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Foreningen DANSK KULTUR finder, at manuskriptet

til nærværen-

de bog indeholder så væsentlige informationer, at foreningen har
udgivet den som en del af DANSK KULTURs udgivelsesprogram.
Da 6n af foreningens formålsparagraffer vedrører dansk kultur, der
problematiseres i mødet med islam, har bestyrelsen ment således at
fremme dette formål - i øwigt også fordi foreningen vil styrke
ytringsfriheden.

DANSK KULTURS formål er at styrke dansk kultur og identitet,
demolcrati, ytringsfrihed og ligestilling.

"Og han (Allah) gav jer deres (de vantros) land, deres huse og fori ary, og land, som I end ikke har betrådt. Allah har magt over
ulle ting" (Koranen, Sura 33.27)
mLter

"fslam dokumentationsmappe"

Dansk kultur vil i forlængelse af denne bog udgive en dokumentationsmappe til yderligere dokumentation af bogens indhold. Her vil

islamiske tidsskrifter og dokumentationsmateriale tale for sig selv.
Dokumentationsmappen kan også bruges i undervisning.
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"På den dag skal der blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de synpå den dag, de blåøjede". De blåøjede folk er folkene mod nord
og vest, altså Europa og Amerika. Efter I0 århundreders nedgang
lor islam og opgangfor kristenheden, vendes forholdet nu om (Abdul
,\. Madsens korankommentar i hans overscBttelse Kbh.l967.)
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Forord:
Kald mig Fatima. Jeg vil ikke sige mit navn, for det er ikke godt. Det
er ikke godt for mig, og det er ikke godt for dig.
Du har sagt, at jeg skulle læse denne bog for at se, om alt var rigtigt.
og jeg har læst bogen og jeg har dikteret dig, hvad jeg mente om
hvert kapitel. Jeg er ikke så god til at skrive.
Jeg har boet på et hjem for kvinder i lang tid, nu er jeg et andet sted.
Jeg har sagt ja til at læse det. Men jeg ønsker ikke, at mit navn kommer frem. Jeg ønsker det sådan, fordi jeg kommer fra en meget religiøs familie. Min familie er stor i Danmark og den er stor i mit
hjemland. vi er over tusind, og mange bor her. Min mand er meget
troende muslim, og hans brødre og hans familie. Da jeg sagde nogle
ting om Danmark, som jeg kunne lide, og at islamisk lov ikke altid
var god, slog min mand mig. Han slog mig hver dag. Jeg kunne næsten ikke passe mine børn eller gøre noget, fordi han slog. Jeg sagde
at 1eg var ikke sikker på at Muhammad havde ret. Han sagde, at jeg
havde ikke ret til liv og han ville slå til jeg troede. Du kan godt få
uddannelse og gå ud. Men vil du ikke tro hele Koranen er du udstødt
Han sagde "Danmark er rådden og danskere er dårlige for os". Han
sagde, jeg var blevet som de vantro danske luddere. Han sagde jeg
er uden ære og ikke må leve. Alle sagde det og Danmark er et dårligt land. Muslimerne skal bestemme. Jeg løb væk og skjulte mig.
Nogle gode mennesker kørte mig til huset for kvinder. Her må mænd
ikke komme. Her var alt godt. Men hele min familie vendte sig væk
fra mig. De tog mine børn. Mine børn kunne ikke se mig. De sagde
de havde ingen mor. Min familie sagde, jeg nu var død. Jeg var som
danskerne. De sagde, at min mand skulle straffe mig. En muslim skal
styre sin kvinde. Jeg har ingen veninder mere. Jeg har ingen familie
mere. Jeg har ingen. De siger, hvis jeg vender tilbage og følger hele
den hellige Koran vil de ikke straffe mig mere. Ellers har jeg ingen
børn. Danmark og islam er forskellige. Danmark og islam er ikke
godt sammen. Nu er jeg død. Jeg er ingenting. De lånte mig i huset
(dvs. krisecenteret) en bog om religion "Jehovas vidner". En dame
skrev om "udstødelse". Alle vender sig bort. Alle venner går. Man er

alene, man er død for dem. Sådan er det også for mig. Men det er
værre. De har taget mine børn fra mig. De forfølger mig. Hele familien straffer mig. De slår mig. Jeg har ingen børrr, ingen venner, ingen forældre. Hvor skal j"g gå, hen? Hvordan får jeg mine bøm at se?
Jeg har sagt: Du skal ikke slaive dit navn på denne bog. For denne
bog siger sandheden. Det er ikke godt at sige sandheden om islam.
Men det er sandt og jeg har læst det. De vil sige, at alt i denne bog er
lrgr, men jeg ved, at hvert ord i denne bog er sandt. Beskyt dig selv
og beskyt mig. De må aldrig vide, at jeg har læst denne bog. Sig
aldrig mit nar.n til nogen. Heller ikke til din bedste ven. Kald mig
l;atima!

liorfatterens forord:
l;atimas opfordring er baggrunden for, at jeg som forfatter til denne
lrog optræder under et andet navn. Jeg ved for øvngt ikke, hvor hun
lror i dag.
l'gentlig var det kun meningen, at Fatima skulle rette og kommentere
,le fbrhold, som hun mente skulle ændres i bogen. Således blev det
,krq kun i mindre grad. Hun mente ikke, at ret meget burde ændres. I
,tctlet blev det til en række kommentarer til nogle af bogens afsnit, af
lrr rlke jeg har medtaget de vigtigste. Fatima er en af fem forskellige,
,,'rn har bearbejdet bogen. Jeg vil med dette samtidig rette en varrn
t:rk til alle fem for deres store indsats og professionelle vejledning.
I rrtlclig vil jeg udtrykke min forbløffelse over, hvordan nogle danske
L r nrcler, som har været gift med muslimer, samt nogle muslimlcriti,kt' kvinder i landet lever som i retsløst samfund. For en hel gruppe
er dansk lovgivning og beskyttelse sat ud af kraft og visse
'rr,.'rrncsker
,l,rnskc myndigheder vender det blinde ø1e ttl, dels fordi de ikke vil
, rkcnde, at dansk lovgivning ikke fungerer i nogle muslimske getto-

rrrrl;ocr, dels fordi de ikke ved, hvad de skal stille op overfor det
tr1'.t'ncle problem. Under alle omstændigheder må man erkende, at
,l.t t'r'de svage, som bliver ramt og at politikerne øjensynligt ikke
(,n,,1(('r' at hjælpe dem, uanset hvad grunden end måtte være. Jeg har
, rr,kr11 været vidne til, at danske myndigheder bevidst modarbejdede

de forfulgte

i

denne sag med alvorlige konsekvenser også for disse

kvinders børn.

Samtidig må man spørge sig, om ytnngsfriheden ikke har lidt et
knæk, når magtfulde familieklaner kan være deres egen lov, og omgivelserne må leve på deres præmisser. Samme magtfulde klaner
synes at have sammenfaldende interesser med nogle danske politikere, af grunde det er svært at gennemskue. Under dokumentationsøgning til bogen og kontakten med de berørte personer, har jeg flere
gange måtte spørge mig selv, om vi stadig bor i et retssamfund. Såvel
politiet som lovgivningen synes i mange tilfælde at være sat ud af
spillet. Det kan dog næppe skyldes lovgivningen eller poiitiet, men
må søges andre steder.

i vesten fortrinsvis fra muslimske
i vesten er under hurtig forandnng.
lncltil slutningen af 1960erne var islam nærmest usynlig i vesten.
l ndda indvandringen af arbejdslcraft fra Mellemøsten i 60erne og
/Ocrne betød ikke meget, da de første indvandrere ofte havde en
lrcskeden opførsel, koncentrerede sig om deres arbejde og ikke stille, k' store krav til sig selv eller samfundet, dels fordi den økonomiske
rrrtltlening var hovedmålet for opholdet og fordi mange kun regnede
rrrcd at blive i gæstelandet i en begrænset årrække

piciske fødselstal og indvandring
lrrnde, at også islam

ljrtlcn er det gået anderledes. Sideløbende med den radikale islamiserrng af Mellemøsten og Nordafrika er der også sket ændringer i

I uropa.
l',1;rnrs synliggørelse

1. Indledning:
Islam har siden den iranske revolution i 1979 været under forvandling. Lande som Pakistan, Sudan, Libanon, Afghanistan, Yemen,
1-etjenien og dele af Somalia har oplevet, at Islam er blevet ophøjet
til højeste instans i samfundet. Ideen om teokratiet, Gud som den
regerende, og Allahs lov som den eneste lovgivning har i disse lande

i stigende grad gennemsyret samfundet, en udvikling som næsten alle
muslimske lande har kunnet mærke i større eller mindre grad.
Verdslige stater som Tyrkiet er i dag trængte og defensive, fordi de
fundamentalistiske bevægelser har fået større tilslutning i befolkningen, samtidig med at de fundamentalistiske krav stilles mere kompromisløst end før.
Det har betydet en ændnng også for islam i Vesten. Siden de store
islamiske erobringsk ige, som endeligt blev standset i Tyskland og
Østrtg i det 16. århundrede, har Vesten ikke betragtet islam som en
fare, da vesten efterhånden fik en sådan sfyrke, at muslimerne i stedet brugte deres kræfter på at missionere og ekspandere i Afrika og
Asien.
De kraftige islamiske omvæltninger i mange lande og den eksplosive
vækst i befolkningstallet i Mellemøsten med en fordobling af befolkningstallet på blot 20-25 år, befyder sammen med de lave euro-

I

i vesten er sket i fire faser:

i indvandring af arbejdskraft,

som efter planen atter
.l,ttlla vende hjem.
' f ttsa bestod ifamiliesammedøringer, hvorefter muslimer beg,'ndte
rr rc sig selv som indvandrere, hvilket betød en begyndende mus-

i

rrt
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ltt,se bestod

t

s

k bevidstgørelse.

ltr.\a omfattede import af imamer fra Mellemøsten og hojaer fra
I r r kit,t. Disse har påvirket de muslimske indvandrere til at tage klar
ttttrtrtd fra vesten og indvandringslandets skikke, hvilket medførte en
nt,'t t' rudikal holdning i de nye muslimske gettoer.
t l,t.sc består i etableringen af mpskeer i Vesten samt krsv om uaf'
i,,, ttrli,qhed fra det omgivende sfmfund, autonomi og ændring af den
it,tttttrtule lovgivning, samt ændringer i skolesystemet og endelig

ur[er i grundloven.
\t,-tl rlcnne udvikling er Vesten blevet stillet overfor vanskelige krav
I r .r r,,l:u'n, som er unikke. For selv om der findes talrige andre religiorr, r lrrrr ingen af disse stillet synderlige krav til samfundet om æn,lrrnlt'r i lovgivning, holdninger, traditioner, skole, etc.
trr,lr:rntlr-crc er ikke en massiv masse med identiske synspunkter, det
{ | ,k'rr rrruslimske indvandrergruppe heller ikke, men den er splittet

,r rtrlt

l,.rr

lt' tr;rlronalt og religiøst.

t', ,n!r' lto{ ltunrller om islam, ikke om indvandring, jeg vil derfor
tt, ll,.r tltkt, ht,røre de 20-25% tidligere muslimer, som er verdslig-

1000 missionærer.
Sammen med oprettelsen af godt 20 muslimske pnvatskoler i Danmark oprettes efterhånden koranskoler i de fleste danske provinsbyer. I Tyskland planlægger den fundamentalistiske organisation Mille
Gdrtis bygning af 300 skoler. I Danmark oprettes for tiden ca. 3 private muslimske skoler årligt.

l)e ikke-verdsligEorde muslimer (75-80%) kan udover mange andre
skel deles i to flø1e, de moderate og de yderliggående. Den moderate
l1ø1 var tidligere størst, men i dag har den yderliggående fløj overhalct de moderate både i Danmark, Tyskland, Frankrig og England. Det
I il blive stadig vanskeligere at være moderat uden at få problemer.
l)ctte fører jævnligt til direkte kampe mellem grupperne. I Danmark
rcpræsenterede i begyndelsen "Islamisk kulturcenter" på HorsebakLcn og den fyrkiske stats Diyanetbevægelse en relativ moderat kurs.
I tlag er mere radikale kræfter ved at fa afgørende indflydelse i manr,r' Sålnlnenhænge samtidig med, at "Islamisk kulturcenter" har vist
rl stadig mere yderliggående, og de radikale libyske kræfter, som
t;rr bag centeret, viser sig mere tydeligt. I 1998 er den danske stats,tottc fjernet fra centeret pga. af omfattende bedragen.
I r skc og engelske undersøgelser om udviklingen har været nedslå, rrtlc. Begge lande viser en klar forskydning fra den moderate fløj til
t, r lirndamentalistiske. Dette gælder også 2.generations-indvandrere
,r,, r I'yskland endog tyrkiske 3. generationsindvandrere.
..rlrrrlrgvis kan man lukke øjnene for dette. Men det er tydeligt ,,r, ,:r l)å bibliotekernes hylder - at antallet af bøget om islam skrevet
, l n rrrslimer i missionsøjemed og udgivet på musiimske forlag for en
l.rrr ,1,. lrcserskare er stærkt voksende. Flere nye muslimske forlag har
, r ,l:rqcnS lys. Tilsvarende er det svært at få udgivet litteratur om
l.rnr. som er videnskabelig kritisk. De muslimske forlag udgiver
,,,,,,,.t,sonrfremstiller islam på en attraktiv måde som en religion i
,, rlt.t, l,:lu:cledragt, en videnskabelig og tolerant religion. Men læser
,,, rtt tt(1.\.,\krifter, blade og bøger skrevet af muslimer for muslimer, er
,,,, ,,1 ', indholdet enfuldstændig anden!
, ,,..r'r('nclc bog tager derfor ikke sit udgangspunkt i islams historie
,, rr lrr,,ron. som mange fag- og skolebøger ellers gør, den ser også
1,, ,r r tr,r nrrrslin-rske bøger beregnet for vesterlændinge.
r,,, lr.rr r:rlql cn kritisk videnskabelig synsvinkel og har i vid udr r lrrrrrq tugct udgangspunki i tidsskrifter og litteratur skrevet af
,,',, 11trt,'t lttt' rtlUSlimef.
I ,t, rrrrt lrttt'nrtrrr lægges først og fremmest vægt på indførelsen og
,, , rlr,,l,lr'|,,t'rr :rl'Allahs lov, "den perfekte iov for hele menneske-
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giorte "såkaldte kulturelle muslimer" eller frafaldne, hvoraf langt de
fleste kommer fra Bosnien og lron. Alene fra Iran flygtede efter den
islamiske revolution 3 mill. af de mest verdsliggjorte, de uddannede
og dele af det kristne mindretal..

Bogen handler heller ikke om egentlige islamiske terrorbevægelser
som Hamas, GIA, FIS, Det islamiske Broderskab, etc., af hvilke 4748 overvåges af efterretningstjenesterne i EU. Kun enkelte af ovenstående bevægelser bliver perifert berørt, når det er nødvendigt for
forståelsen af tel<sten. Disse bevægelser kræver en selvstændig bog.
Efter familiesammenføringen begyndte, er der indenfor de sidste 25
år bygget ca.l 1.000 moskeer i Europa med statsstøtte fra islamiske
lande på 3-4 milliarder kr. årligt. De største har plads til 5000 personer, heriblandt den nye marfyrernes moske i Berlin. Andre har
kostet over en kvart milliard kr., som den nye centralmoske i Rom.
Tyskland havde i 1972 kun 2 moskeer, England havde i 1963 13
moskeer og Franlcrig godt 20 moskeer i 1970.r dag er der i disse 3
lande tilsammen næsten 7000 moskeer. Mange er beskedne i gamle
lagerhaller og huse i baggårde, ligesom mange af de 50 danske moskeer. Men en del har koranskoler, cafeteria, bibliotek, kampsportstræning for unge, for eks. de store moskeer i Bremen, Mannheim, Kciln, London, Castrop-Rauxel, Krefeldt, etc., der alle har det
for os besynderlige navn "Erobrermoskeen". Det er forbudt i en del
muslimske lande at bygge kirker. Men, der hvor det er tilladt, kunne
det næppe tænkes, at en kirke eller tempel fik et sådant navn.
Missionen i Vesten sker meget hurtigt, dels pga. den store indvandring, de rigelige pengemidler og gennem direkte støtte fra statskassen i islamiske lande. Mange imamer er statslønnede eller ambassadeansatte. Store organisationer som "Diyanet" har 350 forlag og
80.000 ansatte, andre som "Den muslimske Verdensliga" har næsten

r

t
heden", hvilket forfatterne ikke bliver trætte af at gentage, endvidere
ideen om at islamisere vesten, således at Ailahs p..f.kt. lov kan
gælde for hele verden. Profetisk mener mange muslimer i Koranen at
kunne læse, at Allah har udset sig de "blåøjede lande" med "kvinderne med det gyldne hår" som islamisk land. Allah vil forære musli-

merne rige lande med blåøjede mennesker sammen med al deres
rigdom og gods. I det islamiske blad "Heilbronner Stimme" skriver
M.S.Abdullah: "1683 nåede de islamiske hære fra det osmanniske
rige frem til wiens porte, men måtte vende om uden at have opnået
noget. For mig står fast: Allah sender arbejdere til aftenlandet (Europa) for at føre islam til sejer"(s.1.1991) Målet er, at også her skal
Allahs lov regere.
Derfur vil jeg sætte den islamiske lov under lup, ikke mindst for at se
på konsekvenserne for vort somfund i sammenstødet med denne lov.
Dette sammenstød er også sket i de ca. 250.000 brandede ægteskaber
i EU, hvoraf 75% går i opløsning (fyske tal). Hvordan skal mænd og
kvinder, offentlige kontorer, krisecentre, læger og socialrådgivere
forholde sig i dette sammenstød mellem to former for lov, vestens og
islams, ja to forskellige verdener?? Det er stof til eftertanke for vestens politikere. Sammenstødet mellem de to lovgivningssystemer er
en realitet, som ikke kan fejes ind under gulvtæppet eller fornægtes i
et oplyst land.
Endelig vil jeg stille spørgsmålet, hvorfor islamiske forlag udgiver
bøger for vesterlændinge, hvis indhold ofte siger det stik modsaite af
det, den interne muslimske litteratur præsenterer.
Bogens dokumentation virker overvældende og vil forskrække mange læsere. Alligevel har jeg valgt ikke at sminke på kendsgerningerne.

