoriafsnittet. 

Formålet med dette er at klargøre deres ligheder og forskelle indenfor deres fælles teoretiske 

områder. Således diskuteres Mill og Feinberg ud fra deres principper og tanker omkring 

ytringsfrihed. Ligeledes diskuteres Sørlander og Tibis teorier om forholdet mellem Islam og 

demokrati samt uligheden for at forene de to.  

 

 

4.1 Mill og Feinberg 

Mill beskæftiger sig med demokratiets frihedsrettigheder, og hvilke grænser man kan sætte for 

dem (jf. 3.1). Herunder også ytringsfriheden som han anser for at være altafgørende for at finde 

frem til sandheden, uanset om det, der ytres, er rigtigt eller forkert, endda hvis det er 

yderliggående (jf. 3.1.1). Endvidere mener han ikke, at andre menneskers følelser skal have 

indflydelse på, hvad man må ytre sig omkring eller på hvilken måde, da en sådan form for 

høflighed vil komme i vejen for sandheden (jf. 3.1.2). Mills grundprincip skadesprincippet gør det 

klart, i hvilke tilfælde han mener, at man kan sætte grænser for ytringsfriheden nemlig i tilfælde, 

hvor ytringer på skrift eller i tale forårsager direkte skade på et andet menneske (Ibid.). Det vil sige 

i tilspidsede situationer, hvor en ytring får andre til at forvolde skade og føre til lovovertrædelser 

(Ibid.). Feinberg mener ikke, at Mills skadesprincip sætter en fyldestgørende grænse i forhold til at 

afgøre grænserne for frihedsrettighederne (jf. 3.2.1). Han argumenterer for, at krænkelser også 
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bør kunne straffes, da de kan forvolde stor skade omend en anden form for skade såsom 

væmmelse, skam og angst (Ibid.). Derfor opsætter han krænkelsesprincippet, og standarder for 

hvornår det kan træde i kraft for at undgå, at det anvendes alene på baggrund af usædvanlig 

følsomhed eller fordomme (Ibid.). En af Feinbergs standarder, for hvornår krænkelsesprincippet 

træder i kraft, vurderer den sociale nytte af en ytring (Ibid.). Denne form for vurdering af en 

menings nytteværdi kritiseres af Mill, da han argumenterer for, at en menings nytteværdi er lige 

svær at vurderer som dens sandhedsværdi, og at man derfor ikke kan adskille meninger ud fra 

deres nyttevirkning (jf. 3.1.1). En anden af Feinbergs standarder er ytringsfriheden, hvor han, 

ligesom Mill, fremhæver dens store værdi for den enkelte og for et samfund, samt vigtigheden af 

at gøre plads til upopulære og ekstreme meninger for at kunne finde frem til sandheder og tage de 

bedst mulige beslutninger (jf. 3.2.2). Feinberg kalder ytringsfriheden for et trumfkort i forhold til 

krænkelsesprincipper, da han anser dens sociale værdi for at være så stor, at den sjældent bør 

begrænses (Ibid.). Alligevel mener han, til forskel fra Mill, at ytringsfriheden i nogle tilfælde godt 

kan begrænses, uden at den forårsager direkte skade, nemlig hvis en ytring er ren og skær 

ondsindethed eller chikane uden noget meningsfyldt indhold (Ibid.). Dette er dog dybt afhængig af 

de andre standarder for at vurdere, hvornår krænkelsesprincippet kan træde i kraft, hvoraf 

Feinberg lægger stor vægt på, hvor let en handling eller ytring kan undgås (jf. 3.2.3). Sidstnævnte 

kommer klart til udtryk i hans eksempel om hadefuld tale, hvor han konkluderer, at 

krænkelsesprincippet ikke kunne begrænse den omtalte demonstration, på trods af at den var af 

ren og skær ondsindethed, da den var nem at undgå (Ibid.). Således er Mill og Feinberg enige om 

ytringsfrihedens vigtighed, og at der kun er få tilfælde, hvor den bør kunne begrænses. Dog hvor 

Mill mener, at dette kun bør ske ved direkte skade på et andet menneske, rykker Feinberg 

grænsen til, at krænkelser af et andet menneskes rettigheder også kan begrænse ytringsfriheden.  

 

 

4.2 Sørlander og Tibi 

Sørlander og Tibi skriver deres teorier i en helt anden tid end Mill og Feinberg nemlig op til 28 år 

senere. Deres teorier er derfor skrevet ind i en helt anden kontekst, hvor det er yderst relevant at 

diskutere demokrati og ytringsfrihed i forhold til Islam. Sørlander og Tibi er enige om, at religion og 
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politik skal være adskilt for at opnå et velfungerende demokrati (jf. 3.3 og 3.4.1). Dette begrunder 

Tibi med, at det altid vil give problemer for den del af befolkningen, der ikke følger samme 

trosretning, som den landets politik er bygget på (jf. 3.4.1). Sørlander undersøger hvorledes 

henholdsvis Kristendommen og Islam er forenelig med adskillelsen af religion og politik og finder 

frem til en vigtig forskel (jf. 3.3.1). Han fremhæver, hvordan Kristendommen ud fra Jesu 

forkyndelse og liv har en naturlig adskillelse af religion og politik, da Jesus ikke søgte politisk magt, 

hvorimod Muhammed igennem sin forkyndelse og sit liv viser, at Islam ikke laver denne 

adskillelse, da Islam har sin egen lovgivning (Ibid.). Derfor konkluderer Sørlander, at 

sandsynligheden for at forene Islam og demokrati er meget lille, da Islam ikke kan adskilles fra 

politik (Ibid.). Her er Tibi uenig, han mener godt, at Islam kan forenes med Demokrati, hvis man 

foretager en vigtig skelnen mellem Islam og Islamisme (jf. 3.4.1). Islam er en personlig tro, der kun 

kræver overholdelse af de fem søjler, og derved godt kan forenes med demokrati og adskillelsen af 

religion og politik (Ibid.). Til gengæld kan religionen også fortolkes politisk som Islamisme og kræve 

en sharia baseret verdensorden, hvorved en adskillelse af religion og politik er umulig (Ibid.). 

Sørlander kritiserer Tibis teori, da han mener, at Tibi derved ignorerer Muhammeds senere 

forskrifter, hvilket er i strid med traditionen om, at Muhammeds senere forskrifter har forrang 

over de tidligere (jf. 3.3.3). På samme måde er Sørlander og Tibi uenige, når det handler om Islam 

og ytringsfriheden (jf. 3.3.2 og 3.4.3). Sørlander mener, at Islam er særligt sårbar overfor kritik, der 

er en vigtig del af ytringsfriheden, da Koranen anses for at være Muhammeds direkte gengivelse af 

Allahs ord (jf. 3.3.2). Tibi peger derimod på, at denne sårbarhed kun skyldes, at Islamismen 

undertvinger ytringsfriheden igennem de to udtryk krigen mellem ideerne og islamofobi, der 

henholdsvis er misfortolket og opfundet for at beskytte Islamismen imod kritik (jf. 3.4.3). 

Sørlander og Tibi er dog enige om, at multikulturalisme ikke er den rette løsning, når det handler 

om at forene Islam og demokrati (jf. 3.3.4 og 3.4.2). Sørlander kalder det multikulturelle samfund 

for en illusion, der ender i kaos og opløsning, da man undergraver den kultur, som samfundet 

bygger på for at gøre plads til en fremmed kultur (jf. 3.3.4). Den naturlige præference for 

mennesker fra samme kultur tolkes som fremmedhad, og der stilles ingen krav om, at indvandrere 

skal integrere sig og lære kulturen at kende (Ibid.). Derimod forsøger man at skabe plads til deres 

kultur, og når dette ikke lykkes, er indvandrerne blot uskyldige ofre i et racistisk land (Ibid.). På 

samme måde kalder Tibi det multikulturelle samfund for selvbedrag, da to forskellige kulturer 
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sættes på lige fod og forventes at kunne leve i fred side om side, hvilket i stedet skaber 

parallelsamfund (jf. 3.4.2). Disse parallelsamfund giver plads til, at islamister kan arbejde for en 

islamisk verdensorden (Ibid.). Modsat Sørlander kommer Tibi med en anden løsning nemlig det, 

han kalder Euro-Islam, hvilket handler om at europæisere Islam og derved også forene Islam med 

demokrati (Ibid.). Dette tager udgangspunkt i, at Islam er en personlig tro, og at muslimer derved 

kan underlægge sig det sekulære demokrati (Ibid.). Endvidere skal indvandrere blive europæiske 

borgere i hjertet, mens Europa skal fortage en ægte inklusion, således at Europa er åben overfor 

indvandrere men samtidig har ret til at forvente, at indvandrerne bliver europæere (Ibid.). Derved 

er Sørlander og Tibi enige om, at man bør adskille religion og politik, samt at multikulturalisme 

ikke er en god løsning, men hvor Tibi mener, at det er muligt at forene Islam og demokrati og 

oprette et Euro-Islam i Europa, er Sørlander tværtimod meget skeptisk overfor, at en sådan 

forening skulle kunne finde sted. 

 

 

5.0 Case redegørelse 

 

 

5.1 Salman Rushdie og De sataniske vers 

Denne opgave tager udgangspunkt i den britiske case om Salman Rushdie og De sataniske vers. I 

dette afsnit beskrives forløbet omkring bogens udgivelse og den fatwa, der efterfølgende blev 

udstedt over Rushdie. Endvidere beskrives Rushdies egne udtalelser om forløbet og hans hensigt 

med bogen. 

 

5.1.1 Forløbet omkring De sataniske vers 

Salman Rushdie udgav den længe ventede bog De sataniske vers i september 1988 (Malik, Kenan 

2010:24) efter omkring fem års arbejde (Ibid: 26). Inden da havde han udgivet bøgerne 
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Midnatsbøn i 1981 og Skam i 1983 (Ibid: 25), der havde gjort ham til en af sin generations mest 

beundrede forfattere (Ibid: 24). Disse bøger blev begge gjort forbudte i de lande, som de skildrede, 

henholdsvis Indien og Pakistan, på grund af Rushdies satiriske og bidende portrætter af 

højtstående personer i de to lande (Ibid: 26). Også inden De sataniske vers udkom, blev Rushdie og 

hans forlægger advaret af en af forlagets rådgivere i Indien om, at bogen ville skabe ballade på 

grund af nedsættende henvisninger til Koranen og profeten Muhammed (Ibid: 37). Ifølge Rushdie 

selv handlede bogen ikke om Islam men om migration, forvandlinger samt et spaltet selv (Ibid: 27) 

og var: ”et seriøst forsøg på at skrive om religion og åbenbaring set gennem en ikke-troendes øjne” 

(Ibid: 26). Alligevel blev bogen forbudt i Indien allerede en uge efter den udkom, da den indiske 

premierminister blev gjort opmærksom på bogens nedsættende referencer til Islam (Ibid: 37). Her 

henvises blandt andet til bogens titel, der angiveligt er to oprindelige vers fra Koranen, som 

Muhammed fjernede, da han havde fået dem overleveret af Satan udklædt som ærkeenglen 

Gabriel, hvilket sår tvivl om Koranens troværdighed (Ibid.). Endvidere opkalder Rushdie i bogen 

tolv prostituerede efter Muhammeds tolv hustruer og omtaler Muhammed selv som Mahound, 

der er et nedsættende navn anvendt af korsfarerne (Ibid: 38). En islamisk organisation med 

netværk i Storbritannien, som Rushdie havde fornærmet i hans tidligere bog, stod bag forbuddet i 

Indien (Ibid.) og fik også orkestreret e-mails med fotokopierede uddrag fra bogen til islamiske 

grupper i Storbritannien samt London-ambassader i flere muslimske lande (Ibid: 39). På trods af 

denne indsats, for at standse bogens udgivelse, ville hverken Rushdies forlag trække bogen tilbage 

eller den britiske regering forbyde den (Ibid.). Syv lande fulgte dog i Indiens spor og forbød bogen i 

november 1988 (Pakistan, Sydafrika, Saudi-Arabien, Egypten, Bangladesh, Malaysia og Sudan), 

men den blev fortsat forhandlet i de fleste muslimske lande (Ibid: 40). Måneden efter blev den 

første store gadedemonstration mod De sataniske vers i Storbritannien afholdt, hvor knap syv 

tusind muslimer brændte hver deres eksemplar af bogen (Ibid: 41). Denne handling blev gentaget 

ved en tilsvarende demonstration i januar 1989, hvor det blev optaget på video og sendt verden 

rundt, hvilket blev starten på en international konflikt (Ibid.). Der blev afholdt lignende 

massedemonstrationer imod bogen i Indien samt Pakistan (Ibid: 43), og i sidstnævnte land kostede 

demonstrationen fem mennesker livet og over hundrede kom til skade (Ibid: 42). Konflikten 

forblev dog på det indiske subkontinent og i Storbritannien (Ibid.). I de andre europæiske lande var 

der næsten ingen reaktioner, og i USA blev det ikke til mere end en brevkampagne og 
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bombetrusler mod forlagets kontor (Ibid: 43). På samme måde virkede araberne, tyrkerne og 

iranerne ikke til at lade sig hidse op over bogen, der dog blev debatteret flere steder (Ibid.). På 

trods af dette valgte den iranske religiøse leder Ayatollah Khomeini at udstede en fatwa over 

Salman Rushdie, som blev offentliggjort den 14. februar 1989, hvori han skrev: 

Jeg meddeler alle muslimer i verden, at forfatteren til bogen betitlet De Sataniske 

Vers – som er blevet skrevet, trykt og udgivet i opposition til Islam, Profeten og 

Koranen – og at alle de, der har medvirket til dens udgivelse, og som har været 

vidende om dens indhold, skal dømmes til døden.  

Jeg opfordrer alle oprigtigt troende muslimer til snarest at henrette dem, hvor som 

helst de måtte blive fundet, så ingen anden vil turde krænke de muslimske 

sakramenter. (Malik, Kenan 2010: 46) 

Det har hyppigt været diskuteret, hvorvidt baggrunden for denne udmeldelse var en emotionel 

beslutning ovenpå de dræbte demonstranter i Pakistan (Ibid: 58), en hellig ild der drev Khomeini til 

at beskytte Islam eller en indenrigspolitisk beslutning, der fjernede fokus fra revolutionens 

nederlag i Iran (Andersen og Skovgaard-Petersen 1999: 96). De fleste tror på den sidstnævnte 

begrundelse (Ibid: 149 og Malik, Kenan 2010: 58). Uanset hvad optrappede fatwaen konflikten til 

et globalt niveau og gjorde, at konfrontationerne mellem Islam og vesten kom på dagsordenen 

(Malik, Kenan 2010: 60). Dagen efter fatwaen blev udstedt, blev der også udlovet en dusør på 3 

millioner dollars til den person, der udførte henrettelsen (Ibid: 48). Denne dusør blev tilbudt af en 

iransk velgørenhedsorganisation, der havde til formål at styrke islamiske principper i Iran (Ibid.). 

Kort tid efter udkom en bog i Iran, som gennemgår og kritiserer De sataniske vers og forsvarer 

Khomeinis fatwa, da den religiøse lov siger; ”forhånelse af Profeten og hans ord bør straffes med 

døden” (Andersen og Skovgaard-Petersen 1999: 105). Først ti år efter De sataniske vers udkom, 

erklærede den iranske præsident, at man hverken ville støtte eller forhindre henrettelsesforsøg 

mod Rushdie, hvilket er det tætteste, man kan komme på en annullering af en fatwa (Malik, Kenan 

2010: 48). Det, der gav mest sikkerhed for Rushdie, var dog, at den iranske udenrigsminister ved 

samme lejlighed tog offentligt afstand fra den udlovede dusør (Andersen og Skovgaard-Petersen 

1999: 116). 
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5.1.2 Salman Rushdies hensigt og reaktioner 

I ti år måtte Rushdie leve under jorden, beskyttet af Scotland Yard og konstant flytte fra hus til hus 

(Malik, Kenan: 48), mens hans forlæggere og oversættere rundt omkring i verden blev chikaneret 

og overfaldet (Ibid: 56). Få timer efter fatwaen blev udstedt, udtalte Rushdie sig således i et BBC 

interview og senere i et CBS tv-show: 

Jeg er meget ulykkelig over, hvad der er sket, det er ikke sandt, at denne bog er 

blasfemisk og vendt mod Islam. Jeg tvivler meget på, at Khomeini eller nogen anden i 

Iran har læst den eller læst mere end udvalgte afsnit uden for sammenhængen. 