Fatima:
Mønge dansker ved ikke hvad islam er. De tror det er en religion,
ligesom alle andre religioner. Men islarn har det hele. Islam itg",
det hele. Derfor skal det hele være, som islam siger. og islam skal
altid have autoriteten. Det forstår I ikke. I forstår heller ilkke, at vi vil
være flest snårt. Derfor må alle gøre som islarn siger. I
ft, ingen
børn. vi får mange børn. Min mand siger, vi bliver flest om 20 år.

t2
f.,

;,,t,utt.'rt.sir(r vi bliverflest om 30 eller 50 år. Han sigervi har tid.
; ,, nrtt.lt'tr (r Allahs,fremtiden er islams. Detforstår I ikke. Jeg har
';t', l,t'tt htt{er på biblioteket, men min mand siger, at alle danskere
;,,t1 l,ln't' ttruslimer. Det ved jeg ikke. De vil ikke.

'
I

tsl:rrns styrke og kvaliteter
l.rrrr lurr cn styrke og en lang række kvaliteter, som bør fremhæves.

L, rl'',olrrt styrke er dens stærke synlighed i samfundet. Islam kan
,tl, .\'('rscs, selv når muslimer er i mindretal. Pga. deres dybe for,r,r' r rslam og islamisk lov og et stærkt fællesskab, har den enlr,
rrrrrslim en klar identitet sammen med sin gruppe i forhold til
'

!,,1
r

,ir. ilnll'.lVClSef.

'1, rr r',lrrrns største styrke er, at næsten alle lande med et muslimsk
' , rrrl t'llcr blot en stor procentdel muslimer (40-50%) står åbent
{,, .r ,,nr r)luSlimske. Dette gælderregeringer, TV, radio,
r nr('t, domstolene etc. Således definerer ca.50 lande sig som
r rr l1;rr'.kc stater, hvilket indebærer, at en væsentlig del af disse lant, .rl lrrt sløtter og fremmer islam både i hjemlandet og i udlandet,
,i, l,.rtlt' politisk og økonomisk på regeringsplan-,'tslam er en offi,, I r,'lr1iron, ikke blot i symbolsk forstand, men den er integreret i
I r,lr 1r. lrorneopdragelsen, forfatningen og lovgivningen på alle plai,i, .1, nrvcauer. Islam fremmes af staten på alle tænkelige måder.
'1, r,rrr (l)a'wa) i andre lande betales og fremmes økonomisk af en
| ,rr' r,r'l.,kc af disse lande med milliardbeløb. Ambassaderne arbejder
r,r, r'.l,rrn r lande, hvor der er muslimske mindretal, for at fremme
,1, ' . nrrrlrgheder og retsstatus. Imamer kan ansættes ved ambassa, !r , ,,r ,,1' opnår dermed indrejse og immunitet i udlandet. Muslimske
i ir'1, lrt't:rlcr og fremmer moskebyggeri i alle verdens lande. Tilsvar, ir,lr nr;r nllrrl efterhånden spørge, hvad mange vestlige lande overri,,,, rlr't l',or lbr at bevare deres kultur, traditioner og kristne tro.
Ir, rrr lrrty,tlcr, at vesten regnes for "vantro" og "utroværdig" i muslirrrr I

rtlll('.
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findes i dag næsten ingen officielt kristne lande. De
lcristne stater definerer sig i dag som verdslige stater. skole
og kirke
er adskilt, børnehave og kirke adskilt. Forfatningen har ofte "fiernet
Tilsvarende

sig fra lc-istendommen, og religionsundervisningen i skolern"e har
fiernet sig fra forkyndende kristendom til fordel for en forvirrende
bred vifte af fremmede religioner, som forvirrer og som ikke giver
tilstrækkelig plads til at styrke egne traditioner og kristen børne-

'' 'l rr ,( r('n(lc kristne ligesom det er blevet tilfældet i Berlin efter kun
rr ,r | ( )r's:i i l)anmark er der sogne, hvor der allerede var et flertal af
Irrrrt'r r 1997. Det gælder ikke kun Københarm, men Gellerup
, ' , \rlrrrs havde i 1998 allerede 60% muslimer!

i
-

lærdom.

, ,,

Resultatet har været voldsomme kultur- og traditionstab i
mange
vestlige lande. Lovgivningen har også ofte søgt at begrænse
kristen_
dommens mulighed for indflydelse og påvirkning ikke mindst
på
ungdommen gennem det offentlige. Den stærke adskillelse kan
følr
'ges i tre perioder: reformationen, den franske revolution, men isæt'
tiden siden ungdomsoprøret i l960erne. Specielt den amerikanske
højesteretsdom i 1976, hvor en kommunist ånskede, at hendes
dreng
william Murray ikke skulle bede morgenb Øn og få lcristendoms_
kundskab med den begrundelse, at hun ønskede, at hendes
barn skulle have en kommunistisk opvækst, medførte en total adskillelse
mellem skole og kirke. Denne dom fik vidtrækkende følger også for
jeuropæisk lovgivning (william Murray blev paradoksalt
nok som
voksen leder en kristen missionsorganisation i Rusland).

Denne adskillelse betød, især for den opvoksende ungdom,
en dra_
matisk fremmedgørelse fra religion og tradition, hviiket man kun
kendte i ffi islamiske lande, nemlig de tidligere socialistiske
lande
Afghanistan, Yemen og flere sovjetiske randsiater, samt det verdslige
Tyrkiet. Men 3-4 af disse lande hører i dag til de mest fundamen_
talistiske, og i ryrkiet regerer siden begynåelsen af 9Oerne funda_
mentalisterne i flere af de store byer. Tilmed betaler Tyrkiet løn
for
fyrkiske hojaer i Europa.
Islam har dermed en væsentlig sfyrke overfor den kristne kultur
især
i Europa, da næsten ingen df disse lande definerer sig officielt som
kristne. Dette befyder, at islamisk mission både økinomisk, og
i
forholdet til påvirkning i det åndelige vakuum, som talrige ideologier
har efterladt i Europa, har gode muligheder. Der findes Jl.d..
byer i
Holland, hvor antallet af muslimer allerede nu overstiger antallåt
af

t4
h.

I rrlrrrrt'llc og åndelige ødelæggelser og traditionstab ateismen og
',!,rrililil,illtcl-l efterlod sig i flere europæiske lande kan næppe over, ,l, r,',. rslur-da nogle politikere selv i dag ikke synes det er værd at
I

II

,

,

il I

('rcn kultur, religion og tradition.

l,rrrrs kvaliteter hører også de. stærke familiebånd, som er en del

lr'r,rt'r
'

r

og kulturen, enåvideie islamisk gæstfrihed.

,rrrlr'rr kvalitet og force er, atmuslimer ikke søger at skjule troen,

,l,t

rt

den alle vegne for eks. ved offentlig bøn, påklæd'rser
lirrskrifter, etc.
' ' , r r rl' kc bange for massir,.t at påvirke sine omgivelser og hele
,, i*r,lt'l. I)cn er ikke en undskyldning for sig selv, som det ofte er
r trlt;r'ltlct for kristendommen især i Nord- og Mellemeuropa.
i 't , ,, r ,l:rrrrrske force giver respekt og synlighed. Muslimer er heller
' 1,.1111'1' lor at registrere og kritisere misforhold, som bør rettes i
IIr nruslimskelande.
i r , ,rl l ,nu)rcr islams faste regelsæt og lovgivning, som giver
klare
l' lrrrrrl,.tcr i tilværelsen. Islam slår hårdt ned på hasardspil og
, , rr l';rrrr1-r. som mange kristne kirker mere eller mindre har op. r r l,rrrrlrcr-r med stærke verdslige styreformer, som ikke levner
''r,l trl ,rt ur'c ungdommen et åndeligt fundament. Forrige århundI' r.r | 1'1'11ing af spiritus og forbud mod hasardspil pga. de store
r rr, r,r'kkclser er i dag faldet i grus pga. skattemyndighedernes
I' r',t'

'!i, r, I tr.r rrrtltltgter.

! ,, r'r,rrrqt'l på blødsødenhed tiltaler også nogle i en tid med grov
'i I I .''r nuurge kvinder tiltrækkes af, at kvinden i islam ikke er
' "l'r, l.r l.'r rrder, som konverterer til islam i forbindelse med æg, I rl, rrr,'rl r'rr r-rruslim, fremhæver islams stærke sammenhold også i
i ,r,, lr, rr ,;rrnl klare påbud, bedetider, faste, etc.
,
'

'!.

t'! tl,l"' litlr' ,qrimme billeder af danske piger udenpå aviser. De
'i ' t , r t !' lt lt'tr de danske piger, som bliver gft med en muslim ved
15

ikke hvad de gør. De får det skidt. De bliver ikke glade med deres
mand. Men de får mange børn. og de bliver fulde af had. De lærer at
foragte andre. Alle andre er dårlige, de er ikke gode. og de piger må
nogle gange ikke se deres far og mor, deres familie, deres venner,
deres veninder. J"g kender mange, som er fyldt med had. Min familie og mange andre har had til alle dqnskere og til Danmark. Mange
lærer børnene at hade. De siger at alle andre er dårlige mennesker.
De siger at de er uden ære. De foragter andre.

3. Kan en religion være et problem?
Kan en religion være et problem? I et samfund, der bevarer sin kultur
og sine traditioner er det tydeligt, at tilfredsheden og glæden ved
livet er større hos den enkelte. For samfundet betyder det samtidig, at
kriminalitet, misbrug, etc. holdes indenfor grænser. En religion giver
mening og svar og giver den enkelte en klar sfyrke i både liv og død
og et mål for livet.
Desværre har mange vestlige politikere aldrig forstået, at religio-ner
ikke er ens eller er skåret efter samme læst. Man lever i forestillinI gen, at det ene er lige så godt som det andet.
Den kristne tro giver det enkelte menneske en forbavsende stor frihed. Det er ligesom barnet, der skal handle i frihed under ansvar..
Denne frihed gælder også i forhold til staten. "Til frihed har Kristus
frikøbt os, så lad jer ikke spænde i trældoms åg" (Galaterbrevet 5.1).
"Giv Gud, hvad Guds er, og kejseren hvad kejserens er", siger Jesus
(Mattæusev.22.21). Af samme grund tager mange det som en selvfølge, at sådan er det også i andre religioner. Det er blot ikke tilfældet! Islam gør l<rav på hele samfundet. Målet er indførelsen af Allahs
lov overalt og overholdelsen af den, uanset hvad andre mener eller
tror. At islam har denne holdning kunne på en måde være ligegyldigt
for os, men i perioden 1968-98 er der udover andre flygtninge og
indvandrere kommet ikke færre end 20-25 millioner borgere fra ofte
16

,,r,'rfrcfolkede muslimske lande til vesten. Dermed har islams absolrrtlrctlskrav også fået betydning for os, uanset om det interesserer os
,llr.r cj. Et overordnet princip i Islam er, at ikkemuslimer ikke må
lr,rr t' autoritet over muslimer. I
I l)rrnmark bliver antallet af muslimer på bogens udgivelsestidspunkt
,rrrlort til ca. 150.000, et tal som også anføres af flere muslimske
trt.tlsc. hvilket ikke viser det reelle tal. Tallet omfatter alle indvan,lrr'rt. lia islamiske lande og deres efterkommere iflg. Danmarks starr..trk l)ctte tal omfatter dog også kristne og kommunister, som er
tlr1,tt.t lia islamisk forfølgelse og islamiske sekter, som i mange
r l.rrrrrskc lande er forbudt,forfølges og som i for eks. i Pakistan og
tr,rrr oplcver drab iflg. islamisk lov. Tallet indeholder også muslimer
r ,,.r l1r lran som totålt har vendt Islam ryggen, fordi pga. den underrr., l,.kt.lsc de har oplevelse fra islams side. Den eksplosionsagtige
r 1. ,,t r antallet af muslimer på få år gennem indvandnng har affødt
,l lrt.ltrg debatbåde om indvandring og racisme' en debat, som dog
r..,,( r,'lt cr kørtaf sporet, fordi man ikke ernået frem til den egentli!,, l,r,rlrlcmstilling, som består mellem to vidt forskellige lovgivrrrrr1,.,,,\,Stcmer, ttåtig den islamiske og den danske. I stedet er der,rlr rr olic blevet hængende i betragtninger vedrørende racisme'
på
I r, rr. lr:rr været et problem for en seriøs debat om kernespørgsmål
, I \ rrk.rrskabeligt, juridisk og religiøst grundlag. Ethvert tilløb til en
l,,r, ,lt'bat er kørt af sporet pga. af beskyldninger om racisme og
I lr I I 1, I ,r rg af politianmeldelser af danske medier og enkeltpersoner'
| , I nrtr.rvlcw i dagbladet "Børsen" med Mette Kryger udtaler profes,,r ,lr lrolrl. poul Chr. Matthiessen: "Udviklingen på globalt plan vil
tlr r trl, rrl rndvand-rerproblemet vil blive stadig mere varmt, selv om
,t,rrr.l.r [xrlrtrkere ikkå er tilbøjelige til at beskæftige sig med det,
u,, r! ,'rrrl tlt't cr strengt nødvendigt....Når politikerne har været så lidt
r

r

pri at se ptåbl"tn.t i øjnene, hænger det Sammen med, at
lir lr rrr,lr';rttrl-rcrdebatten er kommet ind i et uheldigt leje, blandt
*rrl, I l,rrrlr lltan har intrOduCefet ofdet raCiSme, Som næSten har
,rrnrrlrt,t,torI cll virke-lig saglig og seriøs debat på dette områ,1, \ll,'r't'tl. at vi ikke kan tage et ubegrænset antal indvandrere'
Ir, I , r lt r'trrrrr'. tlcr må tages op Som så mange andre i et demokrati'

,r,l trll,.t
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man føre indvandrerpolitik, er det nødvendi gt, at være forudseende, og det er man ikke, når man blot skubber problemet foran sig.

Integrationen af folk fra disse områder (muslimske) er meget vanskelig og langvarig. Familiesammenføringerne er som en snebold,
der ruller. Hvor længe, den ruller, afl.rænger af, hvor heldige vi er
med at integrere de fremmede folkeslag. så længe børnog bÅebørn
af første-generationsindvandrere henter deres brudgom i hjemlandet
og ikke i tilstrækkelig grad gør sig fri af deres gamle kuitur, er en
integration ikke fuldbragt... Det er væsentligt nemmere at integrere
folk indenfor den europæiske kulturkreds uanset om de er protestanter eller katolikker. Den islamiske religions livsmønster ligger
meget langt fra den europæiske" (Børsen 30.1.90).
Ser vi tilbage på grupper, der i historiens løb skulle integreres i det
danske samfund, kan nævnes Herrnhuterne (brødrem.nigh.d.r, i
christiansfeld), som kom på opfordring, dernæst kartoffehyskerne,
som kom op på den jyske hede inviteret af den danske konge, for at
introducere kartoflen og opdyrke heden, fyske håndværkeie og de
franske huguenotter (Fredericia og Københaw), som også fortrinsvist var inviteret og kun måtte bo i bestemte byer, små jådiske grup_
per, de katolske roepolakker, som kom til Lolland for hjælpe Åed i
roeindustrien og på markerne, Ungarnflygtningene efter opstanden
mod kommunisterne, samt en mindre gruppe chilenere i foibindelse
med kuppet i Chile mod Salvador Allende. De fleste af disse chilenere er siden rejst lSem igen. Fælles for disse grupper var at de fortnnsvis var kristne og relativt små grupper. Endelig kom de vietnamesiske bådflygtninge i slutningen af 70erne.
De fleste af disse er i arbejde og er brevet en naturlig del af sapfundet. Fælles for disse grupper er taknemlighed mod d..., nye land,
som de er blevet en del af. Aldrig hører man kritik af Danmårk eller

,'t'l,rl,rtr()n

til islam af vidt forskellige grunde, de er ofte udeh fami-

relationer, undertiden distancerer de sig kraftigt fra negaoplr.r,clsCr de har haft med islam, de har interesse i dansk og
, .rlrri krrltur og er venlig stemt overfor denne kultur. Men for den
rur ,tr. tiruppe muslimer er integfation et skældsord. Integfation må
,t l, r,;r lrungere, end til at lære dansk og få et arbejde. Næsten alt
,,r,l,t l,.rrlrlcr de "assimilation". De ønsker at beholde deres "kultur",
r,'rll.r'l lirr cn dansker lyder rimeligt nok. Men problemet er, at en
,,',r .lrrrr rrrrder begrebet kultur forstår noget ganske andet, end vi for| ,r r,.tl ordet. "Kultur" er i en islamisk tankegang noget meget brer, rr ,.rrrl vor definition. For eks. er et islamisk kulturcenter en moske
,,,,,1 r rr koranskole og evt. udlån af islamiske bøger. Begrebet "ist,rrrrrsl, kulturt' omfatter for en troende muslim en helhed af relirrr n r,,.,,\rllc

!, \

,

s,trn, jrrra og skikke, omfattende familieret, ægteskabsret, krigsr r t. lolkcret, menneskeret, strafferet, delingen af verden i rent og
,,,, nt. lcgitimt og illegitimt. Begrebet "islamisk kultur" er totalt,
ttAllahs fuldendte loYtt, som er uden
r Lrltorrrlhttende system,
t,rrllrr. rla den tager stitling til ethvert tænkeligt spørgsmåI. Islam
, r tor r.rr rnuslim en politisk, juridisk og samfundsmæssig helhed.
lr, r lor llger islam gennemgående afstand fra vestlig tankegang'

fester, parlamentarisme, skolesystem, skikker etc.,
:runt :rrtskillelsen af stat og religion. Andre love passer ikke ind i
\ ll.rlrs lrrldendte lov. Derfor kaldes alle andre love illegitime. De
, r rrlor lige, fordi de ikke passer ind i Allahs lov. Islam kræver
tl,l, r. lrlol indflydelse, men kræver at forme ret og stat. Af samme
r , ,rl(l t:r;icr en stadig større gruppe i dag kraftigt afstand fraalt, hvad
,tr , r r ,l;rnsk, europæisk, kristent, vestligt, demotr<ratisk og parlamenr rr r 1., I )e tager også afstand fra politi, dyreværn, skoler, fester og

ltr rrrr:rrlc,

Anderledes med grupper fra Libanon, Marokko, Somalia, Iran, Irak,
Pakistan, Algeriet etc., som er kommet siden 60erne. Til manges
forundnng har kun små grupper blandt disse et ønske om at lade iig
integrere. Flygtninge og indvandrere fra de islamiske lande kan fypisk deles i grupper med følgende baggrund: En mindre gruppe er i

radikalt, at der reelt ikke kan slås bro over forskeltlcr binder disse indvandr... ,u*åen er islam og et for
,l , r, 1..'r t. olic uforståeligt had og en dyb foragt for alt, hvad der er fra
., rl, rs;ur amenkansk og jødisk. Samtidig har muslimer intet til
,,,r | . lor "vantro" indvandrere af anden religiøs baggrund. Derfor
, , tr,,r nuurgc muslimer at isolere sig. Denne eksklusive isolation og
rri 1,.rtrr.. lroldning til vesten beskrives ikke i den ordinære islamiske
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ønske om at lave værtslandet om.
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fremlitteratur skrevet af muslimer for vesterlændinge. Muslimers
..vestlig
til de
ikke
overhovedet
svarer
klædedragt"
stilling af islam i
selv
de
som
og
blade
synspinkter, som fremsættes i muslimske
vesterfor
Islambøger
samme personer udgiver til deres egne!
den grønne
lændinge beskriver islam som en moderne religion,
i.rigioti, den videnskabelige retigion, fredens religion, religionen
blade, magasiner
udu-denen klasser og racisme, medens islamiske
taler om et
muslimer
for
muslimer
af
og bøger, som .. ,kr.net
Hvordan
ikkemuslimer.
over
regere
,irt.-, hvor muslimer skal
denne
for
udgangspunktet
er
iør"nd"muslimer skriver til deres egne
og
Tyskland
Danmark,
bog. En lang række muslimske blade i bl.a.
stilling:
Enitand understøtter forståelsen af islams eksklusive
"Islam- Fred og harReåaktøren af det mest moderate danske blad
er kristen og
moni" skriver om blandede ægteskaber, hvor kvinden
børn med
fælles
påvirke
at
hustnren
"Forsøger
manden er muslim:
opdramuslimsk
sikre
at
for
skille
,* .g.r, tro, bør manden taåe sig
fastelarm,
95),"fødselsdage,
s.
!.ir."t"rrlam, fred og harmoni" 1991, (s.95) f'ra"5-6 års alderen skal
F., oÅ mors dag, etcl er uislamiske!!"
barnet sendes i koranskole" (s'94)'
som "en fare"' Nogle af
De islamiske tidssknfter anser generelt løder
og europæisk politik,
bladene påstår endog, at jøderni dikterer dansk
"Newsletja hele verdens pollirt<. Det fremgår af det dansksprogede
"lsrael
laver
s'3
1996,
):
ter for Islamic Student Organisation"(nr.7
stærk
så
under
I
er
at
jer
Vesten'
i
FNs regler"! og "Det .. tynd fbr
det meste af verdenspreskontrollerer
Jøderne
israel.
af
inAnya"etse
af denne danske studensen,,. Man kan læse i bladet, at medlemmer
inviteret af den yderterbevægelse modtages som off,tcielle gæster!!
parti) i Libanotl 98,
liggåenå terrororganisation Hizbollah (Allahs
i det libanesiske
repræsentant
Å-Ja,ug., i lufthaåen af Hizborlahs
parlament Hal Ali Amer.
danI det danske yderliggående muslimske blad Khilafah opfordres miliog
kulturelt
ske musrimer til airndrede kampen "intelrektuelt,
det kaldes i bladet' I
tært" mod det vestlige system ';pesten", som
juni/juli nummeret 96 står med fremhævet ekstra stor sknft og i
"Det er konsekvensen af
ramme, at den hellige krig skal indledes:
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menneskeheden fra tilbedelse
lihad (hellige laig) alene, der vil redde
lovgivning"'
uf -.tttt.sker gennem den vestlige
Det er bl.a. vestlig lovgivning, som ingen af bladene kan acceptere,
Vestog som man ønsker eritattet af islamiske love i Danmark og
eiropa." Reislamiseringen" skal indledes skriver man.
Man ønsker ikke "undirkastelse" under vesten. Problemer i samfundet opstår for alvor når muslimer fuldstændig afviser euro_pæisk
lovgivning og mener, at muslimske love står over vestlig lov' Denne
prolentd.T r.r ikke ud til at være faldende. En stadig større_del-nøjes
itt. Utot med at mene dette, men arbejder ihærdigt for indførelse og
respekt for islamiske lowegler.
Salim
Reåaktøren af det tyske moderate blad "Aktuelle Fragen" M'
Abdullah skriver om dette ønske om indførelse af den islamiske
"statsteori", der kræver et samfund med to klasser af borgere: "Den
den anden
ene gruppe, muslimerne, er de egentlige borgere i landet,
i et musbeskyttelsesborgere
g.upp. iålrr.r.r.....Kristne skal blive
muslimerne"
af
nåden
limsk land, som er underkastet viljen og
(9.trgang, nr. 1-2 ISSN 724-2735)'
som
Lignåndå toner kan man følge i det førende muslimske blad,
men først og
læses i alle vestlige lande "The Muslim worid Journal",
tenfiemmest i "Mill; Gazete", et blad for tyrkere i Vesten. Denne
univerhar
muslimske
allerede
tlens fremmes ved, at muslimerne
EUsiteter i flere vestlige lande, et privilegium, som kristne i flere
dag
i
ser
politikere
lande end ikke hai mulighed for. Europæiske
først
('aren et andet sted, end hvor det reelt befinder sig. De fokuserer
()g fremmest på grupper af yngre og helt unge anden generationsrndvandere, som gøi'tig bemærket ved stenkast, optøjet og bandekriminalitet. Men i dag findes den største grupper af yderliggående
muslimrkke på gaden, men på universiteterne. Frankrig har 300.000
Også i
gruppe
radikaliseres'
,ke siuderende, hvoraf en stadig støne
bevægelser
yderliggående
Århus og København findes de mest
og
blandt studerende ved universiteterne for eks. de islamiske libyske
pakistanske studenterbevægelser og den yderliggående islamiske
,,rganisation FFMR (Frie Forenede Muslimers retshjælp), som influved
t.r.cr, styrer og advarer mod politiet og stiller spørgsmålstegn
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er medlem
dansk lovgivning. En af lederne Safia Aoude , der også

,,Islamic Studeni organisation" i Danmark udtaler til BT 17.4. 1996
vores folk og
om danskerne: I "ftångschristianiserer og vesterniserer
anskueliggøres
kan
Problemet
andre."
lyver og svindler som ittg.tt
vis godt
med disse ord af en u.rg du.rtk muslim: "Man kan på sin
forældre"(Talha
vore
end
sige, at vi unge er mere iundamentalistiske
radioer
Kf,an i Politikkens islamiske særtryk marts 1996). Islamiske
halvanden
af
i Danmark og Sverige, hvoraf den danske kan aflyttes
million, hører ved siden af de muslimske blade og moskeer til de
hører sammeningsdannende for mange skandinaviske muslimer, og
vold og
roser
der
radioer,
Disse
tidig trt a. meget yderliggående.
myndigheder.
danske
de
fra
*oid, har fået siore-økonomiske tilskud
den isProblemet med denne radikalisering, som er sket især siden
i
Pakistan,
lov
lamiske revolution i Iran og indførelsen af islamisk
er begyndt
Sudan, etc. er, at radikaliteten i den muslimske verden
musstadig klarere at afspejle sig blandt de over 20 mill' europæiske
på kun
limerl hvoraf flertaliei er indvandret til vesten over en periode
ca. 30 år.

I'

I,

af

De grupper, som i første omgang kommer i klemme, er muslimske
mosektir iom Amadiya og Alavi, blandingsreligionen Bahai, samt
den
med
hartkorn
i
derate muslimer, å* ikke ønsker, at blive slået
DjaNusrat
voksende fundamentalisme. F. eks. har Ahmadiyaernes
molotovhan moske i Københa'rn været udsat for angreb, lige fra
muslimer
ortodokse
fra
bombetrusler
til
cocktails og skudepisoder
(politiken il .Z.gS). Det faktum, at funda-mentalismen er voksende,
kan ses af, at en tredjedel af vestens muslimer ønsker dødsdommen
over den indiske forfatter Salman Rushdi håndhævet. En demonstration til støtte for dødsstraf over forfatteren kunne allerede i 1989
(2000'
samle en væsentlig del af alle muslimske mænd i København
sender
3000). Mens -,rrl-rrn.r' tidligere var tilfredse med folkeskolen,
koranskoler.
og
privatskoler
i
bør;.
deres
i dag stadig flere
musGruiden til denne ændring ligger først og fremmest blandt de
i
"sharia
School"
for
Rektoren
limske ledere i vesten og iudlandet.
reer
vi
usA.
og
Europa
hele
London udtaler: "vi arbejder over
præsenteret over hele verden. Målet er magtovertagelse' I Europa

vi som pressionsgrupper, og et af vore vigtigste mål er zt fa
skal
muslimer til at ,mff. sig uddannelse. Den vestlige livsform
fungerer

love må
undermineres, de menneskeskabte love må fiernes, islamiske

95)'Noget
indføres" (Kan Vogt: "Kommet for å bli. Islam i Vesten",
MissiIslamic
lignende ,rialt. uicJpræsidenten for "United Kingdom
oi,, Mashuq Ally: "'Vi lever blandt 49 millioner poten-tielle muslihvide
mer. Det store åertal af den ikkemuslimske befolkning er
som selv er indvandret". Dr. Kalam Siddiqui, som i iseuropæere,

førende
lambladet "Aktuelle Fragen" (9.årg. nr.3-4) anses for den
gør
Vesteuropa,
i
bevægelse
tænker og ideolog for den islamiske

,,airiser de i vesteuropa bestående parlamentariske
klart, at man

(Det engelske islasystemer, den demokratiske og pluralistiske stat"
politisk engamiske blad "Crescent International"). Men et direkte
værtsgement er ikke nødvendigt for at vende muslimer mod deres
de mest dynaiuna. Bevægelsen "Jamu'åt ul-tubligh" er blevet en af
indvandrere
og
fremmedarbejdere
miske for europæiske storbyers
eller lade
levevis
efterligne
med budskabet, at en muslim aldrig skal

af denne
sig påvirke af skikke uden rødder i Islam. De opfordres
deltage
at
tilbJvægelse modsat mange andre islamiske bevægelser
reliudnytte
aktivt i den politiske demokratiske proces; de bør
Blandt
gionsfriheden maksimait og påvirke de politiske beslutninger'
i
Sudan'
leder
religiøse
den
åirr. fortalere er Hasan al-Turabi,
vokser
Naturligvis ønsker muslimer magt, når antallet i Vesteuropa
troende
når
mulig,
ikke
så radikalt. Og naturligvis er en integration
for godt,
muslimer ikke ønsk", utudskifte noget, som de selv anser
uislamisk
er
vide
med noget mistænkeligt, som de i moskeen ffir at
nødog ødel,æggende for dem og deres børn' Dette er heller ikke
a. i visse o*råd.., bydele og skoler udgør mere end
våndigt,
"fra talrihalvdelen. Hvor hurtigt udviklingen kan gå, viser eksempler
af 25
periode
på
en
kvarterer
enkelte
ge større europæiske byer, hvor
grad
hø1erc
i
endnu
hvilket
år kan gå hen og få et flertal af muslimer,
muslimske
i
fødsler
sker i åmrådets skoler, pga. af det store antal
familier.
er udeDenne hurtige udvikling bevirker, at integration naturligvis
lukket. Her kommer det ny-islamiske begreb "gensidig inte-gration"
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geneMuhammad var ikke blot religionsstifter, men samtidig øverste
væral, Øverste dommer og politlker. Af samme glund består den
samfund i
sentligste del af islam-ai juridiske regler for et arabisk
7.århundrede, fuldendt som Allahs perfekte system to århundreder
illegitime' De
senere. Overfor Allahs system er andre systemer altid
er ugyldige og ulovlige.
forstand'
Således er religion, jJra og politik en enhed i islam i snæver

i et område skal inteind i billedet. Mindretallet af hidtidige borgere
grere sig ind i det nye islamiske flertal'
problemet er i dag ån eklatant mangel på viden om Islams udvik-ling
ftu. i de senete ir ajourført deres
også i vesten side"n lg7g. Alt for m
sat sig ind i den radikaviden om islams udvikling. De har ikke
som læses af
magasiner,
og
lisering, som en del islaÅiske blade
og i særtrend
islams
viser
vestlige muslimer, står for. Disse blade
1979'
siden
sig
ændret
deleshed, at islamå selvforståelse har

lande denne tanke,
af kolonitiden' hvor de vestlige lande
eller
indførte vestlige love i mange arabiske lande, for eks' engelsk
ommed
specielt
og
kolonitiden
fransk neutral"lovgivning. Efter
lande
mange
i
atter
man
har
væltningerne i fran, Sudan og Pakistan
genindfårt islamiske love og regler. En stadig større del af muslimeri. unr.,. religion, politik og j"iu som 6t og det samme; kun en min-

Man opgav

forstår ikie.
kanføtgedet,danskeregørogleverefter'Isl-amharsinlov.Danmarkharsinlov.Detoerforskellige,Men.islamkanikkelavesom.
den er ikke god for os' for
Min familie forkaiter ierei tov. De"siger
lov. Når jeg har sagt:".Vi er i
den er ikke fra Allah,"det er de vantroi
vi er ikke vantro' vi følger isDanmark,' siger de "nej vi er i islam,
autoritet over os' Danmark har ingen
lams lov. Danmark har ingen
",qUott
er større end Danmark' og vi vil en-

skere

autoritet over en muslim.