(Malik, Kenan 2010: 47) 

 

Oprigtig talt, jeg ville gerne have skrevet en mere kritisk bog. Her har vi en religion, 

der gør krav på at kunne opføre sig på denne måde og religiøse ledere, der opfører 

sig på denne måde, og som siger, at dette er en religion, der er hævet over selv den 

mindste kritik: det giver ingen mening. (Malik, Kenan 2010: 47) 

 

Midt i februar 1989 udtalte den iranske præsident Ali Khameini, at fatwaen over Rushdie kunne 

ophæves, hvis han undskyldte overfor verdens muslimer (Austenå 2011: 49). Under et politisk 

pres, på grund af frygten for nogle britiske gidslers skæbne i Iran, valgte Rushdie at offentliggøre 

følgende undskyldning: 

Som forfatter av Sataniske vers erkjenner jeg at muslimer i mange deler av verden er 

ektefølt ulykkelige over publiseringen av min roman. Jeg beklager dypt den ulykke 

publiseringen har forårsaket hos inderlige tilhengere av islam. Lever vi, som vi gjør, i 

en verden med mange troende, har denne erfaringen bidratt til å minne oss om at vi 

alle må være bevisste andres følsomhet. (Austenå 2011: 30) 

Undskyldningen blev dog ikke godkendt, og Khomeini valgte i stedet at stadfæste fatwaen i en tale 

i radioen (Ibid.) Året efter udgav Rushdie et essay med overskriften I God Tro (1990). Her begynder 

han med at forklare, at han ikke har udtalt sig før, da han ikke følte sig hørt på grund af alle de 

kritikere, der rejste anklager imod ham (Rushdie 1990: 7). Han føler, at hans kritikere har 
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behandlet De sataniske vers som dårlig historieskrivning og glemt det faktum, at det er ren og 

skær fiktion (Ibid.). Dog anerkender han, at romaner kan være; ”et børsterejsende, 

raserifremkaldende forehavende” (Ibid:8), men beskriver De sataniske vers som; ”et værk fuldt af 

radikal afstandtagen og betvivlen og tænken på ny” (Ibid: 10), og ikke som en bog, der; ”ikke 

indeholder andet end svineri, hån og fornærmelser … Den bog findes simpelthen ikke.” (Ibid.). 

Rushdie forklarer sin egen smerte som en udskældt og misforstået forfatter og anerkender 

samtidig den smerte, som mange muslimer har følt igennem affæren, men appellerer til at finde 

en vej fremad (Ibid.). Endvidere forklarer Rushdie de passager i bogen, der er mest udskældte, og 

som ifølge ham er blevet misforstået i forhold til hensigten (Ibid: 13). De fleste af de omtalte 

passager stammer fra bogens drømmesekvenser, som Rushdie overordnet forklarer således: 

Det vigtigste formål med disse frekvenser er ikke at nedgøre eller modbevise Islam, 

men at skildre en sjæl i krise, at vise, hvordan tabet af Gud kan ødelægge et 

menneskes liv. (Rushdie 1990: 15) 

Specielt passagen om de sataniske vers, hvor Muhammed skulle være blevet inspireret af Satan og 

sidenhen benægte denne påstand, er det vigtigste billede på levendegjort tvivl i drømme, der 

forfølger den drømmende (Ibid: 16). Derudover forklarer Rushdie, at de prostituerede på et bordel 

opkaldes efter Profeten Mahounds hustruer, som et billede på modsætningen mellem det hellige 

og det gudsforladte; det rene og det urene (Ibid: 19). Disse to verdener sidestilles for at vise 

forskellighederne, og til sidst vinder det rene over det urene (Ibid.). Referencen til Muhammed 

med navnet Mahound vakte også stor vrede, men dette handler ifølge Rushdie om, at ”generobrer 

sproget fra sine modstandere” (Ibid: 20) og ”vende fornærmelser til styrke” (Ibid.). Det er således 

en form for hævdelse af eget værd ved at gribe tyren ved hornene, som også ligger i bogens titel 

og mange af de karikerede karakterer i bogen (Ibid: 21). 

 

Rushdie vedstår dog også, at De sataniske vers desuden skal gøre opmærksom på ting som Islams 

syn på kvinder (Ibid: 16) og sætte overvejelser i gang om gyldigheden af religionens forskellige 

regler (Ibid: 17). Det, at gøre opmærksom på disse ting, er en rimelig opgave for litteraturen (Ibid), 

og brugen af fiktion til denne opgave, troede han, ville forhindre folk i at tage anstød (Ibid: 30). 

Endvidere benægter Rushdie, at han var bevidst om, hvad han begav sig ud i med De sataniske 
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vers (Ibid: 28) og gør det klart, at hans hensigt med bogen var; ”gennem fiktionsprocessen, at 

udforske åbenbaringens natur og troens magt” (Ibid: 29). Rushdie beklager, at hans bog har 

fornærmet så mange (Ibid: 37) men understreger også, at vi ikke skal skræmmes til at tro, at 

ofrene er ansvarlige for den vold, der begås imod dem (Ibid: 28). 

Der er ikke den ringeste grund til, at en sådan opførsel skal nyde godt af nogen form 

for særbehandling, blot fordi den sker i en krænket religions navn. Hvis vi skal tale om 

fornærmelser, krænkelse og hån, så har kampagnen mod De sataniske vers i mange 

tilfælde været så fornærmende, krænkende og fuld af hån, som det overhovedet er 

muligt at være. (Rushdie 1990: 33) 

Derudover mener Rushdie, at affæren med De sataniske vers lige så meget skal ses som en politisk 

begivenhed som en teologisk; både i Indien, Sydafrika, Pakistan og Storbritannien blev bogen brugt 

som et middel i indenrigspolitiske stridigheder, hvilket ifølge Rushdie gør konflikten svær at 

afslutte (Ibid.). Centralt i denne konklift står ytringsfriheden, og om den siger Rushdie: 

Hvad er ytringsfrihed? Uden retten til at fornærme ophører den med at eksistere. 

Uden retten til at udfordre, ja endog til at gøre nar af, enhver form for ortodoksi, 

også de religiøse ortodoksier, ophører den med at eksistere. (Rushdie 1990: 12) 

Rushdie var dog så presset af situationen, at han i slutningen af 1990 valgte at konvertere til Islam 

samt at udsætte videre oversættelser og udgivelser af De sataniske vers i et forsøg på at ændre 

situationen under vejledning af nogle muslimske lærde (Austenå 2011: 52). Denne beslutning 

fortrød han dog forholdsvis hurtigt og udtalte allerede året efter, at det var hans største fejltagelse 

(Ibid: 53). 

 

 

5.2 Reaktionerne på Rushdie-affæren i Storbritannien 

I dette afsnit undersøges først, hvilken lovgivning der findes for ytringsfrihed i Storbritannien, og 

derved hvilke grænser det britiske samfund sætter for ytringsfriheden, da dette giver en god 

forklaringsbaggrund for reaktionerne på Rushdie-affæren. Derefter bliver henholdsvis de britiske 
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myndigheder og de britiske muslimers reaktioner på Rushdie-affæren gennemgået, hvilket giver et 

billede af den linje myndighederne lægger i forhold til ytringsfriheden. 

 

5.2.1 Storbritanniens lovgivning om ytringsfrihed 

I Storbritannien garanterede The Bill of Rights fra 1689 ytringsfrihed for alle medlemmer af 

parlamentet (Klug, Starmer og Weir 1996: 165), siden da er Storbritannien blevet medlem af FN, 

der sikrer alle borgere i medlemslandene retten til ytringsfrihed (United Nations 2016). I artikel 19 

i FNs menneskerettigheder er denne ret formuleret således: 

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.  

(Klug, Starmer og Weir 1996: 142) 

 

På trods af at ytringsfriheden er et fundamentalt element af demokratiet (Ibid: 141) og anses for 

at være en af de højst værdsatte menneskerettigheder, er den ikke en absolut ret (Ibid: 165). 

Derfor tildeler Storbritannien sine borgere en negativ ret til ytringsfrihed, hvilket vil sige, at den 

britiske befolkning må sige, hvad de vil, så længe det er lovligt (Ibid.). Ytringsfriheden tildeles 

derved stor betydning, så længe den ikke skaber problemer (Ibid.). For at undgå problemer har 

Storbritannien indført adskillige restriktioner for ytringsfriheden blandt andre loven om injurier, 

blasfemi, obskønitet, offentlig moral og racehad (Ibid.). Den førstnævnte er den mest effektive 

restriktion på ytringsfriheden, da den ikke tager højde for den anklagedes motiver, samtidig med 

at offerets gode omdømme tages for givet, og det derfor ikke er nødvendigt at bevise reelle tab 

(Ibid: 170). Dette afholder selv store aviser og tv-stationer fra at komme med udtalelser, som de 

ved er sande, hvis det kan ende med en injuriesag, da dette kan koste dem kæmpe store 

erstatningskrav (Ibid.). Blasfemiloven beskytter den anglikanske tro imod latterliggørelse og 

bagvaskelse og træder i kraft, hvis en kristen bliver krænket af en publikation, der fornærmer Gud, 

Kristus eller den kristne religion (Ibid: 172). Denne lov har dog kun medført retsforfølgelse én gang 

siden 1922 (Ibid.). I forbindelse med Rushdie-affæren forsøgte modstandere af De sataniske vers 
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at få blasfemiloven til også at gælde Islam, men dette blev ikke vedtaget (Ibid.). Loven om 

obskønitet gør det strafbart at publicere noget, der anses for at være obskønt, hvilket vil sige en 

artikel, der disponeret for at fordærve de personer, der ser, hører eller læser den (Ibid.).  Her 

lægges vægt på ordet fordærve, og loven er blevet anvendt til at forbyde forskelligt seksuelt 

materielle samt bøger, der omhandler indtagelse af narkotika, hvis de menes at opmuntrer til 

voldelig adfærd (Ibid.). Lidt i samme stil handler loven om offentlig moral om at undgå 

uanstændighed, hvilket vil sige forbud af offentlige fremvisninger af krænkende materiale (Ibid: 

173). Denne lov kan derfor lettere anvendes, da den ikke lægger vægt på, at materialet skal være 

fordærvende (Ibid.). Racehadsloven kriminaliserer tilskyndelse til racehad dog med det 

overordnede mål at opretholde ro og orden (Ibid: 175). Loven træder i kraft ved brug af truende, 

voldelige eller fornærmende ord eller skriftligt materiale, men kun hvis tilskyndelsen til racehad 

var tilsigtet eller meget sandsynlig på grund af omstændighederne (Ibid.). For at sikre 

ytringsfriheden bedst muligt har FN opsat kriterier, som medlemslandenes restriktioner skal 

opfylde: restriktioner skal være lovbestemte, de skal kunne retfærdiggøres ud fra en af FNs mål og 

det skal kunne påvises, at de er nødvendige i et demokratisk samfund (Ibid: 166). På trods af dette 

har Storbritannien indskrænket ytringsfriheden med en række restriktioner, hvor af flere af dem 

ikke opfylder FNs kriterier (Ibid: 184). Dette gælder også for blasfemiloven, der tydeligvis 

diskriminerer mellem trosretninger, mens dens nødvendighed i et demokratisk samfund ikke 

længere kan påvises (Ibid: 173). Storbritanniens lovgivning om ytringsfrihed svarer således stadig 

til den beskrivelse the House of Lords gav den i 1936: 

Free speech does not mean free speech: it means speech hedged in by all the laws 

against defamation, blasphemy, sedition and so forth.  

(Klug, Starmer og Weir 1996: 165) 

Derved opsummeres holdningen til ytringsfriheden som værende vigtig men også vigtig at 

kontrollere, så den ikke er basis for at skabe uro (Ibid.). 

 

5.2.2 Myndighedernes reaktioner på Rushdie-affæren 

Inden fatwaen blev udstedt over Rushdie, forsøgte muslimske repræsentanter at appellere til den 

daværende britiske premierminister Margaret Thatcher for at få De sataniske vers forbudt i 
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Storbritannien (Austenå 2011: 12). Svaret fra statsministerens kontor gjorde det klart, at 

regeringen ikke fandt grundlag for at forbyde bogen og understregede, at Thatcher så det som ”et 

sentralt grunnlag for vårt demokratiske system at personer som opptrer innenfor loven, fritt skal 

kunne gi uttrykk for sine meninger (Ibid: 13).  Kort efter fatwaen blev udstedt, valgte den britiske 

regering at tage alt personale hjem fra Teheran i Iran (Malik, Kenan 2010: 78). Man ville dog ikke 

bryde den diplomatiske forbindelse til landet og foreslog derfor opretholdelse af forbindelsen blot 

uden personale (Ibid.). Dette blev af Irans regering anset som svagt, og Iran valgte i stedet afbryde 

forbindelsen med Storbritannien fuldstændigt tre uger efter (Ibid.). Inden da havde 

Storbritanniens udenrigsminister udtalt sig om Rushdie-affæren i et BBC world service interview, 

hvor han udtrykte sin forståelse for kritikken af De sataniske vers (Ibid.). Endvidere genkendte han 

følelsen af krænkelse, da han mente, at bogen sammenlignede Storbritannien med Hitlers 

Tyskland og derfor har; ”den britiske regering og det britiske folk ingen sympati for bogen (Ibid: 

79). I samme interview forklarer han bogens fortsatte udgivelse ved at sige, at den britiske 

regering: ”ikke medvirkede til at garantere bogen, men garanterede folks ret til frit at ytre sig” 

(Ibid: 80). Et par uger efter udtalte endnu en minister fra det britiske udenrigsministerium sig i 

BBCs arabiske program for at anerkende den smerte, som bogen havde forvoldt og understrege, at 

den britiske regering ikke var forbundet med den (Ibid: 79). Han forsatte med at mægle til fred, 

idet han foreslog: ”at erklære, at bogen er en krænkelse af Islam, og at Islam er meget stærkere 

end en bog af den slags forfatter” (Ibid.). Thatcher støttede op om sine ministrer ved at udtale: 

I vår religion har enkelte mennesker gjort ting som har virket dypt sårende på oss. Nå 

har det samme hendt innen islam. Men våre verdensreligioner bør være sterke nok til 

å tåle krenkelser. (Austenå 2011: 51) 

På trods af sit tidligere forsvar for ytringsfriheden udtalte den britiske udenrigsminister en måned 

efter under et besøg i Pakistan, at han ville undersøge mulighederne i den britiske lov til at løse 

det problem, som var opstået ved udgivelsen af De sataniske vers (Malik, Kenan 2010: 80). Derved 

virkede det britiske udenrigsministerium mere frustreret over Rushdie og udgivelsen af hans bog 

end af iranernes efterfølgende reaktioner (Ibid.). Derimod var udmeldingen mere tydelig i 

budskabet til de britiske muslimer (Ibid: 81). Den britiske indenrigsminister skrev i et brev i juli 

1989 til UKACIA (United Kingdom Action Committee on Islamic Affairs) for at få indflydelsesrige 

muslimer til at tænke over, hvad det vil sige at være britisk muslim (Ibid: 82). Man forventes ikke 
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at glemme sin overbevisninger og traditioner, men man forventes at slå dybe rødder i det britiske 

samfund og kende til Storbritanniens historie og traditioner samt anerkende at: 

Den frihed, der havde tilladt muslimer at mødes, marchere og protestere mod bogen, 

også beskyttede forfatterens ytringsfrihed, for så vidt som ingen love var blevet 

krænket. At se anderledes på dette ville være at forkaste den fundamentale frihed, 

hvorpå vort demokrati hviler. (Malik, Kenan 2010: 82) 

Derved var de britiske myndigheder klare i mælet, når det handlede om at minde britiske 

muslimer om de demokratiske frihedsværdier men knap så frimodige, når de samme værdier 

skulle forsvares udadtil (Ibid: 83). 

 

5.2.3 De britiske muslimers reaktioner på Rushdie-affæren 

Mange britiske muslimer var imod fatwaen, også selvom nogle af dem havde deltaget i 

afbrændinger af bogen (Austenå 2011: 64). En af de deltagende beklager, at han deltog i 

afbrændingerne og forklarer det med følelsen af magtesløshed som muslimsk minoritet i 

Storbritannien (Ibid.).  

Vi var uten stemme overhodet i sentrale britiske aviser. Mens våre baktalere hadde 

spalte på spalte med trykksverte til å nedvudere oss og vår bakstreverske væremåte. 

Vi var absolutt maktesløse. (Austenå 2011: 64) 

For mange muslimer i Storbritannien blev Khomeinis handling en hæmsko i forhold til at kunne 

tale deres egen sag om at fremme lokale interesser som muslimsk minoritet, da mediernes og 

politikernes opmærksomhed nu blev vendt mod Iran (Ibid: 32) Derudover blev de skåret over en 

kam med de muslimske grupper, der støttede fatwaen (Ibid.).  