gang være de, som bestemmer"'

4. lslam som Politisk størrelse

to forskellige ting' Medens
vesten opfattes politik og religion som
af Jesu ord' hvordan
kristne har frihediil sel,, ui atui. konsekvensen
og korrekt overfor mennede vil handle Ino.utrt og etisk iorsvarligt
sker og dyr, er det anderledes med islam'
Denkristnetroharklareetiskereglerogbud,meningenjura.Jesus
j uridi ske spidsfindi gheder o g re gforkastede krafti gt pat agrafrytteri,
mere værdig til
ler og spiseforsLrift.r, som skullå gøre personelr ville tværtimod
Dette
Himmeng, men reelt glorde ham til farisæer.
vi det derfor som en underforstået
føre vækfra Gud. I vesten tager
".r
jura. Anderledes forholder det sig i
selvfølge, at kristendom ikke

i forrige århundrede i mange

"fi;
ikke mindst unler påvirkning

Fatima:
ting. Islam og Danmark er to
Islam er en ting. Danmark er en anden
gælder islam eller
ting. De kan ikke være ,o**ri. Enten
forskellige
'"nU gåau, ået, danskerne siger. Begge dele kan ikke gælde. Danmuslim
De er uvidinde, då forstår ikke, at ingen

I

d";

.

dre del af de- moderate stiller sig skeptiske overfor den reli-giøse
politisering.
før
ir4u.,g. danske lærebøger om islam bevæger sig stadig i tiden
Pakistan'
i
Sudan,
lg7g, de tager ikke hensyn til omvæltningerne
eller
Iran, Libanon, Afghanistan, etc., og gengiver islam udelukkende
at
med
nøjes
dvs'
hovedsageligt som en religion i snæ1er forstand ,
ånden
dog
beskrive dens såkaldte religiøse side. I realiteten spiller
rolle
delige side af den islamiske revolution efterhånden en mindre
at
endlen politiske. Så stor en part kan den politiske side indtage,
og
det går ,rd olr., den religiøse side. Juridisk tvang, fængslinger
åndelige
på
den
virkning
religløs politi kan have en ødelæggende
udvikling.
vi står på grund af de hurtige omvæltninger i den islamiske verden i
islam
en situation, hvor vestlige politikere med ringe kendskab til
radide
gennemgående fejlbedøÅmår denne religion. De mener' ar
yderkale krav om muslimsk lovgivning i vesten kommer fra få
er, at
liggående grupper, de såkaldte fundamentalister. Men fakta
den
er
dag
i
samfundsmodel
islam forstået ua nu den middelalderlige
fundamensom
verden
gængse i en væsentlig del af den arabiske
ikke
latisiisk grundlag for samfundet. Den radikale form er i dag
var
tidligere
begrænseJ til sauai-erabien eller Sudan. Lande' som

Islam:
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decideret moderate, hører i dag til de mest fundarnentalistiske: for
eks. Libanon og Iran. Selv de moderate sheikdømmer Oman og Abu
Dbabi har tilnærmet sig den radikale fundamentalistiske model mere

og mere, ligesom Khuvait for at udgå et kup indefra. De tidligere
socialistiske lande Sydyemen, Tietjenien og Afghanistan er blevet
nogle af de mest rabiate, medens Pakistan, der blev regeret af en
kvrnde nu hører til bl. de lande, der eksporterer og financierer fundamentalisme i andre lande. Endog i det verdslige land Tyrkiet har
fundamentalister erobret en fierdedel af stemmerne' Der er i dag ikke
et eneste islamisk land, der ikke har oplevet, at fundamentalismen er
ved at røre ph sig siden begyndelsen af 1980erne. Derfor vil man
naturligvis også ilesten mærke disse strømninger blandt herboende

I
i

muslimer.
Af samme grund

I
i

i

tl

I
I
t:

rlt
i

både politiske og juridiske krav være en væsentlig faktor for de ønsker, som vestlige muslimske indvandrere
stilleitil politikere også i det vestlige samfund. Følges disse krav
ikke, kaldes de afvisende myndigheder racistiske, og man siger ligeud, at der ikke er religionsfrihed i Vesten. Men problemet er, at netop opfyldelsen af disse krav betyder, at andre grupper i samfundet

vil

kommer til at rangere på en andenrangs plads: det indebærer særrettigheder for .n,,ilitn.r, særlove. Og ofte går uvidende politikere
*.Jpå disse krav både på kommunalt plan, som på landspolitisk
plan (et eks. er undervisningsministeriets "Vejledning om organi,ering af folkeskolens 2-sprogede elever" 1998, som er udsendt til
skolåe og hvor der overfor islam anbefales at følge islams regler
om ren/uren, mad og badning på flere punkter uden forståelse for de
videre konsekvenser). Virksomheder lader sig presse til at sponsorere

fundamentalistisk litteratur, lige fta store banker til slagterikoncerner. Hvor langt islam er villig til at gå,, er England et eksempel
på, hvor Islam har oprettet deres eget alternative parlament med Muirammad Saddiqi som leder. Dette parlament har intet med demokrati
at gøre, men er en stat i staten!
Danske muslimer taler om "gensidig integration", der stilles som
krav til danskere og det danske politiske system'
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,,Gensidig integration" betyder, at vesten skal overtales eller tvinges
til at antågejuridiske retsregler, helligdage, slagteregler, etc' Dette
krav tyaeifoi mange utroligt naivt. Hvorfor skulle vi i vesten kaste

vore love over boå til fordel for islamiske? Men faktisk har flere
vestlige lande, først og fremmest England og Danmark bøjet den
Og
hleml-ige lovgivning af tlt fordel for islamiske krav (se nedenfor).
nye'
to
straks
bliver 6t krav opfyldt, stilles
Mange muslimlr, to* kommer til Danmark, Tyskland eller Sverige,
nr inatrykket, at vi i vesten er så føjelige, at vi kan påvirkes til at
regelsæt'
lave de eksisterende love om, så de tilpasses det muslimske
af, at
Samtidig har flertallet af muslimske indvandrere opfattelsen
man i vesten ikke tror på noget. I den sammenhæng bruges et udtryk,
jeg ofte støder på: "Vesten er rede til høst". Muslimers opfattelse af,
at man i vesten ikke tror på noget, skyldes to forhold. For det første
den kristne
er islam en offentlig religion, dvs. man beder offentligt' I
(Jfr'
Jesu ord "I
det
ser
ikke
tro bedes derimod oftest netop, når andre
gør
det for at
skal ikke stå og bede på torvene som hyklerne, der
blive set, men ga i"a i dit lønkammer og bed til din Far, som er i
skjulte, og din Fur, ,o* ser i det skjulte, vil belønne dig"'Matt'6'6)'
i isKristne hår ingen særlig klædedragt eller ydre fremtoning som
hvad
ikke,
"Det
er
ord:
Jesu
lam, ingen ,rilig. spisåregler fiæwfør
der kommer inJ i ei menneske, der gør ham uren, men hvad der
kommer ud af munden på ham" (løgn, pral, bedrag etc'). Kristenmrllø,
dommen kan således virke usynlig, særligt i et protestantisk
hvorimod dLt .r mere synligt i et stærkt katolsk miljø. Således står
kristislam endnu relatir,t svagt Italien i forhold til de meget synlige
har
Frankrig
samt
Midteuropa
og
Nordne katolske omgivelser.
"eroat
om
gælder
det
først
Men
derimod..r *ugn.tisk tiltrækning.
bre" England og Tyskland og fieme "AlDs-kulturen"(et yndet udtryk om vesten).
protestantiske
Oven i kristendommens umyndiggørelse, særligt i det
mlllø,kommer kirkens og kristendommens alvorlige svækkelse først
i kålvandet på den franske revolution og atter i vort århundrede, især
som følge af ungdomsoprøret og den yderliggående antikirkelighed,
,o* prJgede -ång. i den tid og førte til ødelæggelse af troen ikke
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i Østeuropa. Tradition og tro blev således svækket drastisk gennem to generationer, hvilket betød, at hverken tro eller traditioner
blev givet videre til næste generation. Samtidig blev kristendommen
fortrængt fra skoler og det offentlige ud i det perifere. Fadervor,
morgenbøn og morgenandagt blev afskaffet i de fleste skoler, lffistendomsundervisningen neutraliseret. Dette svækkede kirken og den
kristne kultur forud for indvandringsbølgen, som satte ind i slutningen af 60erne. Da de islamiske stater i samme periode, som man i
vesten stækkede den kristne tro, fremmede islamisk religion og kultur massivt, førte det ikke blot til en bevidstgørelse blandt muslimer,
men også til en fornyet selwærdsfølelse overfor den vestlige areligiøse kultur, som man identificerede med laistendommen. Men Islam
har ingen respekt for areligiøse mennesker.
Af disse grunde er det ikke unaturligt at muslimer opfatter det sådan,
at vesten er rede til at blive
"reislamiseret" som de udtrykker det. Her tænker de på, at de i middelalderen og atter i det 16 årh. nåede helt frem til Frankng med
deres tropper, erobrede det kristne østromerske riges hovedstad Konstantinobel, dernæst Balkan, Ungarn og endelig trængte frem gennem
Østng mod Wien. Kun langsomt lykkedes ved militær magt at trænge islam tilbage, medens islam bed sig fast i Tyrkiet samt yderposter
på Balkan og Kaukasus. Drømmen fra dengang spiller en stor rolle
også i dag for troende muslimer. Hvad der en gang har været besat af
islam, erklæres islamisk til evig tid, det gælder for eks. Spanien,
Portugal, Ungarn og Balkan. Af samme grund er Balkan og Kaukasus også i dag sprængfarlige områder for verdensfreden.
Fatima:
Der kan aldrig være fred mellem en muslim og en vantro. Der vil
ikke være fred indtil islam er stærk nok. Når islam er stærk og har
autoritet, er der atter fred. Så bliver jeres land anderledes. Jeg forstår ikke, I forærer jeres land væk. I skal være stolte af jeres land, I
har det godt, hvorforforærer I landet væk?
kun
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5. Moderate og yderliggående
Flertallet af unge mænd fra Mellemøsten, som i 60erne og begyndelsen af 7Oerne drog til Europa for at tjene penge, havde en ret pragmatisk holdning. Det galt om at tjene penge og sende dem Lrjem, efr.
købe en bil. Siden kom gennem familiesammenføring familien til,
dernæst islamiske hojaer og imamer, der ofte gennem Libyen, Iran
og Saudi-Arabien fik betalt lønnen som de største bidragydere til
islamisk mission i vesten. Fra midten af halv{erdserne begynder der
langsomt at ske en ændring i mange moderate muslimers holdning
båd; til islam og til deres værtsland. Islamiske blade og tidsskrifter

bliver trykt, yderliggående budskaber spredes via kasettebåndsmission, Islamisk TV og Radio bliver opbygget, som ofte bliver ledet af
de mest yderliggående gupper. Samtidig radikaliseres islam i Mellemøsten. En del af de mest radikale ledere må flygte fra deres
hjemlande, fordi de anses for en fare selv i overbevist muslimske
lande. De slår sig ned i Europa: A. Khomeini i Frankrig, hvorfra han
ledede omvæltningen i Iran. Men først og fremmest England og
Tyskland, hvor mange af de mest radikale kræfter arbejder. Også
Danmark med kontorer og afdelinger for Hamas, Hizbollah, FIS fra
Algeriet, Det Islamiske Broderskab etc. På denne baggrund kunne
man for eks. i nogle Århusmos$eer finde opråb som "Drop en bilbombe, dræb en politibetjent" 22-2.1996.
For eks. kan også nævnes imam Ahmad Abulaban samt Talat Fouad
Kassem, som fik asyl i Danmark. Førstnævnte blev leder af Tawba
moskeen i København. Med åbne alrne tog de imod den "blinde
sheik''' under hans Danmarksturne som prædikant i danske moskeer.
Kort efter blev den blinde sheik dømt for bombningen af "World
Trade Center" 1993.
Da Abulaban af Jyllandsposten(21.8.94) blev spurgt "fordømmer du
mordene på udlændinge i Algeriet?" vat hans svar: "Det er svært at
se, hvad der foregår". "Er det rigtigt eller forkert at dræbe udlændinge i Algeriet?" "De kan ikke forvente et kort svar på et så indviklet
ipørgsmåI". "For tredje gang. Er det godt eller ondt at dræbe?" "De
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afbryder mig....Måske spreder udlændinge AIDS
jøderne gør

i Algeriet,

ligesom

i

'Egypten."
Kassem, som var dødsdømt

r Ægypten for meddelagtighed i terrorisme, har siden skiftet navn, hans opholdssted er ukendt efter en
arrestation i Kroatien. Men så sent som 9.4.98 prises han på en
hjemmeside på internet med hjemsted i Århus tilhørende en dansk
libaneser. Heri lovprises den islamiske terrororganisationen
"Gam'aat al Islamiya" samtidig med at den ægyptiske regering angribes i voldsomme vendinger.
I islamisk kulturcenter (moske med bibliotek) på Horsebakken I Kbh.
mener bestyrelsesformanden Muhammed Mansuri: "De gør dårlige
ting i islams navn og det skader os".

Et islamisk kulturcenter omfatter også en koranskole: men

i

i.t

kovesten
viser
et
andet
Danmark
og
i
fremstttr
de
som
ranskolerne,
billede end det, vi i vesten må forstå ved ordet "moderat". I Århus er
der tørklædetvang på nogle skoler allerede fra 1. klasse samtidig med
at det pudsigt nok er forbudt de kommunale skoler at gribe ind overfor tørklæder i skolen. Her kan bl.a. nævnes sagen fra Dalum ved
Odense, som kostede to danske lærere deres stilling.
Nævnes kan også det danske indenrigsministeriums udnævnelse af
den barske fundamentalist og antidemokrat og leder af DMGT(Milli
Gortis) Zekt Kocer som statslønnet næstformand for "Rådet af etni
ske minoriteter" i Danmark (JP 22.1.98). Det rabiate og antidemokratiske organisation Milli Gcinis arbejder blandt tyrkiske indvandrere og er som yderliggående fundamentalistisk parti ("Velfærdspartiet", siden "Kyskhedspartiet") blevet forbudt i Tyrkiet.
Et andet eksempel er formanden for den stærkt fundamentalistiske
islamiske studenterorganisation OPSA, som blev folketingskandidat
for Det radikale venstre i 98.
Medens 60erne og begyndelsen af 7Oerne viste et mere ensartet billede af forholdsvis moderate muslimer, som føjede sig ind i det vestlige samfund, så er billedet i dag forandret. Nogle har aldeles forkastet islam pga. af dens tiltagende radikalitet, som de også har oplevet
i hjemlandet. En gruppe af lignende størrelse betegner sig selv som
moderate muslimer, der ønsker politisk indflydelse gennem

Billede 1 (Polfoto). Polariseringen giver voldsomme spændinger
blev kvæogså mellem familier og klaner. Her på Nørrebro, hvor 5

i,

,åt i en alvorlig

fejde Jen 1 5.6.99 mellem en yderliggående libane-

parter
sisk og en mere moderat jordansk familie' Siden kastede begge

sig oår politiet. Lignende episoder kendes fra talrige provinsbyer
indenfor de sidste 2 år.