 

 

5.3 Det multikulturelle samfund i Storbritannien 

I dette afsnit beskrives det multikulturelle samfund i Storbritannien i et historisk perspektiv samt 

holdningen til denne tilgang blandt dens modstandere og fortalere. Afsnittet har til formål at give 
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et indblik i, hvilke konsekvenser den multikulturelle tilgang har for et samfund som Storbritannien 

i forhold til de demokratiske værdier, som landet bygger på såsom ytringsfriheden. 

 

5.3.1 Historisk baggrund for indførsel af udlændingelov 

Storbritannien har en lang historie med diversitet af forskellige kulturer, etniciteter og religioner 

lige fra unionen mellem England, Scotland, Wales og Nordirland (Malik, Maleiha 2010: 34) samt 

jødiske og muslimske indvandrere helt tilbage til henholdsvis det 11.- og det 15. århundrede (Ibid: 

35). Det var dog først i det 19.- og 20. århundrede, hvor der var stor indvandring af henholdsvis 

irere og jøder, at det samlede antal af indvandrere blev en væsentlig del af den totale befolkning 

(Ibid: 36). De irske indvandrere adskilte sig fra briterne på grund af deres kultur og religion og på 

trods af, at de havde direkte adgang til Storbritannien via unionen, havde en stor del af den 

britiske befolkning en fjendtlig tilgang til de irske indvandrere (Ibid: 38). Irerne i Storbritannien 

blev anset for at være underlegne i forhold til briterne på baggrund af deres biologiske 

forskellighed og deres religion Katolicismen (Ibid.). Man begyndte derfor som en modreaktion at 

lægge stor vægt på de britiske værdier (Ibid.). Denne reaktion fik stor indflydelse på modtagelsen 

af de jødiske indvandrere, da ideen om ”England for the English” (Ibid: 39) var blevet udbredt 

blandt den britiske befolkning, og da jødernes tilstedeværelse blev forbundet med arbejdsløshed 

og fattigdom i Storbritannien (Ibid.). Følgelig blev The Aliens Act vedtaget i 1905 og senere The 

Aliens Restriction Act i 1914, sidstnævnte gav regeringen magt til at bestemme, hvem der kunne 

komme ind i landet, samt hvor de måtte bo og rejse (Ibid.). Udlændingelovgivningen blev 

begrundet med nødvendigheden af national sikkerhed under 1. verdenskrig, men efter krigen blev 

lovgivningen blot modificeret, således at man kunne nægte adgang for indvandrere, der ikke 

kunne klare sig selv (Ibid: 40). Denne lovgivning blev de jødiske flygtninge under Naziregimet i 

Tyskland i 1930erne mødt med ud fra undskyldningen om, at Storbritannien ikke kunne modtage 

så mange indvandrere på grund af det store befolkningstal og høje arbejdsløshed (Ibid.). Den 

politiske modstand til de jødiske indvandrere resulterede i, at racebegrebet blev blandet sammen 

med politik, hvilket blev et problem, da den store indvandring fra Storbritanniens tidligere kolonier 

begyndte i 1950erne (Ibid.). Disse indvandrere kom fra Indien, Afrika og De Caribiske Øer, og 

adskilte sig derved på deres hudfarve. (Ibid.). Derfor mente man ikke, det var passende at anvende 

den assimilationsmodel, som man havde brugt overfor de irske og jødiske indvandrere, på grund 
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af frygten for at den tydelige forskel ville resultere i vedvarende forskelsbehandling (Ibid.). Følgelig 

forsøgte man i 1960erne at; ”Take politics out of race” (Ibid: 41) og stræbe efter en fredelig 

integration af de nye indvandrere for at undgå offentlig uro (Ibid.). Hertil indførte man The Race 

Relations Act i 1965 og en efterfølger i 1968 samt i 1976 med det formål at undgå diskrimination 

på baggrund af hudfarve, race og herkomst (Ibid: 43). De fleste indvandrere fra de tidligere 

kolonier havde kun planer om at arbejde i Storbritannien i nogle år for så at vende hjem igen 

(Malik, Kenan 2010: 94). Storbritannien valgte dog i 1962 at lukke for den automatiske adgang af 

frygt for, at de blev for mange, med det resultat at de fleste valgte at få bragt deres familier med 

sig og blive boende, da de risikerede ikke at kunne komme ind i landet igen (Ibid.) I 1960érne blev 

der indført yderligere lovgivning om indvandring for at kontrollere antallet af indvandrere i 

Storbritannien retfærdiggjort af ideen om at opnå en stabil og god integration af indvandrere samt 

gode race relationer (Malik, Maleiha 2010: 41). Dertil var argumentet, at integrationen af 

indvandrerne ville blive bedre, jo færre indvandrere der var (Ibid: 44). Dette var stærkt inspireret 

af samtidens borgerretsbevægelse i USA og bevidstheden om, at indvandrernes sociale problemer 

kunne resultere i racespændinger og uroligheder (Ibid: 45).  

 

5.3.2 Konsekvens af Storbritanniens historie med indvandring 

På trods af forsøget på undgå racediskrimination var dette et stort problem blandt befolkningen i 

Storbritannien specielt i forhold til arbejde, bolig og uddannelse (Ibid: 46). Det tidligere syn på 

Storbritannien som værende England for the English og følelsen af, at jøderne var skyld i fattigdom 

og arbejdsløshed, havde udgjort baggrunden for en dårlig relation til indvandrerne (Ibid: 41). 

Samtidig havde man haft stort fokus på at undgå uro og håndtere racerelationer men ikke formået 

at starte en offentlig debat, omkring det ansvar Storbritannien havde overfor de tidligere kolonier, 

samt om hvorfor folk fra kolonierne havde et tilhørsforhold til Storbritannien (Ibid.). Godt hjulpet 

på vej af den økonomiske recession i 1970erne og 1980erne var fjendtlighed og diskrimination 

hverdagskost for det store antal af indvandrere fra de tidligere britiske kolonier (Malik, Kenan 

2010: 87). Den første generation af disse indvandrere havde anset racismen som et vilkår; valgt at 

dukke nakken og fokusere på at overleve, men deres børn, der havde et større tilhørsforhold til 

Storbritannien, ville ikke acceptere dette vilkår (Ibid: 90). Dette skabte voldsomme sammenstød 

1980erne, da den racistiske adfærd nu blev mødt af en lige så aggressiv adfærd fra anden 
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generations indvandrere (Ibid.). Dette blev også en øjenåbner for behovet for en ny strategi fra 

regeringens side og dermed afsættet for multikulturalismen i Storbritannien (Ibid.). 

 

5.3.3 Indførsel af multikulturalismen 

I de efterfølgende år begyndte man at indføre flere og flere multikulturelle tiltag (Ibid: 120). I 

stedet for at bruge penge på at undgå optøjer, valgte regeringen at give disse midler til 

lokalsamfundene med den mening; ”at støtte de gode, de fornuftige, de moderate og de 

ansvarlige ledere af de etniske grupper” (Ibid: 113). Formålet var også at give anden generations 

indvandrere en politisk platform, hvor de kunne udtrykke deres frustrationer på en konstruktiv 

måde (Ibid.). Derudover var det primært The Greater London Council, der oprettede en 

omfattende kontakt med de etniske minoriteter på opfordring af indenrigsministeriet, som 

ønskede at få disse minoriteter til at føle sig som en del af det britiske samfund (Ibid: 114). GLC gik 

dog skridtet videre og skaffede blandt andet økonomiske midler til initiativer for lige vilkår og 

stipendier til minoritetsgrupper (Ibid: 115). I dette arbejde blev der lagt vægt på forskellighed, 

retten til at være anderledes, og at minoritetsgrupper ikke skulle tillægge sig de britiske værdier 

eller en britisk identitet (Ibid: 116). Retten til lighed betød ikke længere ens rettigheder for alle, 

men forskellige rettigheder alt efter hvad der passede til de forskellige kulturer (Ibid.). På trods af 

at den konservative regering med Thatcher i spidsen var imod denne nedbrydning af de 

traditionelle værdier, og hvad, de mente, ville blive et normløst samfund (Ibid: 117), så blev GLCs 

tankegang baggrunden for den multikulturelle tænkning og for integrationspolitikken i 

Storbritannien (Ibid: 120). Ti år efter GLCs nedlæggelse i 2000 blev en rapport om det multietniske 

Storbritannien fremlagt med det formål at bekæmpe racediskrimination og ulighed samt at skabe 

et godt forhold til landets minoritetsbefolkning (Ibid.). Rapporten var en genklang af GLCs ideer, da 

man konkluderede, at Storbritannien var et samfund af samfund med forskellige behov, og derfor 

måtte ligestilling betyde en hensyntagen til disse forskelle med en kulturel sensitivitet (Ibid.). 

Denne tilgang til samfundet er blevet definitionen på de centrale multikulturelle ideer i 

Storbritannien (Ibid: 121), hvilket har resulteret i, at man i dag har givet den muslimske befolkning 

lov til at have deres egen lovgivning indenfor visse områder (Böss 2008). Der eksisterer derfor 80-

90 sharia-råd i Storbritannien, hvor muslimer eksempelvis kan få hjælp til at afgøre konflikter 

imellem dem (Carstensen 2016). Derudover findes 156 muslimske skoler i Storbritannien, hvor af 
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seks af dem er statsfinansierede (Kirkup 2015). Ideen om, at Storbritannien er et samfund af 

samfund, kommer tydeligt til udtryk ved, at der i dag er 17 lokalområder i landet, hvor 90 % af 

indbyggerne er af anden etnisk baggrund, i forhold til for ti år siden hvor der blot var ét lignende 

tilfælde (Nørum 2016b). Denne adskillelse af befolkningen er en af grundene til, at der er 

forskellige holdninger til, hvor god multikulturalismen er for samfundet (Malik, Kenan 2010: 121).  

 

5.3.4 Modstandere af multikulturalismens 

Den multikulturelle tilgang sørgede for at holde voldsomme optøjer væk fra Storbritanniens gader 

i 1990erne, men blev til gengæld beskyldt for at danne et opdelt samfund med mange forskellige 

tilhørsforhold (Ibid.). Denne beskyldning kulminerede efter selvmordsbomberne i London i juli 

2005 udført af britisk fødte unge mænd med pakistansk muslimsk baggrund (Malik, Maleiha 2010: 

55). Det multikulturelle samfund fik skylden for tragedien i den offentlige debat, da det skulle 

være årsag til en segregering af minoritetsgrupperne (Ibid.). Selv den daværende premierminister 

Tony Blair, der var fortaler for oprettelsen af det multikulturelle samfund, ændrede kurs efter 

terrorangrebet og talte imod multikulturalismen (Johnston 2006). Siden da har de efterfølgende to 

premierministre Gordon Brown og David Cameron også talt imod det multikulturelle samfund 

(BBC News, 2006 og Wright og Taylor 2011). Brown efterspurgte mere Britishness (BBC News, 

2006) og Cameron gjorde det klart, at han mente, at den multikulturelle tilgang havde slået fejl: 

We have failed to provide a vision of society to which they feel they want to belong. 

We have even tolerated segregated communities behaving in ways that run counter 

to our values. All this leaves some young muslims feeling rootless. And the search for 

something to belong to and believe in can lead them to extremist ideology. 

(Wright og Taylor 2011) 

 

Den tidligere fortaler for det multikulturelle samfund Trevor Phillips mener dog, at myndighederne 

lider af berøringsangst over for de problemer, som multikulturalismen ifølge ham har ført med sig 

(Carstensen 2016). Phillips slår også ned på det segregerede samfund, som han mener, er et stort 

integrationsproblem, da det har skabt en skadende raceadskillelse i Storbritannien (Ibid.). 
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Hvis der ikke gøres noget, vil vi opleve øget isolation mellem racerne og større 

ulighed og flere gnidninger i de lavere klasser – og det er dybt skadeligt for 

samfundet. (Carstensen 2016) 

Det er specielt den muslimske befolkning, der bekymrer Phillips, da en stor del af dem lever meget 

afskåret og holdningsmæssigt langt fra de britiske værdier (Ibid.). Derudover virker de ikke villige 

til at integrere sig i samfundet på trods af, at de fleste af dem er tredje eller fjerde generations 

indvandrere (Ibid.). En af grundene til denne udvikling er, ifølge Phillips, den britiske mentalitet 

om, at man ikke blander sig i, hvordan andre opfører sig, så længe de ikke generer (Ibid.). Phillips 

frygter at det ender i en kulturkrig, hvis en større og større del af befolkningen ikke accepterer 

landets regler (Ibid.). (Trevor Phillips undersøgelse bliver gennemgået i analyseafsnittet)  

 

5.3.5 Fortalere for multikulturalismen 

Der er dog også tilhængere af multikulturalismen, som slår ned på, at den form for 

multikulturalisme, der bliver kritiseret, er den mest yderliggående form (svarende til den politisk-

programmatiske betydning) (Malik, Maleiha 2010: 54). Kritikken af den multikulturelle tilgang 

fokuserer nemlig på, at multikulturalismen ligestiller alle kulturer i samfundet og ikke acceptere at 

en kultur er underlegen eller overlegen i forhold til en anden (Ibid.). Denne form for 

multikulturalisme menes ikke at være sammenlignelig med den, der praktiseres i Storbritannien 

(Ibid.). Endvidere mener man, at videnskabelige undersøgelser viser, at multikulturalismen ikke er 

skyld i alt det, den beskyldes for (Ibid: 55). En undersøgelse sammenligner data opsamlet fra 1991 

til 2001, der analyserer ændringerne af forskellige etniske grupper i 8850 valgkredse i England og 

Wales (Ibid). Resultatet viste, at antallet af valgkredse, hvor mindst 10 % var af anden etnisk 

baggrund, steg med godt 100 valgkredse og forudsagde en stigning på yderligere 230 valgkredse 

frem til 2010 (Ibid: 56). Denne stigning skyldtes dog ikke indvandring men i højere grad en vækst af 

etniske minoriteter født i Storbritannien (Ibid.). Endvidere viste undersøgelsen, at segregering ikke 

skabte social eksklusion ud fra argumentet om, at der ikke var belæg for ideen om områder, hvor 

man ikke bør færdes, da der ikke var nogle områder, hvor den etniske britiske befolkning udgjorde 

mindre end 10 % (Ibid.). Derudover udledte undersøgelsens forfatter, at fattigdom samt lige 

rettigheder i forhold til adgang til bolig og uddannelse har større betydning for social eksklusion, 
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end hvor folk bor (Ibid.). Fortalerne stiller også spørgsmålstegn ved validiteten af den udbredte 

undersøgelse Living Apart Together fra 2007, der viser, at multikulturalismen er skyld i 

radikalisering af muslimer (Ibid: 56). Her henvises til konklusioner fra efterretningstjenesten om, at 

Storbritanniens udenrigspolitik har stor betydning i forhold til denne radikalisering (Ibid: 57). Frem 

for at give multikulturalismen skylden for problemerne med integrationen af minoriteterne, peger 

dens tilhængere på den seneste undersøgelse fra 2006, der viser, at muslimerne er den gruppe i 

Storbritannien, der er i størst risiko for fordomme, diskrimination og had (Ibid.). Dette er 

forårsaget af den måde, hvorpå muslimerne i Storbritannien bliver mistænkeliggjort, da de bliver 

præsenteret som isolerede og værdimæssigt forskellige fra resten af befolkningen (Ibid.). Sammen 

med anti-terror loven, der er sigtet på muslimer, bliver de stemplet som anderledes, hvilket skaber 

kulturel racisme og eksklusion (Ibid.).    

 

 

6.0 Analyse 

 

I analyseafsnittet vil case redegørelsen blive analyseret ved hjælp af teorierne for at komme 

nærmere en afklaring i forhold til opgavens problemformulering. Således vil Mill og Feinbergs 

teorier om ytringsfrihed blive anvendt til at forklare holdningen til ytringsfrihed i forbindelse med 

Rushdie-affæren samt myndighedernes reaktioner og Storbritanniens lovgivning om ytringsfrihed, 

der må ligge til grund for disse reaktioner. Dernæst vil Sørlander og Tibis teorier om Islam og 

demokrati samt holdningen til multikulturalisme blive anvendt til at forklare baggrunden for 

Rushdie-affæren og det multikulturelle samfund i Storbritannien. Ydermere vil relevante 

undersøgelser af den muslimske befolkning i Storbritannien blive inddraget for at give et indblik i, 

hvorvidt denne minoritets holdninger og værdier er sammenlignelig med resten af befolkningen. 

Samtidig vil disse undersøgelser belyse, hvordan det multikulturelle samfund i Storbritannien har 

klaret opgaven omkring integration af en minoritetsgruppe. 