rå
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parlamentarismen , men samtidig fremmer indførelsen af islamiske
særregler på en lang række områder. Den endelige magtovertagelse
skal ske demokratisk når man har nilet 50oÅ.
Den sidste og voksende gruppe, som endnu i begyndelsen af 7Oerne
var relativ lille, er i dag en magtfaktor ikke blot på grund af dens
stigende tilslutning, men også fordi den ofte bruger den fornødne
tvang og ofte effektive trusler til at få modstanderne til at tie, eller
ved at tvinge frafaldne tilbage i båsen (belyses i 14.1.).
Vi må i bedømmelsen aldrig sætte alle muslimer i samme bås. Naturligvis er der store forskelle. Men radikaliseringen ses tydeligt på
de undersøgelser, der er foretaget. Tyskland har traditionelt haft de
mest verdsliggjorte muslimer, hovedsageligt tyrkere og kurdere. En
undersøgelse viser, at 70oÅ af de tyrkiske 2. generations-indvandrere
anser sig selv som muslimer. I alt en tredjedel sympatiserer med den
fanatiske fundamentalistiske organisation Milli G<irtis. 37,5o/o af de
unge 2 generutionsindvandrere siger, at de er rede til fysisk vold for
islam, medens 23,20Å gik ind for sæbringen "Hvis nogen modsætter
sig islam, skal man dræbe ham". På sætningen: "Fremtiden tilhører
islam" svarer 50,2yoja. På spørgsmålet: "Også selv om man bo her,
skal man ikke tilpasse sig for meget til vestlig livsmåde, men leve
efter Islams lære" svarede 56%ja. "Man skal leve sit liv efter Koranen. Enhver modernisering og reform af islam må man forkaste og i
stedet indtræde for guddommelig lov" (49,1%).
"Enhver troende må vide, at alle andre religioner er falske og deres
tilhængere vantro. Islam er eneste rettroende religion"(ss.9yo).
Undersøgelsen, som blev foretaget for at modbevise påstande om
yderliggående synspunkter bl. 2.generutionsindvandrere, er foretaget
af forskerne W.Heitmeyer, J.Mtiller og Helmut Schroder under titlen

resultat
har mere gyldighed end
dræbes. 65% gik ind-for, at islamisk lov
engelsk lovgivning.
vurdenng af danske forhold: 20Undersøgelserne J.ru.., til min egen
blandt disse er bl'a' iranere
25%er ikke mere muslimer. Avantgarden
voksende gruppe selvbeog af Z.generationsindvandrere ,rritigt en
som patriarkalsk undertrykvidste unge piger, som gør op med islåm
fra næsten alle muslimske
kelsesapparat, en tendens man kender
og straffes af ægtefælle og
lande, hvor dog udbryderne undertrykkes
myndigheder.
fundamentalister' dvs' almin50-55% af herboende muslimer er
i sig selv fundamentalistisk' idet
delige ortodokse muslimer. Islam er
af Allahs lovbog' En ortodoks
hvert ord af Koranen anses som en del
det omgivende sammuslim anser islamisk lov som stående over
må ikke
funds love, skikke og traditioner. ordet "fundamentalist"
karakteristik.
l*g", som skældsord, men er en neutral
linie, som bliver stadig
moderat
Den sidste fierdedel prøver en relativ
kommer flere imamer til Danmere vanskelig efterhånden som der
muslimske sekter som Bahai'
mark. Til den moderate gruppe hører
mister tilslut.
etc. Det er *.,t den moderate gruppe, som

Amadiya,
ning i øjeblikket.
For forholdene i
Blandt de yderliggående høret flere konvertitter'
gruppe af Alevitter er
Danmark gæld-ni," at den moderate tyrkiske
en langt større
Danmark
har
mindre end i iyskland. Til gengæld
hører til de
som
arabere,
gruppe n rrau-."t"ristiske ,åuli.re og
mereyderliggåendegrupperinger.Menislamersplittetpå.lrydsog
gruppe er splittet nationalt mellem
;1;;;. Åf,;. a.n ,"toirtyrkiike
og sunni-muslimer, i
tyrkere og kurdere, og religiøst rnellem Shia
og den statslige Diyatilhængere af Milli Gtirus fundamentalisterne
netmisiion, endelig mellem troende og frafaldne'
udviklingen i en nøddeLederen i Jyltandslosten af 8.9.1990 belyser
i Irg køligt' for
skal: I den vestlige verden "tog man omvæltningerne
islamisk rege"For
en
kun ekspenerne-havde læst Khomeinis bog
af
fta lgll.Ingen anede, at den var en muslimsk variant

"Verlockender Fundamentalismus. Ttirkische Jugentliche in
Deutschland", 1997 . Samtidig kom forskerholdet frem til det resultat,
at flertallet af personer med de mest rabiate synspunkter havde en
god uddannelse samt fast arbejde. En undersøgelse i 1998 finansieret
af arbejds-, sundheds- og socialministeriet i Nordrhein-Westfalen
viste samme resultat.
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Eye" frem til et lignende
England kom BBC udsendelsen "Public
skal
(1989). 30% gik ind for at forfatteren Salman Rushdi

ring"

)
)
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..Mein Kampf'. Venstrefl øjen i Europa jublede endda, som den altid
gør, nhr der kommer revolution i et land...Den muslimske revolution
trussel' Man kan
firedte sig. I dag er den ikke længere kun en religiøs
sin tro, og at det
i
salig
bliver
itt. trnå sig tilbage og sige, at ånhver
fra troens
Bortset
står enhver frit f* .n ,rtie kristen eller muslim'
og
på
kristendom
religiøse indhold er der nemlig afgørende forskel
kejseren'
give
Islam.....Kristendommen har delt magten, så man skal
er ToTALIhvad kejserens er, og Gud hvad Guds er. Islam derimod
Den tror på
adskilles.
samfund
og
religion
TÆR. Den tillader ifke at
er Allahs,
to modstillede og modsat retteåe verdener. Den ene verden
.,o.id.r, er Satans. Målet er Allahs sejer overalt pi kloog den anden
'Jihad"- heldE, og oprettelsen af et islamisk verdensrige. Midlet er

lig

1aig.

r r.

og søger at pirmist er en person, som skærper fundamentalismen
ind under islatvinges
skal
tvinge hele samfundet sit syn, så andre
muslim, som
en
er
misi lovgivning. En kulturel muslim derimod,
på
den fastlagte
beder
kun har .n mrrslimsk baggrund, men som ikke
dog forfindes
Der
måde og ikke overholder lovene for ren og uren.
endeen
En apostat
skellige grader indenfor alle de nævnte grupper'
er blevet eklig en muslim, som har opgivet sin islamiske tro eller
forståelse har en apostat
se"mpelvis kristen. Iflg. fundamentalistisk
En kafir
ikke ret til at leve, hai hu. mistet sine samfundsrettigheder'
forspildt
har
han
er en person, som har tilsluttet sig en sekt. Også
sine rettigheder.

.,._.-r

p"e ,r.sUige demokratier står dermed over for en alvorlig udfordring'

Den får øst-vest-konflikten til
let nok at spørat ligne en tidsbegrænset krusning på vandet. Det er
svar"" I
præcist
give
et
at
umuligt
g., ,r;lrua man skalstille op. Det er
kan
man
og
islam,
fra
åen tredje verdens ulande-vokser inspirationen
selvgrundlægqend-e
formindske den ved at imødekomme folkenes
man ikke det, udbestemmelsesret over deres naturrigdomme. Gør
vikles der et uovervindeligt fiendskab mod vesten' De totalitære
Den muslimske fanatisme kryber ind i alle

kommer

til

magten.

sprækker. Og så godnat, demokrati'"
musI beslaivelsen aflslam bruges ord som fundamentalist, kulturel
Koranen
ikhe'
udtryk
disse
lim, apostat og ekstremist. Ofte defineres
følger så
forstås i islam normalt fundamentalistisk. Denne anskuelse
billedlig
En
at sige alle de større islamiske bevægelser i Danmark'
Koranen
fortojkning af koranen er derfor ikke mulig' For at tolke
forgodtbebilledlig .i d.t samme "som at tolke Koranen efter sit eget
nr.15
, 1998'
i
bladet
"Folkeskolen"
findende", siger Imam Abulaban
at
mener,
som
Echammari,
Aminah
s.4 i et opgør med konvertitten

billedligt'
eksempelvis spørgsmålet om tørklædetvang kan tolkes
Abulaban
siger
Bibelen",
"Men hun læser Koranen Som fanden læser
(Folkeskolen nr. 15, s.4). Det er ud fra denne fundamentalistiske
En ekstreiolkning, at ideen om en islamisk lovgivning er blevet til'
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i København støttet

Billede 2. Islamisk kulturcenter, på Horsebakken
Modtager årligt
af Libyens diktator M. Gadaffi og danske slagterier.
store pengesummer fra halalslagtninger i Danmark'
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Hvis vi skal beskrive islam i Danmark kan vi på ingen
måde gå ud fra ordinære lære- og skoleb øgff om islam, som går ud
fra modsætningen mellem Shiamuslimer (Iran, Libanon, nordlige
Afghanistan, sydlige Irak, etc.) og Sunnimuslimer. I Danmark er det
især modsæfiringen mellem forskellige fraktioner indenfor sunniislam, som er synlig, samt den permanente lcrigstilstand mellem sunniislam og kufr (kafir), dvs. sekterne (Bahai, Amadiya, etc.), som
islamisk lov påbyder at udrydde. Hertil kommer modsætningen mellem de fundamentalistiske sunnimuslimer og de frafaldne eller kulturelle muslimer, som ofte trues eller presses af mere radikale.
To af de mest magtfulde og yderliggående islamiske
bevægelser i Danmark er den arabiske sunnimuslimske menighed,
hvor to af de mest kendte personligheder er imam Abulaban og konvertitten Abdul Wahid Pedersen, som også er næstformand i islamisk kristent studiecenter i Kbh. Denne store arabisktalende gruppe,
som også omfatter sudanesere og somaliere i Danmark, søger også at
sluse bosniske gupper ind i deres radikale islamsyn, som sigter mod
som endestadium at indføre islamisk lov i Danmark.
Den anden magtfulde yderliggående bevægelse i Danmark, der ligesom førstnævnte er i hurtig vækst, er den tyrkiske
Mille Gcirtis bevægelse, som er en aflægger af det i Tyrkiet forbudte
islamiske fundamentalistiske velfærdsparti (siden kyskhedspartiet).
Mille Gcirtisbevægelsen står i stærk modsætning til "Diyanetorganisation", som er økonomisk støttet af den tyrkiske stat og religionsministerium. Mille Gcinis ønsker genoprettelsen af en altomfattende islamisk teokratisk storstat baseret på islamisk lov med basis
i Tyrkiet. Lignende ideer har små bevægelser som Kilafahbevægelsen (Hizb ut - Tahrir): en islamisk storstat, som også omfatter Europa med en Khalif som leder.
Endelig bør som en af de større slagkraftige funda-mentalistiske
organisationer nævnes "Minhaj-ul Quran" med bla. hovedmoske i
Valby og den ekstremistiske islamiske "Radio Vester-bro".
Alle de nævnte bevægelser med undtagelse af Diyanet
arbejder målrettet på f ernelse af det de kalder "europæiske vantro
love" og trinvis indførelse af islamisk love. Dansk kultur og tradition
36

for vantro lerm, som skal fiernes lidt efter lidt og
med hjælp af bl.a. racismeparagraffen, samt konstant pression mod
myndigheder, kommuner, skoler, børnehaver og institutioner. Det
perrnanente pres har ofte overraskende stor effekt, ikke kun fordi
islam råber højt og bruger utraditionelle pressionsmetoder, som andre religiøse grupper ikke har anvendt, men især fordi en mindre,
men magtfuld gruppe danske med rod i ungdomsoprørets ideologi,
stadig mener, at traditioner og dansk kultur står i vejen for et kommende "multikulturelt samfund". Det islamiske pres kan derfor bruges som kærkommen spydspids til at indføre det multietniske samanses som udtryk

fund

i Danmark,

vi skal

Som understreges gennem svulstige propaganda, at

væte "verdensborgere

i Danmark".

6. Islams synlighed. Ren og uren

Islam er utrolig iøjnefaldende i de danske samfund. 35.000 danske
katolikker laver ikke megen stahej ud af sig selv og stiller ingen højtråbende krav. Islam er derimod selv om en væsentlig del ikke er
danske statsborgere og gruppen er utrolig "ny" i dansk sammenh&flg,
krævende og meget synlig. Grundene hertil er flere, bl.a. en stor selvværdsfølelse blandt muslimer, som kan virke stødende på danskere,
som f. eks. Københavns islamiske radios pudsige påstand, at det var
muslimerne, som byggede Danmark op fra at have været underudviklet og fattigt, da muslimerne kom hertil: "..Danmark var helt
udbombet og fattigt efter krigen..ja, Danmark var helt smadret og
man kunne ikke få smør og mælk og kød, og valutaen faldt, og så
kom vore bedstefædre og byggede landet op"(cit. Ekstrabladet
21.z.ee).

En anden grund til synligheden er den islamiske tildækning, som for kvindernes vedkommende har fået en stærk gennemslagskraft indenfor de sidste 20 tr, samtidig med at manden har
opgiveisin hovedtildækning, som viste sig umulig at bruge indenfor
industrien
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Men det mest iøjnefaldende fænomen, som giver flest problemer, er
sammens tødet mellem to verdensbilleder: Det kristne verdensbillede,
som siger at Gud har skabt alle dyr og mennesker rene og lige. Modsat ståi det islamiske, som kultisk skelner mellem urene og rene dyr,
ren og uren mad og rene og urene mennesker.
De fleste europæere tager det som en selvfølge, at alle dyr og mennesker per definition er skabt lige. Denne tanke er dog opstået i Jesu
opgør med jødedommen, som siger at Gud skabte noget rent og andet
,ti.tt. Iflg. jødedommen var de uomskårne urene (Esajas 52.1), føde

kunne være uren (Hos. 9.3), mennesker kunne være

urene

(4.Mos.19.7) For den ortodokse jødedom galt det om, at udskille sig
fra de urene mennesker (Ezra 6.21). 3.Mosebog giver jøderne anvisninger på, hvilke dyr, der er rene og hvilke som er urene. Rene er de,
som har spaltede klove og tygger drøv. Herefter følger en masse
misforståelser: Svinet er urent, fordi den ikke tygger drøv. Klippegrævling og hare, som anses for drøvtyggere! må ikke spises, fordi
de ikke har klove. Kamelen er uren, fordi den ikke har klove. "De
skal være jer en vederstyggelighed"(3. Mos.3.l2). Alle skabninger i
vandet, som ikke har finner eller skæl skal være jer en vederstygge-

lighed (3. Mos.3.10). En lang række fugle skal anses for urene:
Stnrds, rovfugle, pelikan, hejre, stork, hærfugl og flagermus!!" Alle
firfodede dyr, der går på poter, er urene. Der udover kommer stribevis af lister over urene dy. og en lang række komplicerede og sofistikerede regler for omgangen med dem. Hertil kommer blods urenhed
(man *.nt sjælen var i blodet). Spedalskhed giver kultisk urenhed
iig.to* kønsligt samkvem og fødsel. Hertil kommer udelukftelse af
sindslidende, vanføre etc. som kultisk urene. De må ikke komme i
templet og ikke blive præster. Et vanfør dyr må ikke ofres etc. Kvinder og mindre børn er kultisk mindre værd end en mand. Disse kultiske båstemmelser gjorde Jesus konsekvent op med. Han brød reglerne konsekvent, brød renselsesnorrnerne (de kultiske vaskninger).
Han tog kvinder børnog vanføre ind på tempelområdet, hvor de ikke
måtte åpholde sig. Han berørte spedalske, hvilket var forbudt, og
brød en lang række kultiske forskrifter bl.a. sabbatten med begrundelsen at han var Herre over sabbatten. Dermed var grunden lagt for
38

opgøret med ideen om, at visse dyr og mennesker skulle være urene'
Oitt. forstillinger svinget fta religion til religion' men de jødiske

forestillinger biev i vid udstrækning overtaget af Muhammad. For
kristendommen var det nye, at Gud ikke havde skabt noget mindreværdigt, urent og afskyeligt og andet, som var aldeles rent og fejlfrit'
Kristendornlll"rr-hu, kiart og radikalt glort op med denne forestilling
i et
gennem Jesu ord at, "det er ikke det, der ude fra kommer ind
det,
åerrneske (kultisk uren mad), det gøt et menneske urent, men
forbandelog
hårdhed
lrgn,
(bagtalelse,
der kommer ud af munden"
ser), Matt.15.11.
pauius formulerer denne frihed fra den kultiske urenhed, synden og
den tvungne omskærelse af mandens penisforhud med ordene: "Til
trælfrihed har Kristus frikøbt jer, så lad jer da ikke på ny tvinge i
er lige,
doms åg". I dag tager vi denne frihed, som betyder, at alle
om
tabuforestillinger
islamiske
de
virker
,o* .rirelvfølge. berfor
noer
dermed
og
europæere
fleste
de
ren og uren ovJrvældende for
get afdet mest iøjnefaldende og synlige ved islam'
Fatima:
vil
Hvis man fornægter Allah eller hans profet er man uren. Ingen
må
børn
røre ved mig. Hiis de rører ved mig bliver de urene' Mine
jeg
ikke røre ved mig. Min familie siger jeg fornægter Allah' De siger
skal piskes hver 3.dag, indtil jegfortryder'
6. 1 Stagtemetoder og sPiseregler
Mange ieligioner har forestillinger om, at noget er rent, andet urent'
og
Som sådan findes der urene steder og rene steder, urene personer
rene personer, samt uren og ren mad'
Fra den ene religion til den anden møder

vi det faktum, at præcis de
kalv og oksekød ikke må
ko,
Mens
urene.
modsatte ting kan være
svin, så spiser muslimer
spiser
i
stedet
spises af hinduer og disse
Medens de fleste religiokalv.
,r.top ikke svin, n1.n i stedet okse og
ner, der som mindretalsgrupper har taburegler for mad, og sjældent
gør meget postyr ud af det, vil muslimer gennemgående søge at præda de er vandt
!e aile åndre grupper med netop deres spiseforskrifter,

39

til

at præge alle andre grupper

i

deres hjemlande som de domineren-

de.

Islam forbyder: 1. Alkohol (der er dog forskel: I nogle islamiske
lande er det forbudt (haram), i andre "ikke anbefalelsesværdigt"'
vilde dyr, der bruger klør og tænder til at nedlægge
2.Kødaf svin og-rovdyr),endvidere alle rovfugle inkl.,. kragefugle,
bytte (dvs. alle
etc.

vlsse
3. Gnavere (for eks. hare og kanin), og samtlige reptiler, orrne'
skaldyr. etc.
4. Kød af selvdøde dyr, som ellers ville have været tilladt (halal)

føde.

den af
5. Kød af dyr og fugle, der er tilladte, men ikke aflivet efter

Koranen foreskrevne måde.
en
6. Kød af dyr, der er anvendt til afgudsofringer eller over hvilke
anden Guds er nævnt.
(I
7. Ved Halalslagtning skal siges ordene "Bismillah Allahu-akbar"
Gud Allahs navn. Allah er den største)'
medens det
Slagtningen må ikke udføres med bedøvelse. Dyret skal
halsen over
e, litende, (cit. Islam Fred og harmoni", 91) have skåret
og
fra øre tll øre på en sådan måde, at hovedpulsåren overskæres
dyret dør ved f:orblødning. Nogle grupper tillader dog at bedøvning
være en
må ske efter at halsen er skåret over, hvilket må siges at
heller
Ej
beskadiges.
ikke
mærkelig rækkefølge. Halshvirlerne må
urent,
dyret
er
må hovået hugges uf. mg. "Principes"(A. Khomeini)
skal,
Dyret
gang.
hvis ikke alle 4 hovedblodårer skæres over på en
under
når det slagtes, vende mod Mekka. Et dyr, som dør af skræk
under jæge'
slagtning .t1., jagt er urent, men bider en hund' som er
rens kontrol dyret itrjel under jagt, er det rent'
dispenMed hensyn til dyrebeskytteliesloven, som man i øjeblikket
tidsslaiftet
i
står
serer fra i Danmark med henblik på halalslagtning,
har så
Islam fred og harmoni 91, s. 34;'Kontrolinstanser i Vesten
de er
at
travlt med at nedgøte andres metoder, at de ikke opdager'
(ødisk
ofre for profitmalere". Medens antallet af schæchbringer
af halalslagtninger
slaglemet^oae) er gået markant tilbage, er antallet
gælder 97%'
vedkommende
for
fierlcræs
,r,r-.a højt iDanm"nrk, at det
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Reelt er dyrebeskyttelsesloven, som består på dette område, afskaffet
ved dispensation.
kaldes DSIBAH. Herved forstås en fastlagt metode'

SlagteÅetoden
at føden ved denne
Ord--et, som på arabisk betyder renselse, betyder
handling bliver ren. For at kunne uføre DSIBAH kræver islamisk
jøde)'
lov, at slagteren skal være muslim eller kitabi (kristen eller
og uden
Hinduer eller andre må ikke forestå slagtningen' De er urene
eller
sygdom
psykisk
en
have
ikke
rettigheder. Personen må heller
spiseog
Stnrbe
rent.
for
erklæres
,nrrJb.*set, da kødet da ikke kan

som man
rør skal gennemskæres sammen med halspulsåren. Klingen'
i struslagter åed, skal stikkes ind i et punkt under _stemmebåndet
Dette
ben. Allahs navn skal udtales før man begynder slagtlringen'
er
Der
dyr'
kaldes Tasmijja. Blodet skal løbe helt ud af det døende
er en psykisk
forbud mod at indtage blod. "Nogle mener sågar, at der
kunne
Følgerne
yære, at
blod.
med
kød
skadelig virkning vå at spise
w.2.1991)'
harmoni"
og
fred
"Islamman kan blive.,rlta og brutal"(
en ko eller
lfølge de veterinære"myndigheder tager det 3 min. ved
iflg. islam
skal
Koen
snittet er lagt.
oksJ inden døden er indtrådt
"rt"r
ord og
rituelle
være ubedøvet når snittet lægges. Herefter udføres de
(slagtemetoden) blidet rituelle snit. Bladet skriver videre: "Dsibah
et forsøg
ver ofte beskyldt for at være en gmsom metode-, åbenbart
afgøt r
Hvem
metoder'
andre
de
pb atovertale muslimer til at benytte
F'
"Islami
E.
(Aminah
grusomt?"
åwigt, hvad der er barbarisk og

H.", s.34 w.2,1991).
Iran og indførelVedrørende urene dyr har man efter revolutionen i
urene dyr'
Sharialoven iværksat en kampagne til udryddelse af
og

sen af

hunde, svin og aber.

rotu"L" sigei røtg.rrdr om Halal (tilladt føde) og Haram

(forbudt

føde):

på jorden, så vidt
Koranen Sura 2.v.168: " I mennesker! Spis af det
Satans fodspor'
ikke
Følg
det er jer tilladt efter loven (sharia-loven).
Han er en svoren fiende".
dyt, blod, svinekød
Sura 5.v.3: "Forbudt for jer er: Kødet af selvdøde
det, som er dræbt
og det, som er indviet i ån andens navn end Guds;
" ved kvælning eller ved et slag (her forbydes ifølge islamiske tolkere
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bedøvning) eller ved st1rrt eller som er stanget til døde; det, som er
delvis opåat af vilde dyr, medmindre I har mulighed for at slagte det,
som def er jer påbudt; det, som er ofret på altret. Forbudt er også
fordelingen af kød ved lotteri med pile. Det er ugudelighed. "
Koranen Sura 16.v.114-116: "Så spis af det, Gud har givet jer som
lovlig og godt, og vær taknemmelig for Guds nåde når i tjener ham'
Han hai kun forbudt jer selvdødt kød, blod og svinekød, og føde
indviet i andres end Guds navn, men dersom I af nødven-
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Billede 3. Påskrift på dansk halalslagtet kød. Certifikat på, at kødet er
kultisk rent. Alle danskere er tvunget til at spise dette kød, især hvad
angår fierkræ. Oksekød er norrnalt ikke mærket.
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digheden er tvunget dertil - uden villet ulydighed, ej heller overrktid.t rimelige grænser - da er Gud den, der ofte tilgiver og den
allermest barmhjertige. Men sig ikke "Dette er lovligt og dette er

forbudt" for at tilskrive Allah falske ting. For dem, der tilskriver
Allah falske ting, vil det ikke gå vel".
jer. Vi gjorJøderne forbød'ni tådutttte ting, som vi førhar nævnt for
de dem ikke uret; men de var vandt til at handle uret mod dem selv".
.,Islam, fred og harmoni"(1991, s.37) kommenterer dette stykke såle-

des: "Hermed er det fastslået, at kød fra dyr, hvis kød er slagtet i
lande, hvor kristendommen er statsreligion, kan spises af muslimer,
selvom der ikke er tale om deciderede ritualslagtninger. I øwigt kan
enhver muslim selv udtale Takbir over det kød, man agter at tilberede til sig selv, familie eller gæster"(nr.2,1991)
Der er således ingen grund til at følge en tvang fra yderliggående
kredse, der ønskir at gennemtvinge halalslagtninger og muslimske
madpakker for skolelever i skolefritidsordninger. Dette vil på langt
sigt give problemer overfor andre grupper.
Der ønskes spisesærordninger fra diverse religioner og grupper' som
søger ind i landet, men interesserne fra gruppe til gruppe ofte er totalt
modsatte. Skal en madpakke således været rettet mod muslimer,
hinduer, nyreligiøse sekter, eller skal man følge de hindubevægels.r, ,o* ønsker mel og kager velsignet? Skal muslimsk lovgivniig overføres på ikkemuslimer? Dertil kommer, at omfanget af
spiseforbud vedr. halallharam-føde er så omfattende, at mange muslimer også har svært ved at overholde det omfattende katalog hjemme, og mange muslimer også i hjemmet er ligeglade'
Arguåenteifor ikke at spise svinekød kan man finde i "The Muslim
world League Journal" 1406 s.25 ff. J. Ula og J. Thania skriver i

"Why Islam Forbids Pork? A Divine Intervention in Man's Best
Interåst" : "Ifølge sygeplejersker og medicinske eksperter er svinekød skadelig måd. Indtagelsen af svinekød frembringer en lav ka-

.

rakter og ødelægger moral og åndelige kvaliteter i en mand. Det er
almindelig kendt, at en helt flok på 10 eller flere orner kan rende
efter .t gnt og palre sig med denne. Sådan vil det også væte med
svinekødædende nationer, fortabt i bestialske beskæftigelser, tilfreds43

stillede af lyster, pil lagt efter sanselige nydelser, gennem kunst og
mode, druk og udsvævelser... Indtagelsen af svinekød reducerer følelsen af skam og anstændighed. Sådanne nationer, som spiser svinekød regelmæssigt, har en lav moralstandart.....Forbudet mod at spise
den slags skyldes sigtet at få renset sin natur, fordi den mad, som
man indtager ikke blot går til maven og bliver ekskrementer' Men
den går også til hjernen, og dette påvirker ikke i ringe grad menneskets natur. Svinet er fra naturen af både dovent og interesseret i sex,
den er beskidt, grådig og forslugen. Den kan ikke lide sollyset, har
ingen sjæl og den vil slås. Den æder næsten alting, alt råddent og
hæsligt." Derudover siger "The Muslim World League Journal" at
svinekød overfører mange sygdomme til den, som spiser det (s.26),
hvilket vil ødelægge dennes helbred. Endvidere hævder bladet, at
svinekød overfører parasitinfektioner og bevirker

tidlig

senilitetet

in

Islam"
(Ebrahim Kazim: "Medical Aspekts of forbidden Foods
Ramadhan Dhulhrlah 1401, Juli Seot. 1981). Endvidere indeholder
svin vitamin D, Som muslimer mener, føter sygdomme med sig. "En
muslim, som spiser svin, kaster sin selwespekt bort, han bliver en
uværdig person uden principper. Han er skamløs og fuld af synd i
andres øjne, inklusive ikke muslimers. Ikkemuslimer foragter muslimer, som spiser svinekød. En muslim, som spiser svinekød for at
redde sit liv, gør dog ikke en synd, men en muslim, som spiser det
frivilligt, når han lever i Europa eller Amerika, er en stor synder og
inviterer guddommelig wede" (s.27 "The Muslim World League
Journal", samme citeres i det moderate danske islamblad "Islam fred
og harmoni" 1991 .)
Ådr. muslimske teologer argumenterer med, at svinekød et fyldt
med trikiner, bændelorm og salmonella. Ikke mindst det sidste er
problemet for netop nogle af de dyrearter, som muslimer spiser i
stedet for, ikke mindst kyllinger, medens bændelorm og trikiner
findes i lige så høj grad hos køer etc.
Forbudet mod blod er samme forbud fra Det gamle Testamente, som
både ortodokse jøder og Jehovas vidner henviser til (3.Mos.17), og
Kainsberetningen, der indikerer, at sjælen er i blodet. Af samme
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grund er det forbudt en muslim at stikke en blødende finger i munden.

SkæMeget andet er Haram (forbudt), hvis det ikke tilberedes ngtigt.
ved,
holder
,., å"n en fisk over, er den del af fisken, som man ikke
går helt
uren og skal kasseres. Skyder man et dyr og kuglen ikke
igenneå dyret, men bliver i kroppen, er dyret urent og skal kasseres
(;princip.r", A. Khomeini). Det gælder også, hvis man rammer det
eller
af vanvare. Det er forbudt at spise dyr, der bruges til transport
kattedyr'
og
hunde
drikker ved at slikke. Det sidste gælder for eks.
Hunde er i det hele taget urene og må ikke berøres. Især Hizbollah
(Allahs parti) satte voldsomme kampagner i gang mod urene dyr,
krig
især hundekampagnen, som blev præsenteret som en defensiv

leder-

imod det fordæ*.d" vesten. "sommeren 1984 opsummerede
hunde
ne af fredagsbønnen ud over hele landet (Iran) de onder, som
bragblade
største
kan overrøå tt sande troende. Et af hovedstadens
var
hunde
at
påviste,
te en serie artikler af teologiske doktorer, som
Terurene og burde dræbes (I "Ettalaat daily" efter A. Taheri. "Holy

ror,,, r.t+O;. Titusinder af forskellige dyr, som blev kaldt urene'
dræbtes under månedlange kampagner af unge teenage muhajediner'

funBegrebet ren-uren har søne konsekvenser for den muslimske
fundamentakræver
Således
sig.
daåentalist, end de fleste forestiller
flere
listiske grupper, at der i hjemkundskab, etc. i skoler indføres
da
etc',
sæt bestik, tått.it.ner, skåle, gryder, knive, skæreunderlag,
er
om-råde
på dette
det urene l<ød gør bestik og gryder urene. Kravene
frysere,
meget vidtgåeide, da det også omfatter flere sæt køleskabe,
etc.

Lignende forhold kan man møde blandt hinduer, hvor den dårlige
spnnge
kalma (synderne) via brug af samme sukkerskål eller ske kan
af
brug
ved
menneske
fra det "onde" menneske over på det "gode"
hindubevægelvisse
samme skåI. Sådanne regler hndes også blandt
forholdet mellem
ser herhjefiIme. Her er de1 dog helt andre ideer, end
ren og uren, det gør sig gældende'
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Fatima:
Mange danskere spiser også mad som er halal. I børnehaven følger
de islamisk lov. Mange dønskere følger os. De spiser ikke det, som er
forbudt, kun det, som er tilladt..
(Hvorfor det?): De tror måske det er sundt. Men nogle vil ikke.

t
,j

t
i

6.2 Urene personer

straks kommer hen for at blive klappet. For allerede berøring af en
hund gør uren.
Derfoi må dyreværnsforeningernes kamp for hunde og katte samt
svins velfærd i staldene virke tåbelig på overbeviste muslimer.
Men problemet kan for en konsekvent muslim være blot at leve side
om side med en gudløs eller vantro, og især en jøde eller ateist' Af
samme grund er det bedst at bo sammen' ikke ved siden af vantro,
men nær de troende. Også det, som den vantro har været i forbindelse med, bliver kultisk "urent" selv om det har været erklæret for

Uren føde er ikke kun et spørgsmål om føden i sig selv, men et
spørgsmål om, at den person, som kommer i berøring med det urene, som spiser det eller berører det, selv bliver uren. A. Khomeini,
som grundlagde den islamiske stat i Iran skriver i værket "Principes"
1979 for eks. om indtagelse af æsel- eller hestekød: "Heste- eller
æselkød er ikke anbefalet (at spise). Især ikke, hvis dyret har været
udsat for sodomi af en mand". Et dyr eller en person er altså ikke kun
ren eller uren i kraft af sin natur og skabelse, men den rene kan blive
uren ved at nærrne sig det urene og mænge sig med det. Dette føres
ud i sin yderste konsekvens, når Khomeini skriver: "Enhver mand
eller kvinde, der fornægter Allah og ikke tror på hans profet Muhammad, er uren på samme måde som ekskrementer, urin, hunde og
svin. Det er de også, hvis de betvivler et eneste af disse principper."
"LJren er enhver ikkemuslim, også hans hår, negle, skæg og alle sekreter fra hans laop. Uren er enhver, som benægter Allahs eksi-stens
og som ikke tror på hans profet Muhammad og hans princip-per"
("Principes").
Ikkemuslimen er derfor i sig selv uren. "Det seksuelt umodne barn er
urent, hvis hans forældre eller forfædre ikke er muslimer, men hvis
der er en muslim blandt hans forfædre, er han ren"-(Ayatollah Khomeini, "Principes", Paris 1979).
Per definition skal det urene {ernes, holdes på afstand eller udryddes: det gælder urene dyr, frafaldne, vantro, etc.
At hunden er et urent dyr kan naturligvis give overbeviste muslimer
problemer, når de lever i lande med så mange hunde som i Nord- og
Vesteuropa eller USA, hvor hunden er "menneskets bedste ven" og
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"rent" forinden eller er det fra naturen af: "Madrester efter svin, en
hund eller en ikkemuslimsk mand eller kvinde er urene"(Ayatollah
Khomeini; "PrinciP€S", Paris 197 9).
En dødt menneske er urent. Kvinder er urene i en lang række sammenhænge, især omkring fødsel og menstruation. Af samme grund er
en nyfødts hår urent.
For at befri sig for urenhed kan muslimen vælge at isolere sig, hvilket ikke er hans natur, eller han kan f erne sig fra de vanffo gennem
"Hegira", dvs. udvandre fra de vantro, således at de troende fra Allahs parti fierner sig fra de vantro af Satans parti. "Den islamiske
mening med ordet "hegira" betyder udvandring eller isolation fra et
samfund, i hvilket sande troende ikke kan fortsætte med at leve i
overensstemmelse med deres muslimske tro, pga. tyranniet og dominansen af komrpte (dvs. uislamiske) ideer"(Gholam-Reza Fada'iAraqi, Hezb-Allah va Hezb-Shaytan, i "Allahs parti og Satans parti",
eom 1986). Det bedste er dog at overføre sine regler til hele det samfund han lever i. Dette er desto bedre, hvis de styrende giver efter og
accepterer islams krav. Det sidste fremhæves som den eneste endelige iøsning. Hegira er kun en midlertidig løsning, indtil lovene kan
rttdt.t i landet: "Den almægtige har lovet os, at den tid vil komme,
når hele menneskeheden vil leve forenet under islams banner, men
den dag skal fremskyndes ved jihad, gennem vor villighed til at udgyde det urene blod af dem, der ikke har set lyset. Det er Allah, der
giu.t os skyderen i hånden (Muhammad Taqi Partovi Sabzevari i
Ayendeh Islami, Qom 1986).
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Fatima:
Mange ting er urene. Jeg ved ikke hvorfor. Nogle siger det er vidensknb-eltgt bevist at det er urent. De siger islam er en videnskabelig
religion og vi følger vidensknben. Videnskaben siger, hvad der er
urent. De siger jeg er uren. Det er ikke videnskaben.