45 
 

6.1 Analyse af Rushdie-affæren 

6.1.1 Forløbet omkring De sataniske vers 

Udgivelsen af De sataniske vers skabte stor vrede blandt den muslimske befolkning i 

Storbritannien og på det indiske subkontinent på grund af bogens nedsættende referencer til 

Islam (jf. 5.1.1). Denne reaktion stemmer overens med Sørlanders teori om, at Islam er særlig 

sårbar overfor ytringsfriheden, da kritik af Koranen og profeten Muhammed anses for at være 

kritik af Allahs ord (jf. 3.3.2). På trods af denne sårbarhed overfor at være genstand for kritik, 

gjorde en del af den muslimske befolkning i Storbritannien flittigt brug af ytringsfriheden igennem 

store demonstrationer med afbrændinger af bogen (jf. 5.1.1). Man ønskede tydeligvis at sprede et 

budskab om, at bogen burde forbydes. Dette ville dog ikke kunne retfærdiggøres ud fra Mill eller 

Feinbergs teorier, der begge klargør, at ytringsfriheden ikke bør underlægges høflighed eller frygt 

for at såre religiøse følelser, da det kan komme i vejen for sandheden (jf. 3.1.2 og 3.2.1). Endvidere 

kan Mills skadesprincip ikke berettige et forbud af De sataniske vers, da bogen ikke forvolder 

direkte skade (jf. 3.1.2). For at vurdere hvorvidt Feinbergs krænkelsesprincip træder i kraft, skal 

hans standarder for en sådan vurdering tages i betragtning (jf. 3.2.1). Den første standard berører 

krænkelsens størrelse målt i intensitet, varighed og omfang (Ibid.), der må betragtes som værende 

meget stor, da vreden var stor, vedvarende og omfattede ikke blot blandt den muslimske 

befolkning i Storbritannien men i flere andre lande (jf. 5.1.1). Dernæst vurderes 

krænkelsesprincippet ud fra standarden om, hvor let handlingen kunne undgås, og her nævner 

Feinberg specifikt bøger, da det skrevne ord gemt i en bog altid vil være let at undgå (jf. 3.2.1). 

Den næste standard omhandler, hvorvidt den krænkede frivilligt udsatte sig selv for krænkelsen 

(jf. 3.2.1), hvilket bestemt er tilfældet for langt de fleste krænkede i Rushdie-affæren, da de selv 

valgte at åbne bogen eller læse de uddrag, der blev uddelt (jf. 5.1.1). Den sidste er standarden om 

usædvanlig følsomhed overfor krænkelser (jf. 3.2.1), der kan argumenteres for at gøre sig 

gældende med tanke på Sørlanders teori om Islams sårbarhed overfor kritik (jf. 3.3.2). Ud fra en 

vurdering af Feinbergs standarder kan krænkelsesprincippet således ikke træde i kraft på trods af 

at krænkelsens størrelse vurderes til at være stor. Dette opvejes af, at krænkelsen let kunne 

undgås, de krænkede selv udsatte sig for krænkelsen og havde usædvanlig følsomhed overfor 

denne type krænkelser. Endvidere opdeler Feinberg krænkelser i to kategorier, hvor denne 

krænkelse falder i kategorien profound offense, da der er tale om en krænkelse af følelserne på 
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baggrund af noget, de krænkede anså for at være helligt (jf. 3.2.1). Derved var krænkelsen ikke 

baseret på en overtrædelse af de krænkedes personlige rettigheder, som er en betingelse for at 

krænkelsesprincippet kan træde i kraft (Ibid.). 

 

Et år efter udgivelsen af De sataniske vers kulminerede Rushdie-affæren, da Ayatollah Khomeini 

udstedte en fatwa over Salman Rushdie, som i klare vendinger dømte Rushdie og alle medvirkende 

til bogens udgivelse til døden (jf. 5.1.1). Begrundelsen for udmeldingen var, at bogen var i 

opposition med Islam, Muhammed og Koranen, hvilket blev understøttet af, at Islams religiøse lov 

straffer forhånelse af profeten og hans ord med døden (Ibid.). Dette er en understregning af 

Sørlanders teori om, at Islam er sårbar overfor- og tydeligvis ikke tåler kritik (jf. 3.3.2). Om 

Khomeinis bevæggrund var en trang til at beskytte islam mod kritik eller en indenrigspolitisk 

beslutning, ved han kun selv (jf. 5.1.1), uanset hvad var denne opfordring direkte i strid med Mills 

skadesprincip (jf. 3.1.2). Princippet forklarer, hvordan det kun er acceptabelt at gribe ind i et 

menneskes handlefrihed, hvis dennes handling risikerer at gå ud over andre, hvilket den omtalte 

handling uden tvivl gjorde (Ibid.). Heri er Feinberg enig, da hans indvendinger mod Mills princip, 

samt motivation for at skabe sit eget, omhandler fortolkningen af begrebet skade, og i dette 

tilfælde kan der ikke være tvivl om, at en opfordring til henrettelse falder under dette begreb (jf. 

3.2). 

 

6.1.2 Salman Rushdies Reaktioner og hensigt 

Fatwaen skabte en brat ændring i Rushdies liv, og han udtalte kort efter dens udstedelse, at hele 

situationen gjorde ham ulykkelig, og at bogen ikke var blasfemisk (jf. 5.1.2). Endvidere betvivlede 

han, hvorvidt hans modstandere overhovedet havde læst bogen, med hentydning til at de dømte 

bogen uden direkte kendskab til den (Ibid.). Her lægger Rushdie op til Feinbergs bare knowledge 

problem, der netop berører krænkelser ud fra den blotte bevidsthed om, at noget finder sted (jf. 

3.2.1). Hertil argumenterer Feinberg for, at en sådan krænkelse bør begrundes med usædvanlig 

følsomhed og ikke bør kunne begrænse handlingen (Ibid.). Feinbergs standarder for at bedømme 

rimeligheden af den krænkende persons handling indeholder dog standarden om ondsindethed og 

chikane, hvilket vil sige, at hvis formålet er ren og skær ondsindethed og chikane, kan 
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krænkelsesprincippet træde i kraft (jf. 3.2.1). Med sine nedsættende henvisninger til Koranen og 

Muhammed kan Salman Rushdie beskyldes for netop dette, men det benægter Rushdie selv og 

siger, at hensigten med bogen var at udforske åbenbaringens natur og troens magt (jf. 5.1.2). Igen 

bør de andre standarder for at bedømme rimeligheden af den krænkede persons handling også 

tages i betragtning (jf. 3.2.1). En anden standard opfordrer til en vurdering af, hvor vigtig 

handlingen er for den krænkende person (Ibid.). Hertil må bogen vurderes at være af stor 

vigtighed for Rushdie, da han arbejdede på den i fem år, samtidig med at den skulle opretholde 

hans gode rygte som en beundret forfatter (jf. 5.1.1). Dernæst vurderes handlingens sociale nytte 

(jf. 3.2.1), der kan være svær at anslå, men ud fra Rushdies egen beskrivelse handler bogen om 

migration, forvandlinger og et spaltet selv, hvilket var aktuelle emner dengang som i dag (jf. 5.1.1). 

Ydermere beskriver Rushdie bogen som ”et værk fuldt af radikal afstandtagen og betvivlen og 

tænken på ny” (jf. 5.1.2), der må siges at være meget betydningsfuldt for udviklingen af ethvert 

samfund. Bogen skabte dog også krænkede følelser og vrede blandt de fleste muslimer i 

Storbritannien og på det indiske subkontinent, hvilket resulterede i meget uro endda med døden 

til følge i et enkelt tilfælde (jf. 5.1.1). Her skal nævnes, hvordan både Mill og Feinberg understreger 

vigtigheden af at give plads til yderliggående samt upopulære og ekstreme meninger for at opdage 

nye sandheder (jf. 3.1.1 og 3.2.2). Dette beskriver Rushdie også meget klart i hans kommentarer til 

affæren; ”Hvad er ytringsfrihed? Uden retten til at fornærme ophører den med at eksistere.” (jf. 

5.1.2). De sidste to standarder går på, om der var mulighed for at anvende et alternativt tidspunkt 

og lokalitet, der kunne forårsage mindre krænkelse, og hvorvidt den valgte lokalitet var almindelig 

kendt for at huse krænkende opførsel (jf. 3.2.1). Hertil kan det argumenteres, at både tidspunktet 

og lokaliteten kunne have været mindre anspændt og konfliktfyldt, end hvad Storbritannien var i 

1988 i forhold til de etniske minoriteter i landet (jf. 5.3.2). Dog ville bogen ikke have haft samme 

sociale nytte, hvis den ikke var udkommet på et tidspunkt og i et land, hvor dens emner var særligt 

aktuelle. Endvidere var Rushdie kendt for at skrive satiriske og bidende bøger, og kan derfor siges 

at være almindelig kendt for at huse krænkende ”opførsel” (jf. 5.1.1). Således kan Rushdies 

handling vurderes til at være rimelig i forhold til Feinbergs standarder, da hans egen hensigt ikke 

var ondsindet eller ren chikane, da det var vigtigt for ham at udgive bogen, og den sociale nytte af 

bogen var stor, hvortil tidspunktet og lokaliteten var betydningsfuld, og da han var kendt for at 

skrive potentielt krænkende bøger. 
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Derved var Rushdie, ifølge både Mill og Feinberg, i sin fulde ret til at gøre brug af ytringsfriheden i 

udgivelsen af De sataniske vers og gik hverken imod Mills skadeprincip eller Feinbergs 

krænkelsesprincip. Rushdie vælger dog, underlagt et politisk pres, at undskylde overfor verdens 

muslimer i et fejlslået forsøg på at få fatwaen ophævet (jf. 5.1.2). Her undskylder han den ulykke 

publiceringen af hans bog har skabt, og forklarer hvordan denne erfaring må være et minde om at 

udvise bevidsthed om andres følsomhed i en verden med mange troende (Ibid.). Baggrunden for 

undskyldningen kan findes i udtrykket islamofobi, der ifølge Tibi får Islam til at fremstå som offer 

for et fordomsfuldt og religiøst krænkende vesten (jf. 3.4.3). Hverken Mill eller Feinberg ville 

underlægge ytringsfriheden en sådan form for høflighed eller frygt for at såre religiøse følelser (jf. 

3.1.2 og 3.2.1). Ligeledes argumenterer Sørlander for at ytringsfrihed indebærer religionsfrihed, 

men dette betyder netop, at der ikke skal tages særligt hensyn til religiøse følelser (jf. 3.3.2). 

Ytrings- og religionsfriheden giver tværtimod plads til fravælgelse af religion og åbenhed omkring 

eventuel kritik af den uden særlige hensyn (Ibid.). Rushdie var dog også mere klar i mælet i sit 

essay året efter, hvor han slår fast, at en sådan opførsel ikke skal nyde særbehandling, fordi den 

sker i en krænket religions navn (jf. 5.1.2). Dette stemmer overens med Mill og Feinbergs teorier, 

der som tidligere nævnt ikke kan retfærdiggøre Khomeinis fatwa over Rushdie, på grund af hans 

direkte opfordring til vold (jf. 3.1.2 og 3.2). 

 

 

6.2 Analyse af ytringsfrihed i Storbritannien  

6.2.1 Storbritanniens lovgivning om ytringsfrihed 

For borgerne i Storbritannien gælder artikel 19 i FNs menneskerettighedserklæring som en 

beskyttelse af ytringsfriheden, der giver alle ret til at ytre sig uden indgriben samt ret til at søge, 

modtage og videregive informationer og ideer (jf. 5.2.1). Erklæringen om ytringsfrihed stemmer 

godt overens med Mills frihedsprincip, hvor han netop argumenterer for alles ret til at ytre sig (jf. 

3.1.1). Dertil argumentere Sørlander for, ytringsfriheden også indebærer religionsfrihed, der ikke 

giver særlig beskyttelse af religioner eller tager hensyn til religiøse følelser, og at en sådan frihed 

kun kan sikres, hvis den religiøse forpligtelse adskilles fra den politiske forpligtelse (jf. 3.3.2). 
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Denne adskillelse af religion og politik er, ifølge både Sørlander og Tibi, essentiel for et 

velfungerende demokrati (jf. 3.3 og 3.4.1). Endvidere påpeger Sørlander, at denne adskillelse er 

nemmere at opnå i den vestlige verden, da den historisk set er præget af kristendommen, der selv 

søger at adskille sig fra politik (jf. 3.3.1). På trods af at dette også er tilfældet i Storbritannien, 

handler en af landets restriktioner for ytringsfriheden om beskyttelse af den anglikanske tro (jf. 

5.2.1). Denne restriktion for ytringsfriheden strider således imod både Sørlander og Tibis teorier 

om vigtigheden af det sekulære demokrati. Samtidig strider den også imod FNs kriterier for 

medlemslandenes restriktioner, da den diskriminerer mellem trosretninger (Ibid.). Forsøget på at 

få blasfemiloven til at omfatte Islam under Rushdie-affæren (Ibid.), ville ikke have hjulpet, da loven 

stadig ville diskriminere mod de øvrige trosretninger repræsenteret i Storbritannien, og da den 

religiøse forpligtelse fortsat ville blive blandet med den politiske forpligtelse. Blasfemiloven har 

kun medført retsforfølgelse én gang siden 1922 (Ibid.), men for at være på linje med Sørlander og 

Tibis teorier om de demokratiske værdier, bør loven helt afskaffes. Mills skadesprincip træder i 

kraft, hvis en handling eller ytring forårsager skade, det vil sige også, hvis det sker i en situation, 

hvor der er overvejende sandsynlighed for, at det fører til lovovertrædelse (jf. 3.1.2). I forhold til 

blasfemiloven beskytter skadesprincippet derved ikke bagvaskelse og kun latterliggørelse i 

situationer med overvejende sandsynlighed for, at det ender med lovovertrædelse. Modsat 

blasfemiloven gælder Mills teori dog ikke kun for den anglikanske tro. Feinbergs krænkelsesprincip 

tager kun højde for krænkelser, hvis de er en direkte overtrædelse af den enkeltes rettigheder (jf. 

3.2.1). Krænkede religiøse følelser anser Feinberg for at referere til noget udenfor sig selv, og 

blasfemiloven kan følgelig ikke beskyttes af krænkelsesprincippet (Ibid.). På samme måde stiller 

Mill og Feinbergs teorier sig overfor loven om racehad; skadesprincippet ville træde i kraft ved 

overvejende sandsynlighed for lovovertrædelse, hvorimod Feinberg lægger vægt på, hvorvidt 

krænkelsen er personlig eller moralsk baseret sammenlagt med hans andre standarder for at 

vurdere krænkelsesprincippets anvendelse (jf. 3.1.2 og 3.2.3). Racehadsloven kan således 

retfærdiggøres ud fra Mills teori, da lovens overordnede mål netop er at opretholde ro og orden 

(jf. 5.2.1). Derimod sætter Feinbergs teori en hårdere grænse for ytringsfriheden, når det kommer 

til loven om injurier og offentlig moral, hvor Mills skadesprincip ikke kan anvendes, da ingen af de 

to love omhandler direkte skade (jf. 3.1.2). Feinberg nævner netop karakterødelæggelse ved 

undergravning af en persons troværdighed som en krænkelse, og loven om injurier kan derfor 
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retfærdiggøres af krænkelsesprincippet (jf. 3.2.1 og 5.2.1). Loven kan dog ikke retfærdiggøres på 

den måde, som den anvendes i Storbritannien, da Feinbergs standarder skal tages i betragtning for 

at vurdere, om krænkelsesprincippet kan anvendes, og en sådan vurdering tager loven om injurier 

ikke højde for (Ibid.). Ligeledes kan loven om offentlig moral retfærdiggøres af 

krænkelsesprincippet, igen dog med fokus på standarderne, da Feinberg beskriver, hvordan 

offentlige grafiske fremstillinger af krænkende scener, der kan fange folks opmærksomhed mod 

deres vilje, ikke tillades af krænkelsesprincippet (jf. 3.2.2). Den sidste af de nævnte restriktioner 

for ytringsfriheden i Storbritannien er loven om obskønitet, og denne lov kan hverken Mill eller 

Feinbergs teorier retfærdiggøre, da den ikke omhandler direkte skade, og da en publicering altid 

vil være nem at undgå (jf. 3.1.2 og 3.2.1). Derved er der stor forskel på, hvilke grænser Mill og 

Feinberg tillader for ytringsfriheden. Der er dog kun en restriktion, der umiddelbart kan 

retfærdiggøres i dens nuværende form nemlig loven om racehad ud fra Mills teori om overvejende 

sandsynlighed for lovovertrædelser. De andre restriktioner tager hverken højde for Mills teori om, 

hvorvidt der forvoldes direkte skade eller sandsynlighed for lovovertrædelse eller Feinbergs 

standarder for at vurdere anvendelsen af krænkelsesprincippet. Endvidere strider blasfemiloven 

også imod Sørlander og Tibis teorier om adskillelse af religion og politik, hvilket kan være 

forklaringen på, hvorfor blasfemiloven ikke har været anvendt i Storbritannien siden 1922 (jf. 

5.2.1).  

 

Denne opgaves fire teoretikere udtrykker alle vigtigheden af ytringsfriheden (jf. 3.1.1, 3.2.2, 3.3.2 

og 3.4.3). Sørlander og Tibi omtaler ytringsfriheden som en rationel og basal demokratisk værdi, 

mens Mill og Feinberg argumenterer for dens vigtighed ved at henvise til dens betydning for at 

kunne finde frem til nye sandheder (Ibid.). Endvidere fremhæver Feinberg, hvordan 

ytringsfriheden bør anses for at være af højeste vigtighed for samfundet, på grund af den store 

sociale nytte ytringsfriheden har både for det enkelte menneske samt for en regering (jf. 3.2.2). 

Dette afspejles dog ikke i the House of Lords beskrivelse fra 1936, som stadig kan spores i 

lovgivningen om ytringsfriheden i Storbritannien ved restriktionernes forsøg på at forhindre, at 

ytringsfriheden skaber problemer, der kan hæmme samfundets stabilitet. (jf. 5.2.1). 
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6.2.2 Myndighedernes reaktioner på Rushdie-affæren  

Muslimske repræsentanter forsøgte at få Margaret Thatcher til at forbyde De sataniske vers i 

Storbritannien, hvilket der ikke blev fundet grundlag for, og samtidig blev det slået fast, at 

Thatcher anså ytringsfriheden for at være et centralt grundlag for det demokratiske system (jf. 

5.2.2). Denne holdning stemmer overens med Mill og Feinbergs teorier, der som tidligere nævnt, 

ikke kan retfærdiggøre et forbud af bogen samt Sørlander og Tibis teorier, der også anser 

ytringsfriheden som en vigtig demokratisk værdi (jf. 6.2.1). Efter fatwaens udstedelse udtalte 

Storbritanniens udenrigsminister, at hverken den britiske regering eller den britiske befolkning 

havde sympati for bogen, da den ifølge ham sammenlignede Storbritannien med Hitlers Tyskland 

(jf. 5.2.2). Han slog dog fast, at den britiske regering ikke kunne forbyde bogen, da de garanterede 

folks ret til frit at ytre sig (Ibid.), og håndhæver derved ytringsfriheden som en betydningsfuld 

menneskerettighed på trods af hans egen misbilligelse af bogen. Dette stemmer overens med 

Sørlanders teori om demokratiet som et rationelt ideal med ytringsfriheden som et rationelt krav, 

hvor man må affinde sig med, at den til tider anvendes af irrationelle mennesker, og derfor også 

kan bruges på mindre ønskværdige måder (jf. 3.3.2). En måned efter, ved et besøg i Pakistan 

udtalte udenrigsministeren dog, at han ville undersøge den britiske lov efter muligheder for at løse 

problemerne med udgivelsen af De sataniske vers (jf. 5.2.2). I mellemtiden havde en anden 

minister fra det britiske udenrigsministerium understreget, at der ikke var nogen forbindelse 

mellem De sataniske vers og den britiske regering (Ibid.). Disse udenrigspolitiske udtalelser viser 

en vis forsigtighed overfor den muslimske del af verden. Denne forsigtighed kan forklares ud fra 

Sørlanders teori om, at adskillelsen af den religiøse forpligtelse og den politiske forpligtelse ikke 

falder naturligt indenfor Islam (jf. 3.3.2), og Rushdie-affæren kunne derfor få store 

udenrigspolitiske konsekvenser for Storbritannien. Endvidere kan Tibis teori om det islamistiske 

udtryk the war of ideas, der dog først blev italesat mange år efter Rushdie-affæren, forklare endnu 

en grund til at frygte de udenrigspolitiske konsekvenser (jf. 3.4.3). Krigen mellem ideerne refererer 

til kampen mellem troende og ikke troende og anvendes som en undskyldning for at ekskludere 

alt, hvad der anses for ikke at være islamisk, således at dem, der er uenige med Islamismen, 

beskyldes for at være imod Islam (Ibid.). Den britiske regering ville selvfølgelig gerne undgå en 

sådan beskyldning af hensyn til forbindelserne med den muslimske del af verden. Thatcher var på 

linje med sine ministre i hendes offentlige udtalelse om Rushdie-affæren, da hun viste forståelse 
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for den religiøse krænkelse, som også havde overgået den anglikanske tro, men hun 

understregede samtidig, at religionerne burde være stærke nok til at tåle denne type krænkelser 

(jf. 5.2.2). Derved tilkendegiver hun en accept af religionskritik, som ifølge Sørlander også er en 

vigtig del af ytringsfriheden igennem en religionsfrihed, der ikke tager særligt hensyn til religiøse 

følelser (jf. 3.3.2). Det indenrigspolitiske budskab var dog mere klart; man forventede, at de 

muslimske borgere i Storbritannien anså sig selv som britiske muslimer og anerkendte den britiske 

lov, der både gav dem ret til at protestere mod De sataniske vers samt beskyttede forfatterens 

ytringsfrihed (jf. 5.2.2). Denne holdning til integration lægger sig mere op af en beskrivende 

betydning af multikulturalisme end en foreskrivende og ideologisk (jf. 1.2), som Storbritannien 

ellers bevægede sig hen imod (jf. 5.3.3). Samtidig afspejler denne holdning også Tibis løsning på at 

forene Islam og demokrati i Europa, nemlig igennem hans såkaldte Euro-Islam med en sammensat 

identitet som for eksempel britisk muslim (jf.3.4.2). Budskabet var ikke, at de britiske muslimer 

skulle fornægte deres overbevisninger og traditioner, men at de skulle slå dybe rødder i det 

britiske samfund og kende til samt acceptere dets historie og traditioner (jf. 5.2.2). Dette lægger 

sig op af Tibis teori om, at Europæiske muslimer skal blive europæere af hjertet for at kunne 

forene de demokratiske værdier med deres tro (jf.3.4.2). For at dette skal kunne lykkes, mener Tibi 

dog også, at Europa skal foretage en ægte social og politisk inklusion af de muslimske indvandrere 

(Ibid.). 

 

 

6.3 Analyse af det Multikulturelle samfund i Storbritannien 

6.3.1 Storbritanniens historie med indvandrere og dens konsekvenser 

Storbritanniens historie med indvandrere har haft stor betydning for anvendelsen af den 

multikulturelle tilgang til integration, som landet har i dag (jf. 5.3). Det 19. og 20. århundredes 

voksende fokus på de negative forskelle mellem den etniske britiske befolkning og de irske samt 

jødiske indvandrere forplantede sig i en mistillid overfor landets nye borgere (jf. 5.3.1). Dette var 

den folkelige baggrund for at vedtage udlændingeloven i 1905 og 1914, der gav regeringen kontrol 

over indvandringen ind i landet, og efter første verdenskrig var den høje arbejdsløshed incitament 
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for at beholde loven op igennem 1930erne samt under anden verdenskrig (Ibid.). Således blev 

racebegrebet blandet ind i politik, hvilket man mente var upassende under 1950ernes store 

indvandring fra Storbritanniens tidligere kolonier, da disse indvandrere adskilte sig på deres 

hudfarve, og man igennem assimilationsmodelen risikerede en vedvarende forskelsbehandling 

(Ibid.). Den hidtil anvendte assimilationsmodel strider imod Tibis løsning for integrationen af 

muslimer i Europa, der også må formodes at være gældende for andre etniske minoriteter (jf. 

3.4.2). Tibis løsning bygger på gensidig ansvarlighed overfor udfordringerne, hvor Europa skal 

foretage en ægte social samt politisk inklusion, og de muslimske indvandrere skal være villige til at 

blive europæiske borgere af hjertet (Ibid.). Dette kan ikke sammenlignes med den 

assimilationsmodel, som Storbritannien benyttede igennem det meste af det 20. århundrede, der 

gik ud fra, at indvandrerne ville forlade landet igen (jf. 5.3.1). På trods af at den britiske regering 

forsøgte at opnå en bedre integration ved ikke at modtage så mange indvandrere, og undgå 

racediskrimination ved at indføre love om racerelationer, var der stadig store racespændinger 

blandt befolkningen (jf. 5.3.2). Diskursen om, at Storbritannien havde et ansvar overfor de 

tidligere kolonier samt det tilhørsforhold indvandrerne derfra havde, blev ikke fortalt, og de blev 

derfor mødt med fjendtlighed og diskrimination (Ibid.). Dette skabte store problemer i 1980erne, 

da anden generations indvandrerne fra de tidligere kolonier begyndte at gøre oprør, og man søgte 

at finde en ny tilgang til integrationen af indvandrere (Ibid.).  

 

6.3.2 Indførsel af multikulturalismen 

Den nye tilgang blev den spæde start på en multikulturel tilgang i Storbritannien (jf. 5.3.3), en 

tilgang som både Sørlander og Tibi argumenterer stærkt imod (jf. 3.3.4 og 3.4.2). Sørlander kalder 

det multikulturelle samfund for en illusion, som ender i kaos og opløsning, da det ikke accepterer, 

at ethvert samfund skal indeholde bestemte fælles normer og værdier for at fungere (jf. 3.3.4). 

Derudover fremhæver Sørlander sin teori om, at forskellige kulturer ikke har samme potentiale for 

en demokratisk styreform, hvilket giver problemer i forsøget på at blande kulturerne (Ibid.). Tibi er 

ikke enig i det sidstnævnte men mener dog også, at ideen om det multikulturelle samfund er et 

selvbedrag, da den eksisterende kulturs identitet og værdier herved bliver sat til side, hvilket i 

stedet for at skabe en velfungerende integration skaber parallelsamfund (jf. 3.4.2). 

Integrationspolitikken i Storbritannien blev præget af forskellighed og retten til at være 
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anderledes, og man stoppede med at stille krav til minoritetsgrupper om, at de skulle tillægge sig 

de britiske værdier og en britisk identitet (jf. 5.3.3). Således begyndte retten til lighed i stedet at 

betyde retten til at være forskellig, og de forskellige samfund i samfundet blev tildelt forskellige 

specielt tilpassede rettigheder (Ibid.). Med tanke på Storbritanniens historie med indvandrere, der 

skabte stor racediskrimination blandt befolkningen, hvilket i 1980erne kulminerede i en 

modreaktion, kan udviklingen af den multikulturelle tilgang, ud fra Sørlanders teori, bunde i en 

frygt for at blive anset som et fremmedhadsk og racistisk samfund (jf. 3.3.4). Hertil påpeger 

Sørlander, hvordan indvandrerne bliver gjort til ofrer, der ikke er ansvarlige for at integrerer sig, 

men hvor det derimod er samfundets ansvar at give plads til den nye kultur (Ibid.). På samme 

måde anser Tibi multikulturalismen som et forsøg på at være åben og imødekommende, men som 

medfører en grænseløs tolerance, hvor alt er tilladt og i stedet ender med at fremstå som 

ligegyldighed (jf. 3.4.2). I forhold til den muslimske minoritetsgruppe i Storbritannien har denne 

kultur fået plads i samfundet ved at have deres egen lovgivning på visse områder igennem sharia-

råd samt et stort antal muslimske skoler (jf. 5.3.3). Dette er stik imod Sørlanders teori om, at et 

samfund skal bygge på et kulturelt fundament af fælles normer og værdier for at fungere 

gnidningsfrit og ligeværdigt (jf. 3.3.4). Sørlanders teori kan siges at blive bekræftet, da den 

multikulturelle tilgang netop fik skylden i den offentlige debat for segregering af befolkningen i 

Storbritannien efter selvmordsbomberne i London i 2005 (jf. 5.3.4). Denne beskyldning er i 

overensstemmelse med Tibis teori om, at multikulturalismen skaber parallelsamfund og 

underbygges af den stigende udvikling af små samfund i Storbritannien, hvor 90 % af indbyggerne 

er af anden etnisk baggrund (Ibid.).  

 

6.3.3 Modstandernes udsagn om multikulturalismen  

Efter de tragiske begivenheder, ændredes indstillingen til den multikulturelle tilgang også blandt 

myndighederne (jf. 5.3.4). David Cameron kom med en klar udmelding om, at den multikulturelle 

tilgang havde slået fejl, samt at myndighederne derigennem havde fejlet i forhold til at få 

indvandrerne til at føle tilhørsforhold til Storbritannien (Ibid.). I stedet havde man tolereret 

oprettelsen af segregerede samfund i landet med rodløse unge muslimer, der blev ledt hen til 

ekstremistiske ideologier i deres søgen efter et tilhørsforhold og noget at tro på (Ibid.). Denne 

udmelding stemmer overens med Tibis teori om, at multikulturalismen gør det muligt for 
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udemokratiske islamiske regeringer at få indflydelse på europæiske muslimer (jf. 3.4.2). Endvidere 

bekræfter det, at selvmordsbomberne var britiske borgere (jf.5.3.4), Tibis teori om, at 

multikulturalismen giver de udemokratiske islamiske regeringer frit spil til at arbejde henimod 

deres mål om en islamisk verdensorden af (jf. 3.4.2). På trods af den ændrede indstilling til 

multikulturalismen blandt myndighederne påpeger Trevor Phillips en vis berøringsangst overfør de 

problemer, denne tilgang til integration har forårsaget (jf. 5.3.4). Denne berøringsangst kan 

begrundes ud fra Sørlanders teori om den offerrolle, som multikulturalismen har tildelt 

indvandrere, der fratager dem ansvaret for at integrere sig og blot anser samfundet for at være 

racistisk (jf. 3.3.4). Med en sådan offerrolle blandt de implicerede parter kan det være svært at 

håndtere de nærværende problemer på grund af frygten for at fremstå racistisk. Storbritanniens 

segregerede samfund bekymrer også Phillips specielt i blandt den muslimske befolkning, da han 

mener, at de ikke virker villige til at integrere sig og samtidig er holdningsmæssigt langt fra de 

britiske værdier (jf. 5.3.4). Phillips frygter, at det ender med en kulturkrig (Ibid.), hvilket svarer til 

Sørlanders teori om, at et multikulturelt samfund ender som et samfund i kaos og opløsning 

(jf.3.3.4). Sørlanders begrundelse er, at den eksisterende kultur undergraver sig selv ved at give 

mere og mere plads til fremmede kulturer, derved ødelægges kulturens sammenhængskraft, da 

de værdier og normer, som det bygger på langsomt forsvinder (Ibid.).   

  

6.3.4 Fortalernes udsagn om multikulturalismen  

Fortalere for multikulturalismen mener ikke, at kritikpunkterne giver mening i forhold til den form 

for multikulturalisme, der praktiseres i Storbritannien, da kritikken henvender sig til den mest 

yderliggående form for multikulturalisme (jf. 5.3.5). Hertil skal nævnes, at den form for 

multikulturalisme, som Sørlander kritiserer, også må anses for at være den mest yderliggående 

form (jf. 3.3.4). Sørlander definerer det multikulturelle samfund, som et samfund hvor alle kulturer 

er ligestillede (Ibid.), hvilket netop svarer til den politisk-programmatiske betydning (jf. 1.2). På 

samme måde kritiserer Tibi det multikulturelle samfund for at sætte den fremmede kultur på lige 

fod med den eksisterende kultur, hvorved den eksisterende kulturs identitet og værdier bliver sat 

til side (jf. 3.4.2). Det kan dog argumenteres, at Tibi, der taler ud fra en europæisk kontekst, 

beskriver den udvikling, som et multikulturelt samfund hurtigt gennemgår; fra at anvende den 

foreskrivende og ideologiske betydning til at have tendenser af eller helt anvende den politisk-
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programmatiske. Denne udvikling kan til dels ses i Storbritannien, hvor nogle tiltag, såsom 

muslimernes egen lovgivning på visse områder, peger mere i retning af den politisk-

programmatiske betydning (jf. 1.2). Endvidere pointerer fortalere for multikulturalismen en 

undersøgelse, der viser, at segregering ikke er skyld i social eksklusion, da der ikke fandtes 

områder, hvor den etnisk britiske befolkning udgjorde under 10 % af den samlede befolkning (jf. 

5.3.5). Derimod viste undersøgelsen, at fattigdom har større betydning for social eksklusion end 

geografi (ibid.). Således strider undersøgelsens resultater imod Tibis teori om, at 

multikulturalismen skaber parallelsamfund (jf. 3.4.2). Hertil kan det dog argumenteres, at det 

handler om, hvordan man tolker, hvad der skaber social eksklusion og dermed parallelsamfund. 

Denne undersøgelse mener ikke, at der er tale om social eksklusion ud fra rationalet om, at der 

ikke findes områder i Storbritannien, hvor den britiske befolkning udgør mindre end 10 % (jf. 