7. Islams mål og midler.

7.1 Hvad er målet for islam i Vesten?
Mange spørger sig selv: Hvad er islams mål i vesten? Muslimers mål
i vesten er det samme som overalt på jorden, nemlig oprettelsen af
den islamiske Umma, det islamiske samfund. Det betyder, at Allahs
system skal oprettes overalt som det herskende.
For at nå målet, at Allahs system bliver det herskende overalt, er
forudsætningen føl gende :
1. at de troende følger islams søiler: trosbekendelsen, bønnen, fasten
(især i ramadanen), almisse og pilgrimsrejsen til Mekka;
2. gennemførelsen af shøria, ("Korønens fuldkomne lov") som eneste lovmæssige autoritet;
3. brugen af jihad (,,hellig krig") for at bryde de vantros modstand;
4. anvendelsen af da'wø, (den målrettede mission)
5. anvendelsen af taqiia (øt skiule sine hensigterXor at overliste
modstanderen.

Skaberen, der er almægtig, har nedsendt. Af denne grund er det
hverken tilladt et menneske at lovgive eller at opdigte en forfatning,
ej heller har han fået lov til det" (Den islamiske forfatning "Die Islamiske Verfassung" s.42 f).
"Islam vil aldrig kunne tillade eller blot acceptere, at muslimer underkaster sig andre principper end islams" (samme s.14) "Følg det,
som er nedsendt jer og følg ingen anden ved siden af ham (Sura
7.3)"(samme s.14). Muslimen accepterer ingen anden ordning, end
Allahs ordning. Allah dikterer, at de love og forskrifter, som skal
anvendes, er lig med Koranens forskrifter og love. Han betegner alle,
som ikke følger denne hans nedsendte lovgirrning som uretfærdige,
forkastede og vantro" (samme s.17) "Staten er en del af religionen,
altså et stykke af den" (samme s.19). En del af Allahs lov er at skelne
omhyggeligt mellem ren og uren.
Fatima:
Målet er nemt at sige. Det er at islam og Allah har autoriteten i
Danmark og i hele Europa. Staten skal være islamisk. Sharia skal
gælde.

7.2 Jihad: Hellig krig og hellig flid

forstå islam er det nødvendig, at møn gør sig bekendt med
tre begreber: Sharia, taqiia og iihad.
Taqrlametoden har som sit sigte at forvirre modstanderen og give
eller benægtelse af
-urii-.tt mulighed for at foretage en omtolkning
gavnlig, da den
Som
anses
begreber som jihad, da'wa, etc. Metoden
Umma
islamiske
fremmer muligheden for gennemførelsen af den
over hele jorden og indførelsen af Allahs lov, sharia:
"Suveræniteten er ene og alene Allahs. Menneskers opgave er det, at
anvende Allahs love og bestemmelser. Mennesket er ikke kommet til
jorden for at lovgive, men for at gennemføre Allahs lovgivning, som

Det arabiske ord'Jihad" har i Koranen flere betydninger. Adskillige
steder i Koranen anvendes ordet om at føre krig, især krig mod de
vantro. Men ordet betyder egentlig "anstrengelse". Islam skelner
samtidig mellem "den store jihad", anstrengelsen om at føre krig
lidenskaber, samt "den lille jihad", som er anstrengelmod
"gn.
"tri
sen og krigen i kampen mod at beskytte familie og stat, og især den
islamiske tro mod islams !ender.
Jihad betyder altså flere ting på en gang. Jihad er bl.a. bekæmpelse af
et såkaldt "vantro" lands love, anstrengelsen eller krigen for at få
indført sin egen muslimske lovgi.ming, anstrengelse og krig mod
vantro politikere eller politikere, som står i vejen for "Allahs system
for hele menneskeheden". Ordet 'Jihad" er også af de islamiske politikere blevet brugt om samtlige krige mod Israel. Det blev betegnet
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For

øt

'f
lille thailandske muslimske mindretal sprængte det
med FNs hjælp nyrestaurerede buddhisttempel og nationalsymbol
Borubodur luften; jinua føres ved universiteter, mod intellektuelle i
ord eller med vold, samt i kampen for sløret, eller blot ved simpel
som jihad, da det

terror mod anderledes tænkende, for at enhver kan frygte Allah'

Jihad er også befolkningspolitik. Den islamiske kvinde skal føre
kampen gennem børnefødsler. Demografien spiller en lto_t rolle
f.eks. i dei førende sunnimuslimske blad "The Muslim World League
Journal"(for eks. marts 98).
Begrebeilihad som "Hellig Krig" blev af praktiske grunde midlertidigi sknni agt af en lille ,r.itligt orienteret elite i forrige århundrede,
ogra fordi man anså islam for at være for svag efter den islamiske
er
,rådgungrtid, som havde stået på i 400 år. I dag, hvor de moderate
muspå tilbagetog, og en stadig større del også af østens og vestens
ii*.r etrten-radikaliseres eller vender sig helt bort fra religion, er
jihad tolket som fysisk voldelig anstrengelse en selvfølge for en væsentlig del af islams ledere. En mindre gruppe moderate fornægter
dog d-en miltære del, men undertiden af taktiske grunde for ikke at
forskrække omgivelserne.
Samtidig med, åt disse taktikere henviser til jihads ordbetydning som
,,flid", ';ihærdighed", og "anstrengelse" (for eks. bevægelsen "Fair

bruges ordet "mudjahedin" dog i alle sammenir*ng. og muslimske lande om "hellige krigere", der kæmper med
våben for islam. Ordet bruges således også synonymt med "terror for
Islams sag", uden at der i islam lægges noget ondt i det, da formålet
(islam) helliger midlet'
At bringe islam videre er i sig selv jihad - Hellig Lrig'
Ofte henviser et mindre antal moderate til et korancitat, hvor angreb
kun er tilladt i forsvar, men forsvar er tolket meget bredt (Sura 2'192:
,,Bekæmp dem ikke ved de hellige moskeer(I Mekka), førend de
bekæmpår jer, så put deres halse for sværdet. Det er de vantros Løn").
Enhver begrænsning af islams muligheder for ekspansion, magt,
pom anudbredelse eller uindskrænket bestemmelsesret tolkes gfte
'4.92 "Men
jihad.
Sura
greb og krig mod islam, hvilket legitimerer
deres hænder
jer
holder
og
fred
tilbyder
op)
og
(ikk;
holder
de
il,,is

play"

i Danmark),
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tilbage, så gnb dem og dræb dem, hvor I end finder dem. For over
sådanne hai vi givet jer fuldstændig fuldmagt." Sura 8.12: "Jeg vil
indjage rædsel i d.*, der er vantro - og I troende, skær deres (de
og halse over og hug på enden af deres fingre. Sådan skal det
"u"t
gå dem, der er i opposition til Allah og hans sendebud (Muhamåad)". Sura 25.52: "Adlyd ikke de vantro, men før ved hjælp af denne (Koran) en stor jihad mod dem". Sura 5.33 "Lønnen for de, som
kæmper mod Allah og hans sendebud (Muhammad) og iwigt bestræber sig på uheld i landet, skal besth t, at de myrdes eller korsfæstes, eller at de modsat får afhugget hånd og fod og at de fordrives
fra landet." Sura 9.29: "Kæmp mod dem, som ikke tror på Allah og
den yderste dag, og mod dem, som ikke holder det forbud, som Allah
og hunt sendebud (Muhammad) har forbudt, og som ikke følger
sandhedens religion (islam), indtil de betaler tribut og med egen hånd
underkaster sig';. Sura 9.5 Sværdverset, som legitimer jihad: "Når de
fredhellige måneder er forbi, dræb da afgudsdyrkerne, hvor I end
finder dem og gnb dem, omring dem og lig på lur efter dem overalt...

.. ...

"

Overfor omverdenen eksisterer jihad ikke' kun begrebet "forsvarskrig". Islam har kun brugt forsvarskrig. Men islam nåede gennem
jih;d at erobre de opnndelige kristne kernelande Tyrkiet, Syrien og
Ægypten, man besatte Portugal, Spanien og stødte frem gennem
nru"ioig. Man erobrede Grækenland, Sicilien, Nordafrika, Bulgarien,
Rumænien, Serbien og besatte hele Ungarn, omringede Wien to gange, stødte frem til Nrirnberg, ind i Polen og Ukraine, erobrede Krim,
.t.. M.tt ifølge islam skete erobnngerne kun i selvforsvar.
Mange af deitr.r. europæiske og små danske islamiske blades krav
,r* kompromisløs jihad mod vestlige norrner og tanker er indiskutabel (se appendiks). Det er foruroligende, at større vestlige muslimrrdsskrifter som "The crescent International", som udgives af direktørcn for ,.Musliminstituttet" i England Dr. Khalam Siddiqui, en førenrlc islamisk tænker og ideolog i vesten, klart har samme radikale
syn på jihad. Siddiqui advarer vesten mod at "attakere islam" i ve\1.n, det vil være "yderst farligt for aggfessoren. Islam er ubesejerlig.
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Vantroens verden (kufr) vil derimod blive udslettet af den islamiske
bevægelse"( 1 989). Jihad er legitim.
Det er bekymrende, når et af de små danske blade også i bladets for-

målsparagraf har, at" lede muslimerne i kamp mod vesten intellektuelt, politisk og militært (Khilafah, dec.1994, nr. 1) og "begynde
angrebet mod den rådne vestlige kultur"(samme, s.1). Selvom Ekstrabladet allerede i 1994 gjorde den socialdemokratiske regerings
indenrigsminister opmærksom på problemet, reagerede ingen, sandsynligvis for at undgå politiske dønninger.
"At danne arm6er og udbrede laigsindustrien på en måde, at ikkemuslimske folk og stater fyldes med angst..javel, det er vor pligt.
Der er så mange Koranvers og overleveringer, som peger hen på
denne nødvendighed og dette krav. Her er blot nogle: "Kæmp mod
de vantro, indtil ingen forsøger at forføre og indtil kun Allah tilbedes" (Sura2,193). "Det er foreskrevet jer at kæmpe (mod de vantro)"
(Sura 2,216). (Den islamiske forfatning, "Die Islamische Verfassung
s.51).

i udbredelsen af islam er jihad (heilig Lrig). Islams
måde at udbrede religionen er definitivt forskellig fra alle andre religioner. Dette betyder ikke, at man ikke kan finde vold udført i andre
En hjørnesten

verdensreligioners navn, men det betyder, at volden i sig selv er en
del af Islams lære og væsen, medens vold eller mord afvises i flertallet af andre verdensreligioners sknfter. Islams forherligelse af krig
som et godt og nyttigt middel kan for en kristen eller en ateist virke
ufattelig og ubegribelig, ikke mindst, når det påpeges, at det er en vej

til frelse.

"De,. som er imod at slå ihjel, har ingen plads i Islam. Vor profet
dræbte med sine egne velsignede hænder. Vor Iman Ali dræbte mere
end syv hundrede på 6n dag. Hvis troens overlevelse nødvendtggør,
at der udgydes blod, så er vi der for at udføre vor pligt"(Ayatollah
Sadeq Khalkhali, islamisk dommer, cit. efter A.Taheri: Holy Terror.)
"Den almægtige har lovet os, at den tid vil komme, da hele menneskeheden vil leve forenet under islams banner, men den dag skal
fremskyndes gennem vor jihad, gennem vor villighed til at udgyde
det urene blod af dem, der ikke har set lyset....Det er Allah, der giver
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i hånden, men vi kan ikke forvente af ham, at han
selv skal trække i aftrækkeren, fordi vi er for ængsteli-

os et skydevåben

ge"(Muhammed Taqi Partovi Sabzevari i "Ayendeh Nehzat Islami"
Qom 1986).
Vedrørende en svækkelse af forståelsen af jihad udtrykkes følgende
på den 4. islamiske konference i Kairo 1970: "Det strider imod loven
at opgive jihad og vælge fred og svaghed, medmindre hensigten er
senere jihad"(Sheikh Abdullah Goshah, "The Fourth Conference

of

The Academy of Islamic Research"). Det betyder, at udsættelsen af
jihad har det formål at finde et senere gunstigere tidspunkt, hvor man
står styrket til en evt. kraftprøve.
For at forstå ideen bag begrebet "hellig krig"(ihad) må vi tilbage til
profeten Muhammads liv. Fra det øjeblik, han følte sig kaldet til
profet, men blev afvist af indbyggerne i Mekka, voksende i ham en
wede mod de vantro, som kommer til udtryk i mange af hans åbenbaringer. Disse åbenbaringers hårdhed er ikke til at forstå uden de
følelser, som rejste sig i ham. Efter udvandringen fra Mekka begyndte han at sende sine mænd på småtogter for at overfalde og
plyndre karavaner fra Mekka. Samtidig voksede hans modsætningsforhold til jøderne i Medina, som drev spot med ham, fordi
mange af hans åbenbaringer og gengivelser af de bibelske beretninger havde indlysende mangler, som bundede i, at han havde misforstået mange af Det gamle Testamentes beretninger, som han havde hørt i brudstykker af jøder og kristne.
I året 624 indtraf en begivenhed af afgøtende betydning. Muhammad
havde fået at vide, at en stor karavane var på hjemvejen fra Gaza ved
Middelhavet til Mekka. Muhammad drog ud med 300 mand for at
overfalde den. Da karavanens ledere fik at vide, at et overfald var
forestående lod de karavanen drage en anden vej og sendte bud til
Mekka om hjælp. Disse sendte en hær på 900 mand. Muhammad
havde håbet at finde en rig karavane ved Badr, men stødte i stedet på
en veludrustet hær. Her stod hele Muhammads troværdighed på spil'
hvorfor han ikke kunne flygte, men i stedet måtte angribe. Efter
gammel arabisk skik indledte man med enkeltkampe, mand mod
mand, der faldt så heldigt ud for modet hos hans krigere, at Muham53

mads sfyrker sejrede. Selv om Muhammad ikke selv deltog aktivt i
denne træfning, fortæller legenden, at han under kraftig forbandelse
slyngede en håndfuld sand mod fienden, så modstandernes rækker
sprængtes og de greb flugten. Fra da af var Muhammad hersker i en
mægtig tyndtbefolket stat, der inden århundredeskiftet skulle komme
til at omfatte et område fra Indien til Atlanterhavet. Og fra da af var
denne nye stats politik gearet til ud-bredelsen af den nye lære, dens
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middel blev sværdet. For at minde menigheden om vigtigheden af
den hellige kng (ihad) bærer præsten ved Istanbuls hovedmoske
sværd under prædikenen. Det er på denne baggrund, at man kan se
iranske mullaer (præster) marchere i strækmarch med maskinpistoler.
Islam er ikke en religion i gængs forstand, som udbredes med ord og
gode gerninger. For islam er krig og tvang legitime midler, hvis det
ikk. .r muligt ad frivillig vej. Jihad er først og fremmest kampen for
islams frihed. Denne frihed indebær, at samfundet skal acceptere
islams love og følge islams præmisser. Forud skal islam kalde det
vantro samfund tre gange til omvendelse. Afvises kaldet af den vantro stat, "så kald til jihad".
Efter slaget ved Badr, der står som et kardinalpunkt i islam, blev
Muhammads stilling befæstet i Medina. De, der hidtil havde ydet
mest modstand og spottet hans manglende viden om Det gamle Testamente, måtte nu betale pnsen. Et stort antal blev uden skånsel
nedsablet, resten blev kuet med hård hånd.
Mens han dræbte jøderne i Medina, forholdt de andre jødiske stammer i området sig roligt. Her er forklaringen på Muhammads hurtige
sejre. Hver gang modstanderne ikke rigtigt vidste, hvad de skulle
gøre, fordi Muhammads metoder var voldsomme og rigoristiske,
udnyttede han chokket hos modstanderen. Mens de andre var indbyrdes splittede i deres meninger, offi hvad de skulle stille op, gik Muhammad straks til handling: dvs. øjeblikkelig lffig. Som en mægtig
guerillaleder, kunne Muhammad fra da af stoppe og plyndre enhver
karavane i området og true Mekkas økonomi som handelscentrum.
Efter et nederlag ved Ohod, fik han en drøm, at han foretog valfarten
til Kabaen i Mekka. Han indså dog, at hans hær endnu var for svag til
at indtage byen og indgik derfor en snedig overenskomst med Mek-

kanerne. Han måtte drage ind i byen på valfart, mod at han skulle
udlevere alle mekkanske overløbere. Disse lod han slippe bort inden
overgivelsen, og i stedet for et forsmædeligt tilbagetog, kunne han nu
dragå ind i byen og opbygge sin base, indtil han blev stærk nok til en
overtagelse. Hans svigersøn Osman, der havde familieforbindelser
blandt de fornemme i byen, havde ved talegavens kunst fået en aftale
i stand i Al-Hudajbijja, en aftale, der i virkeligheden efter en tid førte
til Muhammads Lndelige sejer. Hvad, han ikke kunne erobre med
magt, erobrede han ved list.
Denne "fred" betød på længere sigt Muhammads overtagelse af byen.