5.3.5). Derimod fremlægges tidligere omtalte fakta det netop som et problem, at antallet af 

samfund med 90 % indbyggerne af anden etnisk baggrund er steget fra ét samfund til 17 samfund i 

perioden 2006 til 2016 (jf. 5.3.3). Endvidere stiller fortalerne for multikulturalismen 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt det multikulturelle samfund skaber radikalisering og påpeger, at 

Storbritanniens udenrigspolitik har haft stor betydning i denne sammenhæng (jf. 5.3.5). Dette 

strider også imod Tibis teori om, at multikulturalismen giver plads til radikalisering, da 

udemokratiske islamiske regeringer får mulighed for at få indflydelse på europæiske muslimer, 

som ikke har opbygget et tilhørsforhold til Europa (jf. 3.4.2). I stedet for at give multikulturalismen 

skylden for Storbritanniens problemer med integration, peger fortalerne på den diskrimination og 

de fordomme, der findes specielt imod den muslimske del af befolkningen (jf. 5.3.5). Hertil kan 

fremhæves Sørlanders teori om, at det multikulturelle samfund giver indvandrere rollen som 

uskyldige ofre i et racistisk samfund, og derved fratager dem ansvaret for at integrere sig (jf. 

3.3.4). Hvis de har påtaget sig denne rolle, kan de også hurtigt blive ofrer for diskrimination fra den 

øvrige befolkning, der ikke forstår den fremmede kultur og derfor hurtigt opbygger fordomme. 

Dette kan i sidste ende forårsage en kulturkrig og derved et samfund i kaos, som Sørlander 

forudsiger (Ibid.). Endvidere kan der også argumenteres for, at den multikulturelle tilgang ikke har 

formået det, den oprindeligt blev igangsat for, netop for at stoppe den racistiske adfærd i 

Storbritannien (jf. 5.3.2). 

 



57 
 

6.4 Analyse af den muslimske befolknings syn på ytringsfrihed  

Med det formål at få et indblik i de britiske muslimers holdninger til ytringsfrihed i dag, vil tre 

undersøgelser omkring de britiske muslimer blive analyseret. Dette vil endvidere give et perspektiv 

på det multikulturelle samfund i Storbritannien, og hvorvidt denne tilgangs tilhængere eller 

modstandere har ret i deres argumenter. Den første undersøgelse er Channel 4 undersøgelsen, 

som blev foretaget af ICM i 2015 og resulterede i en dokumentar under navnet What British 

Muslims Really Think præsenteret af Trevor Phillips (Channel Four, 2016). Denne undersøgelse 

adskiller sig fra de andre ved at være en kvalitativ undersøgelse foretaget igennem ansigt til ansigt 

interviews af 1081 muslimer i Storbritannien over 18 år (Ibid.). Derudover blev der lavet et 

kontroludvalg på 1008 telefoninterviews for at kunne sammenligne resultaterne med resten af 

den britiske befolkning (Ibid.). Den anden undersøgelse er fortaget af Comres for BBC Radio 4 

Today i 2015 igennem 1000 telefoninterviews med britiske muslimer over 18 år (Comres 2015). 

Denne undersøgelse vil fungere som et supplement til Channel 4 undersøgelsen, da den er 

foretaget samme år og ikke er lige så stor.  Den sidste undersøgelse er den tidligere omtalte 

rapport Living Apart Together af Policy Exchange fra 2007 (Mirza, Senthilkumaran, og Ja´far, 2007). 

Rapporten bygger på en omfattende meningsmåling blandt britiske muslimer samt flere forksellige 

videnskabelige kilder (Ibid: 100). 

 

6.4.1 Channel 4 undersøgelsen 

Formålet med Channel 4 undersøgelsen var at finde frem til, hvorvidt de britiske muslimer deler 

de samme værdier som resten af befolkningen og deres holdning til anvendelsen af vold for at 

forsvare Islam (Bancil 2016). Respondenterne var alle geografisk set fra områder i Storbritannien, 

hvor mindst 20 % af befolkningen var muslimer (Channel Four, 2016), hvilket undersøgelsen er 

blevet kritiseret for, da den derved udelukker muslimer fra mere integrerede områder (Nørum 

2016a). ICM argumenterer dog for, at det er bedst at anvende områder, hvor minimum 20 % er 

muslimer, da et område med et mindre antal ikke ville være repræsentativt (Bancil 2016). 
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Overordnet set viser undersøgelsen, at der er mange ligheder mellem de britiske muslimer og 

resten af den britiske befolkning, men når man kigger dybere på undersøgelsens resultater bliver 

kløften mellem de to bredere (Ibid.). Lighederne findes på områder som tilhørsforholdet til 

Storbritannien og følelsen af frit at kunne praktisere sin religion (Ibid.). Derimod findes forskellene 

på de to grupper, når man ser på resultaterne omkring holdningen til de liberale værdier såsom 

lighed mellem kønnene, homoseksualitet og ytringsfrihed samt på holdningen til vold og terror 

(Ibid.). I forhold til tilhørsforhold til Storbritannien føler 86 % de britiske muslimer et sådant 

tilhørsforhold (Bilag 1), hvilket endda er højere end det nationale gennemsnit på 83 % (Bancil 

2016). Endvidere føler 94 % af de britiske muslimer sig frie til at praktisere deres religion i 

Storbritannien og 88 % mener, at Storbritannien er et godt sted for muslimer (Bilag 1). Derved 

føler langt de fleste britiske muslimer et tilhørsforhold til Storbritannien og sætter pris på den 

frihed landet giver dem, men en stor del af dem deler ikke de liberale frihedsværdier, som landet 

bygger på (Bancil 2016). Eksempelvis mener 52 % af de britiske muslimer ikke, at homoseksualitet 

bør være lovligt i Storbritannien (Bilag 1) i forhold til kun 10 % af resten af befolkningen (Bancil 

2016). Endvidere svarede 39 % af de britiske muslimer, at kvinder altid bør adlyde deres mænd 

(Bilag 1) mod kun 5 % af resten af befolkningen (Bancil 2016), og 31 % af de britiske muslimer 

mener, at det er acceptabelt at have mere end én kone (Bilag 1). I forhold til ytringsfrihed viser det 

sig også, at mange britiske muslimer ikke går fuldt ind for denne frihedsrettighed; 87 % mener 

nemlig ikke, at det bør være lovligt at udgive noget, der gør grin med profeten, mens 78 % ikke 

mener, at det bør være lovligt at publicere billeder af profeten (Bilag 1). Disse forskelle stemmer 

overens med Sørlanders teori om, at multikulturalismen overser, at forskellige kulturer ikke har 

samme potentiale for en demokratisk styreform med dennes demokratiske frihedsværdier (jf. 

3.3.4). De foregående tal viser en tydelig forskel på holdningerne blandt de britiske muslimer i 

forhold til resten af befolkningen, og disse holdningsforskelle har ikke udsigt til at ændre sig, hvis 

man samtidig ser på aldersgrupperne (Bilag 1). Både i forhold til kvinders rolle og polygami er der 

ingen betydelig forskel mellem aldersgrupperne (Ibid.). Holdningen til udgivelser af billeder af 

profeten er stærkest blandt de britiske muslimer over 65 år, men de 18-24-åriges holdning er 

svarende til gennemsnittet, og der er ingen betydelig forskel mellem aldersgrupperne i forhold til, 

om man må gøre grin med profeten (Ibid.). Derved viser undersøgelsen, at selv de unge britiske 

muslimer, der i de fleste tilfælde må forventes at være født og opvokset i Storbritannien, heller 
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ikke deler de liberale frihedsværdier. Samtidig ser udsigterne til integration heller ikke gode ud, på 

trods af, at 56 % af de britiske muslimer dagligt interagere med ikke-muslimer siger 21 %, at de 

aldrig besøger et ikke muslimsk hjem (Ibid.). Derved indikeres det, at multikulturalismens 

hensyntagen til Storbritannien som et samfund af samfund, hvor lige rettigheder betyder 

forskellige rettigheder efter forskellige behov (jf. 5.3.3), ikke har hjulpet integrationen på vej men 

derimod gjort kløften større igennem store holdningsmæssige forskelle. Dette understøtter 

Sørlanders teori om, at Storbritannien graver sin egen grav igennem den multikulturelle tilgang, da 

den har givet plads til en udvikling, som underminerer den sociale sammenhængskraft (jf.3.3.4). 

Trevor Phillips dokumentar påpeger, at den manglende integration hjælpes på vej af de mange 

opdelte skoler i landet, der gør, at de nye generationer heller ikke omgås hinanden på tværs af 

etnicitet (Bancil 2016).  

 

Undersøgelsen tyder endvidere på, at et væsentligt antal af de britiske muslimer ikke ønsker en 

ændring, hvor de tillægger sig majoritetens holdninger og adfærd (Bilag 1). Hele 17 % af de britiske 

muslimer ønsker at leve et separat islamisk liv, og 23 % vil gerne have indført sharia-lovgivning i 

stedet for britisk lovgivning i dele af Storbritannien (Ibid.). Dette understøtter Tibis teori om, det 

multikulturelle samfund skaber parallelsamfund (jf. 3.4.2) og kan begrundes ud fra Sørlanders 

teori om, at et multikulturelt samfund ikke stiller krav om integration, men i stedet giver den 

fremmede kultur plads i den eksisterende kultur (jf. 3.3.4). Dokumentaren stiller spørgsmålet, ud 

fra Storbritanniens Live and let live tankegang, hvorfor dem, der ønsker det ikke bare skal have lov 

til at leve separate liv (Bancil 2016)? Denne tankegang afspejler Tibis mening om 

multikulturalismens syn på tolerance, som han mener bunder i ligegyldighed og anythings goes 

attitude (jf. 3.4.2), og kan forklare hvorfor den multikulturelle tilgang passer til det britiske 

samfund, men også hvorfor den kan have forårsaget problemer. Svaret på spørgsmålet bygger på 

undersøgelsens resultater omkring holdningen blandt de britiske muslimer til voldelige og 

ekstremistiske handlinger. Her viser undersøgelsen, at 18 % af de britiske muslimer sympatiserer 

med anvendelsen af vold imod dem, der spotter profeten Muhammed, mens 4 % har en vis 

sympati for anvendelsen af selvmordsbomber for at kæmpe imod uretfærdighed (Bilag 1). 

Endvidere viste undersøgelsen, at der var en sammenhæng mellem dem, der levede separate liv 

og dem, der sympatiserede med voldelige og ekstremistiske handlinger (Ibid.). De britiske 
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muslimer, der sympatiserer med vold, er omkring dobbelt så sandsynlige til at fortrække at leve et 

mere separat liv i Storbritannien, end dem der ikke sympatiserer med vold (Ibid.). Således 

besvares spørgsmålet med, at accepten af separate liv kan føre til holdninger, der ligger langt fra 

de overordnede britiske værdier og endda kan være til fare for landet og dets indbyggere. 

Derudover indikerer denne sammenhæng, at det multikulturelle samfund har givet plads til 

ekstremistisk tænkning i Storbritannien, hvilket underbygger Tibis teori om, at multikulturalismen 

muliggøre udemokratisk islamisk indflydelse på muslimer i Europa (jf. 3.4.2). 

 

I dokumentaren udleder Trevor Phillips, at integrationen af britiske muslimer kræver, at man går 

væk fra den multikulturelle tilgang og indfører en mere muskelstærk indstilling til integration 

(Bancil 2016). Phillips kalder denne tilgang for Active integration, hvor der skal arbejdes for 

integration blandt andet ved at stoppe antallet af segregerede statsskoler samtidig med, at man 

holder fast ved de liberale værdier i alle dele af samfundet (Ibid.). Denne tilgang afspejler Tibis 

løsning på at forene Islam og demokrati, som han kalder Euro-Islam, hvor han også lægger vægt på 

social og politisk inklusion samt vigtigheden af de demokratiske værdier (jf. 3.4.2). 

 

6.4.2 Comres undersøgelsen 

Comres undersøgelsen blev foretaget kort efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i Paris i januar 

2015, og undersøger blandt andet de britiske muslimers holdninger til dette angreb (Comres 

2015). På samme måde som den foregående viser Comres undersøgelsen en stor loyalitet til 

Storbritannien blandt de britiske muslimer, 95 % føler sig loyale over for Storbritannien, mens 6 % 

føler sig illoyale (Bilag 2). Ligeledes mener 93 %, at muslimer i Storbritannien altid bør overholde 

den britiske lovgivning og 6 % er uenige (Ibid.). Til trods for dette viser undersøgelsen, at 20 % af 

de britiske muslimer ikke mener, at Islam og det vestlige liberale samfund er forenelige, hvilket 

afspejles i resultatet, der viser, at 11 % af de britiske muslimer føler sympati overfor mennesker, 

der vil kæmpe imod vestlige interesser (Ibid.) Dette virker modsigende i forhold til, at 93 % 

alligevel mener, at den britiske lovgivning altid bør overholdes, men understøtter Sørlanders teori 

om, at foreningen mellem Islam og demokrati er usandsynligt (jf. 3.3.3). Resultaterne indikerer en 

konflikt imellem Islam og de demokratiske værdier, som en forholdsvis stor del af de britiske 
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muslimer oplever. Dertil påpeger Sørlander det dilemma, at muslimer ifølge koranen er forpligtet 

på at overholde indgåede aftaler som love og regler i det land, man bor i, samtidig med at sharia-

lovgivningen byder muslimer at indføre sharia i samfundet (Ibid.). Det må skabe et dilemma for de 

britiske muslimer, der ikke vil tilsidesætte sharia-lovgivningen til fordel for Muhammeds tidligere 

forskrifter, da, som Sørlander pointerer, Muhammeds senere forskrifter har forrang ifølge Islamisk 

tradition (Ibid.). Dette dilemma synes Tibi dog ikke at bekymre sig om, da han argumenterer for at 

det at være muslim blot kræver overholdelse af de fem søjler og derved er en personlig ting for 

den enkelte (jf. 3.4.1). Undersøgelsen tyder også på, at størstedelen af de britiske muslimer godt 

kan følge Tibis fortolkning, da 72 % mener, at Islam er forenelig med det vestlige liberale samfund 

(Bilag 2). Denne fordeling korrelerer med undersøgelsens resultater om, at 78 % af de britiske 

muslimer føler det meget personligt krænkende, når billeder af Muhammed bliver publiceret, men 

68 % mener alligevel ikke at vold mod dem, der publicerer billederne, kan retfærdiggøres (Ibid.). 

Således mener 24 % dog, at sådanne voldelige handlinger godt kan retfærdiggøres, og 11 % 

mener, at organisationer bag billeder af profeten Muhammed har fortjent at blive angrebet, mens 

27 % af britiske muslimer føler en vis sympati overfor motiverne bag angrebet på Charlie Hebdo i 

Paris (Ibid.). Derved viser Comres undersøgelsen lige som Channel 4 undersøgelsen, at en 

betydelig del af de britiske muslimer ikke støtter de britiske frihedsværdier såsom ytringsfrihed og 

endda har en vis sympati overfor terrorhandlinger på trods af, at langt størstedelen føler sig loyale 

overfor Storbritannien. I forhold til integration viser Comres undersøgelsen, at 13 % af de britiske 

muslimer hellere vil socialisere sig med muslimer end ikke muslimer (Ibid.), hvilket Sørlanders teori 

kan forklare med den naturlige præference for mennesker fra samme kultur (jf. 3.3.4). Resultatet 

kan dog også skyldes, at 46 % føler, at Storbritannien bliver mindre tolerant overfor muslimer, 

samt at det er svært at være muslim i Storbritannien på grund af fordomme mod Islam (Bilag 1). 

Dette understøtter multikulturalismens tilhængeres forklaring på problemerne med integration i 

Storbritannien; at muslimer er den gruppe i Storbritannien, der er i størst risiko for fordomme, had 

og diskrimination (jf. 5.3.5). 

 

6.4.3 Policy Exchange undersøgelsen 

Policy Exchange undersøgelsen og rapporten over dens resultater havde til formål at finde frem til, 

hvorfor nogle britisk fødte muslimer tiltrækkes af islamisk fundamentalisme samt hvilke sociale og 
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kulturelle faktorer, der ligger bag denne tiltrækning (Mirza, Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 11). 

Undersøgelsen blev foretaget af opinions virksomheden Populus igennem 1003 telefoninterviews 

og internet spørgeskemaer med muslimer i Storbritannien (Ibid: 19). Ligeledes blev 1025 etniske 

briter interviewet for at kunne sammenligne resultaterne (Ibid.). Rapporten blev udarbejdet på 

baggrund af interview resultaterne og en række forskellige kilder, der har lavet undersøgelser og 

forsket inden for dette område (Ibid: 96).  

 

Rapporten lægger vægt på, at den muslimske befolkning i Storbritannien er en meget 

forskelligartet gruppe, der adskiller sig fra hinanden i forhold til etnicitet, sprog og kultur (Ibid: 17). 

På trods af at de alle identificeres med den anden største religion i Storbritannien (Ibid: 20), bliver 

nogle unge muslimer mere religiøse end deres forældre, mens andre bliver mere sekulariserede 

(Ibid: 17). Hertil viser undersøgelsen, at 86 % af de britiske muslimer mente, at religion var det 

vigtigste i deres liv på trods af, at 93 % af dem stadig anså dem selv som briter (Ibid: 37). Således 

føler nogle britiske muslimer sig meget knyttede til Storbritannien, hvor andre føler større 

tilknytning til religion, og mange har intet problem med at forene de to (Ibid.). Dette understøtter 

Tibis teori om, at foreningen mellem Islam og demokrati er mulig (jf. 3.4.1). Hertil viser 

undersøgelsen dog, at den yngre del af den britiske befolkning udstråler mere religiøsitet, da flere 

unge end ældre muslimer ønsker at sende deres børn på islamiske statsskoler; 37 % af de 16-24-

årige i forhold til 25 % af de 45-54-årige og 19 % af de britiske muslimer over 55 år (Mirza, 

Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 45). Samme mønster gør sig gældende i spørgsmålet omkring 

indførslen af sharia-lovgivningen, hvor der var størst tilslutning blandt de unge muslimer, på trods 

af at størstedelen af de britiske muslimer ikke ønskede sharia-lovgivningen indført (Ibid: 48). Disse 

resultater taler imod Tibis teori om, at Islam kan forenes med demokrati ud fra argumentet om, at 

det kun kræver overholdelse af de fem søjler at være muslim (jf. 3.4.1). Resultaterne tyder på, at 

nogle unge muslimer nærmer sig en mere politisk fortolkning af religionen, som Tibi omtaler som 

Islamisme (Ibid.) Der er dog samtidig en væsentlig forskel på de unge britiske muslimer; nogle af 

dem vælger og vrager indenfor religionen, alt efter hvad de selv mener, mens andre ønsker at 

følge en mere stringent overholdelse af sharia-lovgivningen og de religiøse praktiser (Mirza, 

Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 53). En af farende ved denne søgen efter identitet igennem 
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religion er, at nogle ikke opsøger deres lokale moske, men i stedet radikaliserede grupper, hvilket 

var tilfældet med mændene bag selvmordsbomberne i London (Ibid: 40). 

 

Rapporten diskuterer endvidere de britiske muslimers holdninger til terrorangreb, der blev 

undersøgt igennem flere spørgeskemaer og interviews efter selvmordsbomberne i London i 2005 

(Ibid: 61). Disse undersøgelser tyder på en betydelig opbakning til terrorister blandt de britiske 

muslimer, men rapporten minder om, at langt størstedelen fordømmer terrorisme (Ibid: 62). 

Derudover påpeges det, at sådanne undersøgelsesresultater kan være misvisende; eksempelvis 

viser rapportens egen undersøgelse, at 7 % af de britiske muslimer beundrer organisationer som 

Al-Qaeda, men det viste sig, at deres andre holdninger ikke svarede til det, Al-Qaeda står for 

(Ibid.). Ud af de 7 % var over halvdelen ikke særligt religiøse, 32 % af dem ønskede ikke at leve 

under sharia-lovgivning og over halvdelen fortrak at sende deres børn på blandede statsskoler 

(Ibid.). Derved kan det diskuteres, hvordan sådanne statistiske resultater skal fortolkes (Ibid.: 63). 

Grunden til, at nogle støtter Al-Qaeda, hævdes at være, fordi de føler sig dårligt behandlet på 

grund af deres tro, dog svarede 82 % af de britiske muslimer, at de var blevet retfærdigt behandlet 

i samfundet (Ibid: 62). På trods af dette får den muslimske minoritet i Storbritannien jævnligt 

tildelt offerrollen i medierne, hvor de fremstilles som en undertrykt minoritet, der udsættes for 

diskrimination og fattigdom, mens islamofobia nævnes som den nye form for acceptabel racisme 

(Ibid: 64). Denne offerrolle nævner Sørlander som en stor ulempe ved multikulturalismen, da den 

lærer, at det ikke er indvandrernes ansvar at integrerer sig, men at deres nye kultur skal have 

plads i samfundet, der ellers anses for at være racistisk (jf. 3.3.4). På trods af at racisme og ulighed 

stadig eksisterer i Storbritannien, er de relativt få i forhold til tidligere (Mirza, Senthilkumaran, og 

Ja´far, 2007: 66). Endvidere fremstilles ofte et misvisende billede af fjendtligheden mod muslimer, 

der skaber et fokus på muslimernes sårbarhed i samfundet (Ibid.). Således skabes også baggrund 

for beskyldningerne om islamofobi, der er blevet en undskyldning for at lukke debatter og undgå 

kritik af Islam og muslimer (Ibid: 67). På samme måde advarer Tibi om islamofobi, da han mener, 

det får Islam til at fremstå som offer overfor et fordomsfuldt vesten og derved er med til at 

undertvinge ytringsfriheden (jf. 3.4.3). Denne offerrolle, som offentligheden er med til at tildele 

muslimerne, har medført, at muslimerne selv er begyndt at se dem selv som ofre (Mirza, 

Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 71). I undersøgelsen gav en del af de britiske muslimer udtryk for, 
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at der fandtes en offerkultur blandt muslimer, og at de indimellem var for sensitive (Ibid.). Således 

underbygges Sørlanders teori om, at indvandrere tager offerollen på sig, hvilket ifølge Sørlander 

kan resultere i, at de ikke længere føler sig ansvarlige for deres egen integration (jf. 3.3.4). 

 

Endvidere påpeger rapporten, at den islamiske terrorisme har skabt et dårligt fokus på 

muslimerne og Islam, der ikke er retfærdig over for langt størstedelen af dem (Mirza, 

Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 73). Dette understøtter Tibis teori om forskellen mellem Islam og 

Islamisme, som, han mener, er et ignoreret problem i ideen om det multikulturelle samfund (jf. 

3.4.1 og 3.4.2). Hertil argumenterer rapporten for, at myndighederne igennem den multikulturelle 

tilgang fremstiller muslimerne som værende anderledes i stedet for at afmystificer Islam og vise, 

at muslimerne er lige som alle andre (Mirza, Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 73). Denne 

fremstilling er specielt kommet til udtryk i debatten om ytringsfrihed, hvor undersøgelsen viser, at 

størstedelen af de britiske muslimer var mest bekymrede for, at muslimer blev uretfærdigt udvalgt 

som skurke og mindre bekymrede for blasfemi (Ibid: 74). Endvidere udviste de stor interesse for 

bekymringen for andre menneskers følelser, hvilket ligeledes var vigtig for størstedelen af resten 

af den britiske befolkning, hvor af en del endda var meget imod latterliggørelse af religion (Ibid.). 

Således er det kun en lille del af den muslimske befolkning, der overreagerer i forhold til 

ytringsfrihed, men det er dem, der bliver fortalt om, så muslimer kommer til at virke oversensitive 

(Ibid: 76).  

 

Således tyder undersøgelsens resultater på, at størstedelen af de britiske muslimer føler 

tilhørsforhold til Storbritannien (Ibid: 87). Den yngre del af den muslimske befolkning begynder 

dog i større grad at identificere sig med religion og ønsker islamistiske statsskoler og sharia-

lovgivning (Ibid.). Denne udvikling anklager rapporten multikulturalismen for at være skyld i, da 

tilgangen sætter folk i bås og adskiller dem fra flertallet (Ibid: 88). Som et modspil til den 

multikulturelle tilgang forslår rapporten en lighedsliberal tilgang med vægt på ligebehandling i 

offentligheden samt frihed til at finde sin egen identitet i det private (Ibid.), hvilket lægger sig op 

ad Tibis teori om en sammensat demokratisk og islamisk identitet (jf.3.4.2). Rapporten lægger 

også vægt på, at det skal forventes af indvandrere, at de påtager sig basale kulturelle og retslige 
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normer, såsom at lære engelsk, sende deres børn i skole og overholde loven (Mirza, 

Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 88). Dette lægger sig op af Sørlanders teori om vigtigheden af 

fælles normer i et samfund, for at sikre et ligeværdigt og gnidningsfrit samfund (jf. 3.3.4). 

Rapporten konkluderer, at et stigende antal unge muslimer adskiller sig mere og mere fra flertallet 

og er i fare for at blive radikaliserede, derfor er det vigtigt med en ændring i tilgangen til 

integration (Mirza, Senthilkumaran, og Ja´far, 2007: 88). 

   

 

7.0 Diskussion  

 

Diskussionsafsnittet vil indeholde en vurdering af, hvorvidt henholdsvis Mill og Feinbergs teorier 

om ytringsfrihed samt Sørlander og Tibis teorier om demokrati og Islam kan forklare 

ytringsfrihedens udfordringer i et multikulturelt samfund som Storbritannien. Denne vurdering vil 

blive foretaget på baggrund af den foregående analyse af den valgte case om Salman Rushdie og 

De sataniske vers og det historiske perspektiv på det multikulturelle samfund i Storbritannien med 

det formål at finde frem til, hvordan ytringsfrihedens fremtid ser ud i Storbritannien. Hertil vil de 

tre undersøgelser af befolkningens syn på ytringsfrihed blive inddraget i diskussionen. 

 

 

7.1 Ytringsfrihedens udfordringer i forhold til Rushdie-affæren  

Case redegørelsen af forløbet omkring Rushdie-affæren viser med al tydelighed, hvordan 

ytringsfriheden kom under pres som følge af forskellige holdninger til denne frihedsværdi (jf. 

5.1.1). Den muslimske befolkning i Storbritannien, såvel som i andre dele af verden, protesterede 

kraftigt imod udgivelsen af De sataniske vers og gjorde derved brug af deres egen ytringsfrihed i et 

forsøg på at få bogen gjort forbudt (jf. 6.1.1). Denne protest forklares i analysen af Sørlanders teori 

om Islams sårbarhed overfor kritik, da kritik af koranen og Muhammed anses for at være kritik af 
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Allahs ord (Ibid.). Derved kan Sørlanders teori give en forklaring på baggrunden for den manglede 

forståelse for ytringsfriheden, der fik muslimer til at demonstrere imod bogen og en religiøs leder i 

Iran til at udstede den ultimative dom (Ibid.). Channel 4 undersøgelsen viser, at 87 % af de britiske 

muslimer ønsker at begrænse ytringsfriheden ved at forbyde udgivelser, der gør grin med profeten 

Muhammed (jf. 6.4.1). Ligeledes viser Comres undersøgelsen, at 78 % af de britiske muslimer føler 

sig personligt krænkede over publicerede billeder af Muhammed (jf. 6.4.2), og begge 

undersøgelser understøtter derved Sørlanders teori. Derimod lægger Policy Exchange 

undersøgelsen vægt på, at størstedelen af den generelle britiske befolkning også bekymrer sig om 

andres følelser i forhold til ytringsfrihed og er imod latterliggørelse af religion (jf. 6.4.3). Således 

kan det diskuteres, hvorvidt denne holdning til, at ytringsfriheden bør begrænses, blot er til stede 

blandt de britiske muslimer, om det er den generelle holdning i Storbritannien eller hvorvidt det, 

at være imod latterliggørelse af religion, er det samme som at ville begrænse ytringsfriheden. 

 

Myndighedernes reaktioner på Rushdie-affæren tyder dog på en generel holdning om, at 

ytringsfriheden ikke bør begrænses, selvom den anvendes på uønskede måder (jf. 6.2.2). Her viser 

analysen, at både Mill og Feinbergs teorier kan forklare, hvorfor et forbud af De sataniske vers ikke 

kunne retfærdiggøres af henholdsvis skadesprincippet og krænkelsesprincippet (jf. 6.1.1). Mills 

skadesprincip sætter en præcis og gennemskuelig grænse for ytringsfriheden, der kun begrænser 

den i tilfælde af direkte skade, hvilket der tydeligvis ikke var tale om ved udgivelsen af bogen 

(Ibid.). Selvom Feinbergs teori heller ikke kan retfærdiggøre et forbud, kræver 

krænkelsesprincippet, igennem standarderne for dets anvendelse, en grundig analyse af 

omstændighederne, der tager højde for flere forskellige aktuelle parametre (Ibid.). Derved præges 

anvendelsen af krænkelsesprincippet nødvendigvis af den enkelte fortolkning af 

omstændighederne og er mindre præcis og gennemskuelig end skadesprincippet. På trods af at 

myndighedernes reaktioner på Rushdie-affæren er på linje med Mill og Feinbergs teorier, kan det 

samme ikke siges om Storbritanniens generelle lovgivning om ytringsfrihed, hvilken ellers må være 

fundamentet for deres reaktioner (jf. 6.2.1). Her har Storbritannien indført adskillige restriktioner, 

hvoraf Mills skadesprincip kun kan retfærdiggøre en af restriktionerne nemlig loven om racehad, 

da denne beskytter imod lovovertrædelser (Ibid.). Igen er Mills skadesprincip mest gennemskuelig 

i forhold til at kunne forklare, om disse restriktioner kan retfærdiggøres. Derimod sætter Feinbergs 
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krænkelsesprincip en hårdere grænse i forhold til loven om offentlig moral men ikke for loven om 

racehad (Ibid.), hvilket kan siges at være misvisende og derfor svækker krænkelsesprincippets 

forklaringskraft. Med hensyn til Rushdie-affæren er blasfemiloven den mest interessante 

restriktion, da denne kunne have berettiget et forbud af De sataniske vers, hvis den havde 

omfattet Islam og ikke kun den anglikanske tro (Ibid.). Hverken Mill eller Feinbergs teorier kan 

retfærdiggøre blasfemiloven ud fra forklaringerne om, at der henholdsvis ikke er tale om 

beskyttelse imod skade eller overtrædelse af den enkeltes rettigheder (Ibid.). Derudover forklarer 

både Sørlander og Tibis teorier, hvordan denne lov strider imod adskillelsen af politik og religion, 

der er yderst vigtig for opretholdelsen af et velfungerende demokrati (Ibid.). Sørlander påpeger 

ellers, hvordan adskillelsen af politik og religion er nemmere opnåelig i den vestlige verden, der 

som Storbritannien historisk set er præget af kristendommen (Ibid.). Dette kan også være 

forklaringen på, hvorfor blasfemiloven ikke har været anvendt siden 1922 (Ibid.), da den britiske 

befolkning har kunnet adskille deres religiøse forpligtelse fra deres politiske forpligtelse. Under alle 

omstændigheder anskueliggør Mill og Feinbergs teorier, hvordan Storbritanniens restriktioner for 

ytringsfriheden begrænser den i et omfang, der ikke kan retfærdiggøres af hverken 

skadesprincippet eller krænkelsesprincippet. Således tyder analysens resultater på, at 

Storbritanniens lovgivning skaber mulige udfordringer for ytringsfriheden, hvortil det kan 

diskuteres, hvorfor restriktionerne endnu findes, når nogle af dem ikke har fundet anvendelse i 

mange år. En årsag kan være, at man stadig vil sikre sig muligheden for at forhindre 

ytringsfriheden i at skabe problemer, ligesom formålet var for the House of Lords i 1936 (Ibid.). 

 

Udstedelsen af fatwaen over Rushdie var en voldsom kulminination af hele Rushdie-affæren, der 

fik store konsekvenser for forfatterens liv (jf. 6.1.2). Dette understøtter igen Sørlanders teori om 

Islams sårbarhed overfor kritik, selvom de britiske muslimers reaktioner viser, at mange var imod 

fatwaen og kun deltog i demonstrationer med afbrændinger af bogen på grund af følelsen af 

magtesløshed (jf. 5.2.3). Channel 4 undersøgelsen viser dog, at 18 % af de britiske muslimer har 

sympati for vold imod dem, der spotter profeten Muhammed (jf. 6.4.1), og Comres undersøgelsen 

viser, at 24 % mener, at voldelige handlinger mod dem, der publicerer billeder af profeten, kan 

retfærdiggøres (jf. 6.4.2). På samme måde viser Policy Exchange undersøgelsen en betydelig 

opbakning til terrorister men minder samtidig om, at størstedelen af de britiske muslimer er imod 
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terrorisme (jf. 6.4.3). Derudover påpeger og eksemplificerer sidstnævnte undersøgelse, at der kan 

være problemer med validiteten af disse undersøgelser, da spørgsmålene nemt kan misforstås af 

respondenterne (Ibid.). Derved kan det diskuteres, hvordan denne type statistiske undersøgelser 

skal fortolkes, men man kan dog ikke komme udenom, at de giver en indikation af den generelle 

holdning blandt de britiske muslimer. I dette tilfælde indikerer de en stor udfordring for 

ytringsfriheden, da størstedelen af de britiske muslimer ønsker at begrænse denne frihedsværdi i 

forhold til latterliggørelse af religion, og en væsentlig del endda sympatiserer med brugen af vold 

for at undgå denne latterliggørelse. En sådan begrænsning kan hverken Mill eller Feinbergs teorier 

retfærdiggøre, da de begge er meget tydelige omkring, at ytringsfriheden ikke bør underlægges 

høflighed eller religiøse følelser (jf. 6.1.1). På trods af at både myndighedernes reaktion samt 

Rushdies eget forsvar for ytringsfriheden ikke synes at bøje sig for ønsket om at begrænse 

ytringsfriheden, viser det politiske pres, der fik Rushdie til at undskylde, et andet billede (jf. 6.1.2). 

Det kan her diskuteres, at de britiske myndigheder alligevel i det mindste udadtil giver efter for 

den islamofobiske tankegang, som netop ifølge Tibi er en udfordring for ytringsfriheden, da Islam 

får tildelt offerrollen og derved undgår kritik (Ibid.).  

  

 

7.2 Ytringsfrihedens udfordringer og fremtid i det multikulturelle samfund 

Case redegørelsen af det multikulturelle samfund i Storbritannien viser, at landet har en lang 

multikulturel historie i ordets beskrivende betydning (jf. 5.3.1), men at den foreskrivende og 

ideologiske betydning er udviklet i løbet af de sidste godt 30 år (jf. 5.3.3). Analysen klargør, 

hvordan denne udvikling er sket i et forsøg på at rette op på det negative syn på indvandrere, der 

forplantedes i den britiske befolkning i det 19. og 20. århundrede samt de uroligheder, det 

efterhånden førte med sig (jf. 6.3.1). Dertil forklarer Sørlander, at dette forsøg stammer fra en 

frygt for at blive anset som et fremmedhadsk og racistisk samfund, mens Tibi forklarer, at 

multikulturalismen er et forsøg på at virke åben og imødekommende (jf. 6.3.2). Sørlander og Tibis 

teorier om den multikulturelle tilgang forklarer, hvorfor denne tilgang har fået en del kritik, 

specielt efter terrorangrebene i London i 2005, for at have skabt et segregeret samfund med store 

holdningsmæssige forskelle, der har givet plads til ekstremistiske ideologier (jf. 6.3.3). Fortalerne 
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for multikulturalismen anfægter kritikken, da den henvender sig til den mest yderliggående form 

af tilgangen (jf. 6.3.4). Det samme gør Sørlanders kritik af den multikulturelle tilgang (Ibid.), hvilket 

kan siges at svække teoriens forklaringskraft. Hertil kan det dog diskuteres ud fra analysen, at 

Storbritanniens anvendelse af multikulturalismen på nogle punkter bevæger sig henimod den 

politisk-programmatiske betydning (Ibid.). Samtidig viser analysen, at flere af modstandernes 

kritikpunkter afkræftes af undersøgelserne (jf. 6.4), dette vil blive diskuteret nærmere i dette 

afsnit. 

 

I forhold til de holdningsmæssige forskelle viser både Channel 4 undersøgelsen og Comres 

undersøgelsen, at der er store forskelle mellem en væsentlig del af de britiske muslimer og den 

generelle befolkning, når det kommer til de liberale frihedsværdier såsom ytringsfrihed (jf. 6.4.1 og 

6.4.2). Endvidere indikerer Channel 4 undersøgelsen og Policy Exchange undersøgelsen ingen 

udsigt til en ændring, da der ikke er væsentlige aldersmæssige afvigelser (jf. 6.4.1 og 6.4.3). Disse 

forskelle virker besynderlige, når alle tre undersøgelser også viser, at langt størstedelen af de 

britiske muslimer føler tilhørsforhold og loyalitet overfor Storbritannien endda i en højere grad 

end den generelle befolkning (jf. 6.4.1, 6.4.2 og 6.4.3). Det kan dog diskuteres, at det stærke 

tilhørsforhold og følelsen af loyalitet skyldes, at de britiske muslimer føler sig frie til at praktisere 

deres religion og derfor mener, at Storbritannien er et godt sted for muslimer at bo (jf. 6.4.1). 

Dette indikerer, at multikulturalismen har formået at få de britiske muslimer til at føle sig godt 

tilpas i Storbritannien, men til gengæld ikke formået at samle dem omkring de fælles normer og 

værdier, som landet bygger på. Denne udvikling forklares af Sørlander, der påpeger, at ikke alle 

kulturer har potentiale for en demokratisk styreform med dens frihedsværdier, samt at 

multikulturalismen undergraver de normer og værdier, som kulturen bygger på ved at give plads 

til fremmede kulturer (Ibid.). Derved tyder analysens resultater på, at den multikulturelle tilgang i 

Storbritannien er en stor udfordring for ytringsfriheden, da denne tilgang ikke lægger vægt på 

vigtigheden af at bibeholde de fælles værdier. 

 

I forhold til hvorvidt multikulturalismen skaber segregerede samfund, fremhæver analysen, at der 

er tale om et fortolkningsspørgsmål omkring hvor lille en procentdel etniske briter, der skal være i 
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et område for, at der er tale om social eksklusion (jf. 6.3.4). Det kan dog diskuteres, at de 

minimum 10 % etniske briter, der er tilbage i de omtalte områder, bliver boende fordi de ikke har 

andre muligheder, og derfor ikke kan bruges som modbevis for social eksklusion. Endvidere 

kritiseres Channel 4 undersøgelsen for at udelukke muslimske respondenter fra mere integrerede 

områder, da den kun interviewede muslimer fra områder med mindst 20 % muslimer (jf. 6.4.1). 

Således indrømmer fortalere for multikulturalismen, at jo højere procentdelen af den etniske 

minoritet er, jo mindre integrerede er de også. Derved kan det argumenters, at stigningen i 

antallet af områder med 90 % indbyggere af anden etnisk baggrund tyder på, at den 

multikulturelle tilgang har skabt mindre integrerede og mere segregerede samfund i 

Storbritannien. Endvidere viser Channel 4 undersøgelsen en minimal interaktion mellem muslimer 

og ikke-muslimer, der for manges vedkommende kun foregår uden for hjemmet, mens 17 % 

ønsker at leve et helt separat islamisk liv (Ibid.). Dette understøtter antydningen af 

integrationsproblemer i Storbritannien, hvortil analysen fremhæver, at de forstærkes af de mange 

etniske opdelte skoler i landet, som den multikulturelle tilgang ligger til grund for (Ibid.). Hertil 

forklarer Tibis teori, at multikulturalismen skaber parallelsamfund, da den fremmede kultur sættes 

på lige fod med den eksisterende, såsom ved oprettelsen af islamiske statsskoler (Ibid.). Fortalerne 

for multikulturalismen mener derimod, at integrationsproblemerne i Storbritannien skyldes 

diskrimination og fordomme imod muslimer (jf. 6.3.4), hvortil Comres undersøgelsen viser, at 46 % 

af de britiske muslimer mener, at Storbritannien er blevet mindre tolerant overfor muslimer (jf. 

6.4.2). Modsat viser Channel 4 undersøgelsen, at 88 % af de britiske muslimer synes, at 

Storbritannien er et godt sted for muslimer (jf. 6.4.1). Policy Exchange undersøgelsen tager fat på 

disse modsatrettede oplysninger, og rapporten argumenterer for, at der ofte fremstilles et 

misvisende billede af fjendtligheden mod muslimerne, der skaber fokus på deres sårbarhed i 

samfundet (jf. 6.4.3). Dette har efterhånden fået muslimerne til at anse sig selv som ofre, hvilket 

en del af dem også gav udtryk for i undersøgelsen (Ibid.). Denne udvikling forklares af Sørlander 

med multikulturalismens mangel på krav om integration, der i stedet gør indvandrere til uskyldige 

ofre i et racistisk samfund (Ibid.). Policy Exchange undersøgelsen understreger dog også, at den 

islamiske terrorisme har skabt et dårligt syn på Islam og muslimer, som ikke er retfærdigt over for 

langt størstedelen af dem (Ibid.), hvilket kan være årsagen til den diskrimination og de fordomme, 

som fortalerne nævner. Dette kan forklares ud fra Tibis teori om den vigtige og ofte ignorerede 
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forskel mellem Islam og Islamisme, som han også anser for at være et centralt problem i ideen om 

det multikulturelle samfund (Ibid.). Problemet er netop, som alle tre undersøgelser viser, at de 

britiske muslimer er en meget forskelligartet gruppe, hvor nogle muslimer ikke kan forene deres 

tro med de vestlige liberale frihedsværdier, har andre, heraf størstedelen, ingen problemer med 

det, hvilket reflekterer Sørlander og Tibis forskellige holdninger til muligheden for at forene Islam 

og demokrati (jf. 6.4.2). Selvom multikulturalismens fortalere skyder skylden for radikalisering af 

britiske muslimer på Storbritanniens udenrigspolitik (jf. 6.3.4), viser Channel 4 undersøgelsen en 

sammenhæng mellem dem, der leder separate liv og dem, der sympatiserer med voldelige og 

ekstremistiske handlinger (jf. 6.4.1). Således tyder analysens resultater på, at multikulturalismen 

har medført en udvikling af segregerede samfund i Storbritannien, som har gjort det muligt for 

muslimer at leve separate islamiske liv, hvilket for nogle har ført dem ud i radikalisering.  

 

Det multikulturelle samfund i Storbritannien har derved været med til at skabe udfordringer for 

ytringsfriheden samtidig med, at tilgangen har givet plads til radikalisering af muslimer, som truer 

samfundets sikkerhed. Hertil kan der stilles et interessant spørgsmål omkring, hvorfor det ikke 

diskuteres, hvorvidt multikulturalismen har skabt en kløft mellem eksempelvis de britiske hinduer 

og resten af befolkningen. Et muligt svar er, at der fokuseres på den muslimske befolkning i 

Storbritannien på grund af den islamiske terrorisme, der, som Policy Exchange undersøgelsen 

nævner, har skabt et dårligt fokus på Islam og muslimer (jf. 6.4.3). Forklaringen kan dog også være 

Sørlanders teori om, at Islam ikke adskiller politik og religion, hvilket kan gøre det vanskeligt for 

muslimer at leve i et demokratisk samfund (jf. 3.3.1). Dette er også årsagen til, at Sørlander er 

skeptisk overfor ideen om, at en sekularisering af vestlige muslimer kan finde sted og derfor heller 

ikke fremlægger en løsning på, hvordan man forener Islam og demokrati (jf. 3.3.3). Sørlander er 

dog enig med Tibi og multikulturalismens modstandere om, at den multikulturelle tilgang ikke er 

løsningen (jf. 3.3.4, 3.4.2 og 5.3.4), og at tilgangen til integration derfor bør ændres for at sikre de 

demokratiske værdier såsom ytringsfriheden i Storbritannien. Trevor Phillips og Channel 4 

undersøgelsen præsenterer en tilgang kaldet Active integration, mens Policy Exchange 

undersøgelsen fremlægger en ligheds liberal tilgang som et modspil til den multikulturelle tilgang 

(jf. 6.4.1 og 6.4.2). Begge løsninger fremhæver vigtigheden af de liberale værdier og vender tilbage 

til ideen om, at lige rettigheder igen skal betyde ens rettigheder for alle (Ibid.). Derved minder 
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disse løsninger om Tibis løsning, som han kalder Euro-Islam, hvor han ønsker, at de muslimske 

indvandrere skal blive europæiske borgere af hele deres hjerte og foreslår en sammensat 

identitet, der sætter de europæiske værdier sammen med islamisk tankegang (jf. 3.4.2.). Således 

kan det diskuteres, hvorvidt disse tilgange til integration igen peger i retning af assimilation, hvor 

minoritetskulturen gradvist udviskes til fordel for majoritetskulturen. Tibi påpeger dog, at det blot 

kræver overholdelse af de fem søjler at være muslim, og at en sådan personliggørelse af Islam gør 

den forenelig med demokrati (jf 3.4.2). Dette er størstedelen af de britiske muslimer enige med 

ham i (jf. 6.4.2), hvilket tyder på, at en sådan ændring i tilgangen til integration i Storbritannien vil 

kunne rette op på multikulturismens segregerede samfund og derved gøre det sværere at 

radikalisere unge muslimer og samtidig sikre de demokratiske frihedsværdier som ytringsfriheden i 

Storbritannien. 

 

 

8.0 Konklusion  

 

I mere end 10 år har adskillige hændelser tydeliggjort et betydeligt pres på ytringsfriheden på 

grund af forskellige holdninger til, hvilke grænser man kan sætte for den. Dette pres kommer 

hovedsageligt fra den muslimske befolkning, og det er derved blevet klart, at Islam sætter en 

strengere grænse for, hvorvidt ytringsfrihed på religionens bekostning kan accepteres.  Dette 

udgør et presserende problem i den vestlige verden, hvor ytringsfriheden anses som en vigtig 

demokratisk frihedsværdi, og hvor den muslimske del af befolkningen vokser. I Storbritannien har 

man søgt at være åbne og imødekommende overfor denne del af befolkningen og deres kultur ved 

at anvende en multikulturel tilgang til integration. Anvendelsen af denne tilgang har dog skabt stor 

diskussion, om hvorvidt det er en god løsning, da modstandere anklager den for at skabe et 

segregeret samfund med store holdningsmæssige forskelle, hvoraf sidstnævnte kommer tydeligt 

til udtryk igennem holdningen til ytringsfrihed. Dette problem udgjorde baggrunden for opgavens 

undersøgelse af, hvilke udfordringer ytringsfriheden står over for i Storbritannien, og hvorvidt 

denne frihed kan sikres i fremtiden. Hertil har John Stuart Mill og Joel Feinbergs teorier om 
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ytringsfrihed samt Kai Sørlander og Bassam Tibis teorier om Islam og demokrati udgjort det 

teoretiske udgangspunkt for analysen af den anvendte empiri. 

 

Det voksende pres på ytringsfriheden blev allerede klart i 1988 ved udgivelsen af De sataniske 

vers, der mødte voldsom modstand på grund af bogens umiddelbare nedsættende referencer til 

Islam og profeten Muhammed. Rushdie-affæren kulminerede i udstedelsen af den hidtil mest 

omtalte fatwa, der dømte forfatteren Salman Rushdie til døden. Det blev derved baggrunden for 

en af de første omfattende diskussioner om ytringsfrihedens grænser, og hvor langt man har ret til 

at gå for at kæmpe for disse grænser. I analysen og diskussionen forklarer Sørlander, hvordan 

muslimernes reaktioner på bogen udspringer af Islams sårbarhed overfor kritik. Dette er også 

årsagen til, at en stor del af de britiske muslimer ønsker at begrænse ytringsfriheden og endda 

sympatiserer med anvendelsen af vold for at opnå denne begrænsning. Derudover klargøres det, 

hvorfor et forbud af De sataniske vers ikke kan retfærdiggøres af Mill og Feinbergs teorier, der 

heller ikke kan retfærdiggøre en del af Storbritanniens restriktioner for ytringsfriheden. Disse 

restriktioner tyder på en forsigtighed i forhold til ytringsfriheden og på trods af, at myndighederne 

ikke imødekom ønsket om at forbyde bogen, viser deres reaktioner, at den islamofobiske 

tankegang har sat sit præg og gjort dem bange for at fremstå diskriminerende og racistiske. Tibi 

forklarer, hvordan begrebet islamofobi netop anvendes til at undgå kritik af Islam og derved 

begrænse ytringsfriheden. Den islamofobiske tankegang bunder i en offerrolle, som 

multikulturalismen tildeler indvandrere, hvilket fratager dem ansvaret for at integrere sig i den nye 

kultur. Derimod forventes den eksisterende kultur at give plads til den nye og undergraver derved 

de normer og værdier, som den eksisterende kultur bygger på. Analysen og diskussionen viser, 

hvordan de britiske muslimer adskiller sig holdningsmæssigt fra resten af befolkningen som et 

resultat af, at den multikulturelle tilgang ikke lægger vægt på at bibeholde de fælles normer og 

værdier, som landet bygger på.  

 

Således kan det konkluderes, at ytringsfriheden står overfor store udfordringer i Storbritanniens 

multikulturelle samfund, da en væsentlig del af den muslimske befolkning ønsker at begrænse 

denne frihedsværdi, mens landets tilgang til integration samtidig undergraver de demokratiske 
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frihedsværdier såsom ytringsfriheden. Storbritanniens tilgang til integration skal derfor ændres, 

hvis ytringsfriheden skal sikres i fremtiden, da multikulturalismen både er til fare for 

ytringsfriheden samt for landets sikkerhed. Ud fra analysen og diskussionen kan det konkluderes, 

at en ny tilgang til integration med fokus på de fælles liberale værdier og en sammensat europæisk 

og islamisk identitet kan sikre ytringsfrihedens fremtid i Storbritannien. 
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