Det var netop freden ved A1 Hudaybijja, som Ægyptens præsident
Anwar Sadat brugte som legitimation for indgåelsen af Camp David
aftalerne i 1978 med Israel. En sådan fred med Israels tilbagegivelse
af tidligere ægyptiske områder kunne betyde, at muslimerne med
tiden ville blive så stærke militært, at de definitivt kunne gøre op
med jøderne. Freden ved Al HudaybUja er også argumentet for i
visselilfælde at lægge jihad på hylden, indtil lejligheden byder sig til
at få magten på et senere og bedre tidspunkt.
Så stor *ugf fik Muhammad over Mekka, at han kort efter kunne
erobre den vigtige jødiske by Cha3bar, nord for Medina. Efter at have
dræbt mange, særligt af mændene, lod han resten aflevere deres
ejendele. Erobrerne fik jorden, medens jøderne måtte blive som underkuede forpagtere. Den tiårige fredspagt med Mekka brød han, så
snart hans magt var stor nok. En mand i Mekka, der havde sunget
nidviser om profeten var tilstrækkelig som påskud til at starte den
endelige krig (ihad), der knækkede byen. I Mekka udryddede han de
arabiske guå.i, men lod Kaabastenen være, så Mekka fortsat kunne
forblive valfartsby. Således fik han Mekkanerne over på sin side.
Byen mistede dermed ikke den status, som den altid havde haft som
uålfuttrby for de arabiske guder. Meteorstenen (Kaabaen) forblev i
islam en vigtig del af religionen, idet det er enhver muslims pl+gt en
gang i sit liv at drage på valfart til Kaabaen i Mekka.
Efter Muhammads død udbrød en del uenighed om, hvem der skulle
lede islam Første kalif blev Abu Bakr. Under den anden kalif Umar
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finder islams første større ekspansion sted. De kristne byzan-tinske
provinser Syrien, Palæstina og Egypten blev erobret. også Persien
var
frobredes (dlt nuværende Iran). Den kendteste af feldthenerne
Khalid ibn al-walid ( kaldet islams Sværd). Umar blev myrdet og
efterfulgtes i rækk efølge af Uthman, der også myrdedes, og endelig
som
af Ali. Di$" fire første kaliffer kaldes "de retledede" og anføres
Musituationer'
vanskelige
forbilleder i alle tænkelige krigeriske og
hun
hammads hustru Aischa ledte mod Ali et blodigt oprør, som
tabte, men Ali myrdedes som blodhævn for drabet på Uthman'
I de erobrede områder fik man valget mellem at blive muslim eller
jøder og
forblive kristen, hvis man betalte den særlige skg(djV.1a) for
konmuslimer, der på grund af dens hårdhed betød, at stadig flere
blev
religioner
andre
af
verterede til islam. Vantro og tilhængere
isblev
Således
islam.
udryddet med hård hånd, hvis de ikke antog
kaldes
system
lam efterhånden flertallets religion. Resten af dette
millet- systemet efter den betegnelse den fik i det osmanniske (tyrkikaldes
ske) imperium. Ikkemuslimer, som lever under islamisk styre,
,.dhimmier". I det osmanniske rige var disse iklædt en særlig dragt
hele
afhængig af, om man var jøde eller kristen. På kort tid erobredes
i
Frankind
langt
stødte
man
og
det laistne Nordafrika samt Spanien,
rig. Det laistne byzantinske riges hovedland (det nuværende Tyrkiet)
KonfatAt lidt efter libt, indtil det ottomanske imperium erobrede
stod
efter
stantinob el 1492. Balkan og Ungarn faldt hurtigt' og å år
for
tropperne foran Wiens porte. Det blev den hard-e- "djizlcya-skat"
jihad.
skatterda
Men
islamiske
den
finansierede
ikkemuslimer, som
ne steg så meget, at for mange følte sig presset til at blive muslimer
og deimed stattefri, blev det i perioder forbudt kristne og |øder at
konvertere

til islam.

præNår man som vesterlænding forbløffes over islamiske lederes,
Muhave
sters og dommeres krigeriske udtalelser, må man altid
hammads liv og ord for øje.
Ved pilgn-rfurt.tt tr 632 var Muhammad ikke med i Mekka, men
Utev iitUage i Medina. Ved denne valfart blev der af Muhammad
foretaget å h"itiaelig undsigelse af alle afgudsdyrkere (andre religioner) i t.t. u"id"tr. Hvis de ikke inden fire måneder havde antaget
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islam skulle de bekæmpes med våben og ikke ffi adgang til Mekka'
Forbudet mod adgang iit lrrt.tt u galt de andre ikke- islamiske arabi-

og
ske stammer. Men \oåd d"tnte r.rndsigelse af alle andre religioner
anoverfor
politik
opfattelser i verden, blev grunden lagt for islams
blev
die af anden opfattelse og tro. udbredelsen af islam med sværd
enhver islamiik herskers opgave. Religionen blev meget simpel:
(den afsluttroen på 6n Gud Allah og Muhammad som hans profet
Den' som
trosbekendelsen'
også
blev
Dette
tende og eneste sande).
forlade
ikke
må
og
muslim,
er
siger dette i nærværeise af vidner,
af
o-gså
udstødes
og
retsløs
islam igen. For en frafalden muslim er

jura ikke forlade
familien. Per definition kan en muslim iflg. islamisk

islam.
om jihad:
Den muslimske advokat Adnan wahab fra odense slriver
,.Islams moskeer har altid været brugt som cenfie til at mobilisere de
andre
islamiske masser til jihad-agressionskrigen, som skal påWinge
væbnefro
sine
beordrer
magt....Allah
folkeslag islam -.d sværdets
herunder
re til atlørejihad (hellig Lrig) med alle tilgængelige midler,
mushvgr
pligt
i
lande,
terror og kampe, som ei obligatorisk religiøs
i
virkeligheden
limer uåg^ iO6to at befolkningen. Dette. vil være
(Jyltal"
Danmark, hvor muslimerne fortsætter med at vokse i stort
landsposten

15.9.1991)

,

y

Hellig
Problemet er, at muslimer med vilje bruger frygt som-våben'
forlag,
digtere,
forfattere,
mod
krig
krig er mange ting. Hellig krig er
30 forfatteder bringer antiisiamisk litteratur. I 1996 dræbtes næsten
mod
demonstration
re i Tyrfiet, idet de blev brændt inde under en

og
antiislamisk forfattervirksomhed. Jihad omfatter også bogRushdD.
avisafbrændinger (i Danmark mod Ekstrabladet og Saman
(kultiske
jihad
6.søjle
den
som
om
b* *oderne"be.,ridstgørelse

pligt) i islam, kan give sig mange udslag. Denne 6. søjle tegner islam
i forhold til sine olmgiveiser i langt højere grad end islams første 5
går i
søjler: tosbekendelsi, bøn, faste, almisse, valfart. For eks.
generati2'
af
Tyskland, hvor der åbnes en ny moske hver_uge ,35o
som jihad'
ons tyrkere ind for at bruge korporlig vold for-Allahs sag
(Undlrsøgelsen er foretag et 1996-97). Som et kuriosum kan nævnes'
(taekwondo).
at ved alle Hamborgs 19 moskeer tilbydes kampsport
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"De troende, der ser islam trampet under fode og intet gør for at forhindre det, vil havne i helvedes syvende lag. Men den, der tager et
gevær, en dolk, en køkkenkniv eller blot en sten, har sikret sig en
plads i Himlen. En islamisk stat er summen af sådanne troende. En
islamisk stat er en krigsstat, indtil hele verden ser og anerkender lyset

af den sande tro"(Ayatollah Fazl-Allah Mahalati, Dar rah e Haq.
Teheran 1980).

The Academy of Islamic Research" fastlagte på Al-Azhar universitetet ( Al-Azhar er norngivende i Sunniislam , dvs. 90% af muslimerne) følgende definition på jihad under overslciften:
,,THE
JIHAD IS THE WAY TO GAIN VICTORY''
Chapter

I

ofjihad:
word "jihad"means exerting all efforts. It means ølso struggling
hard till youfeel exhausted:
To strive against the enemy is to fight him.
Jihad - fro* the view - point of religion means exerting all elforts in
repelling the enemies and in fighting them.
Jihad is an Islamic word which other nations use in the meaning
"Wer".(182)
The definition

The

The muslims are also free to break their covenant with the enemies if
they are uneasy lest the enemies should betray them" (239). ( Al
Azhar universitetet"Thefourth Conference of the Academy of Islømic
Research" Rajab I388 (I972)).

"Lille og store Jihad" spiller ikke kun en rolle for den enkelte muslim, men også for moskeens selvforståelse.
Forhenværende lektor og cand. mag. Emil Østerberg, Tommerup
oplevede følgende: "I begyndelsen af 9Oerne var vi - 22 aktivister
fra fællesinitiativet mod racisme i Odense - inviteret ud i Moskeen,
Østergade 53 i Odense efter invitation fra imamen. Han og hans
medarbejdere havde henvendt sig til Fællesinitiativet mod racisme
(FIR) for at få hjælp fra FIR til at imødegå, hvad han kaldte antimuslimsk racisme. FlR-folkene blev modtaget med arabisk gæstfrihed,
fik kaffe og overholdt påbudet om at tage fodtøjet af, men blev dybt
chokerede over at se et stort vægmaleri i moskeen, der fremstillede
Al Aksa moskeen i Jerusalem. På dette vægmaleri var der to inskriptioner, der angiveligt gengav samme opfordring. Den ene var pL ata'
bisk, den anden på engelsk og derfor let læselig. Inskriptionen opfordrede i al enkelhed til jihad, hellig Lrig, indtil den sidste vanfro var
udryddet.

The Causefor which Jihad is Legislated

I. It is unlawful to give up Jihad and

adopt peace and weekness

instead of it, unless the purpose of giving up Jihad is for preparation,
whenever there is something weak among Muslims, and their opponents are, on the other hand, strong.

If Jihad is not carried out by any party of the nation, all the nation
will become sinful.

I.

War is the basis of the relationship between Muslims and their
opponents unless there are justifiable reasons for peace such as
adopting Islam or making an agreement with them to keep peace-

,'|"
58

Dette vakte stor opstandelse blandt FlR-folkene, der måtte tilkendegive overfor imamen, at sagen jo så ikke havde med racisme at gøre,
men derimod drejede sig om modsætningen mellem muslimsk fundamentalisme og dansk demokrati. De danske deltagere gjorde imamen opmærksom ph, at opfordringen stred og strider imod grundlovens $ 78, der giver mulighed for at forbyde foreninger, der opfordrer til vold. På den baggrund nægtede FlR-folkene at t5ælpe imamen. FlR-folkenes undersøgelse viste, at imamen repræsenterer de
konservative Sunnimuslimer, der dengang havde en forbindelse til
Shiamuslimerne i Iran. Imamen anstillede sig herefter surt og pralende vedr. sig selv og sin egen magt over muslimerne i Odense og omegn og forklarede bl.a., at den islamiske menighed havde foræret
ham en stor Mercedesbil.
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i FIR i Odense

nogle dage senere, hvor disse ting
blev forfulgt, medførte en større diskussion, at fællesaktionen mod
racisme i Odense blev nedlagt. D-e eneste, der ville fortsætte FIRs
arbejde var en slqgq Eo_tq_kister, kaldet Internationale Socialister under ledelse af en intellektuel kvinde ved navn Lene Junker. Hun
mente, at der var plads til mindst 2 millioner flere indvandrere i
Danmark'og blev Pebet ud.
I begyndelsen af 8Oerne hjalp jeg dansk libysk forening til at leje et
lokale Fredensgade 26 i Odense, hvori der blev afholdt stiftende
generalforsamling for dansk-libysk forening, en forening jeg senere
meldte mig ud af."
Her må tiiføjes at ikke vægmalerier, men plakater i Århusmoskeer
har opfordret til jihad, bl.a. til drab på politibetjente.
Endvidere må tolkningen og forståelsen af moskenavnene ind i billedet. I Danmarks næIrneste omkreds som for eks. Flensborg, Kiel
og Liibeck har de tyrkiske moskeer fået navnet "Fatih Camii", hvilkåt betyder "erobrermoskeer" med henvisning til Mehmet II, erobreren, som invaderede Europa og erobrede store dele af Europa og
På næste møde

gjorde dem muslimske.

iigeså talende er Islamisk menigheds mosk6navn i København:"Tawba-moskeen", hvilket lyder uskyldigt, da det betyder
"bod". Men det er en henvisning til navnet på Koranens sura - alTawba. "Vers 29 i sura al- Tawba udtrykker...vi muslimers opgave
overfor de vantro er ikke at være kompromissøgende, tolerante og
imødekommende overfor de vantro, men at gøre islam til suveræn
over alle andre religioner, systemer og ideologier, selvom de vantro
måttg hade det, som Allah udtrykker det i sura al-Tawba v.32-33: "at
islam må triumfere over enhver anden religion, selvom afgudsdyrkerne måtte hade det"("Dialog, fred, tolerance & islam" s.2-3). Heri
indgår også sværdverset- , som påbyder muslimen, hvordan han skal
underkaste de vantro med sværdet og lægge dem i lænker. I samme
moskes sidelokaler har der været ophængt plakater til støtte for GIA i
Algeriet, muhajedinerne, som har skåret halsene over på tusinder
u.tå.t jihad, "hellig lcrig" i Algeriet. Imam Abulaban har til Kristeligt
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Dagblad udtalt, at han anser sig selv som imam for 15.000 arabisktalende og somaliske familier i Danmark.
Tre grupper, som i Danmark især har fremmet begrebet jihad overfor
"vantro" er de stærke og meget ekstreme tyrkiske fundamentalister
"Mille G<iriis", som åbent bekæmper demokratiet og som har flere
moskeer i Danmark. Derudover den mindre Khilafa bevægelse og
den libanesiske AICP skolebevægelse, som har en enkelt moske.
Fatima:
Imamen sagde

til

os kvinder,

at vi l<vinder tiener Allah, når vi får

mange Sønner. Han siger: Sønner er de, som erobrer landet.

7.3 Taqija, spørgsmålet om ære' kompromis og løgn
(herunder islams forhold til offentlige kontorer, politi og domstole)
De fleste muslimer opleves som varrne og venlige. Nogle gange kan
være den rene fornøjelse at tale med muslimer. Dette gælder dog i
lige så høj grad kristne og andre fra samme himmelstrøg. Man har en
større åbenhed, har nemmere ved at tale og er ofte meget umiddelbar.
Der vil være spørgsmål til ens velbefindende, etc. Almindeligt samvær kan være en god oplevelse. Yderliggående muslimer lader dog
ofte skinne igennem, 'at man som ikkemuslim (især ikkemuslimsk
kvinde) er af mindre værd end muslimen.
Især forhandlingssituationer kan være fyldt med problemer. Man vil
hurtigt opleve, at mange muslimer ikke accepterer eller forstår et
"nej" eller en begrundelse med henvisning til regler, love, arbejde,
etc. Mange muslimer tror, at blot man bliver ved med at presse på,
vil modparten nok give efter til sidst. Gives der ikke efter, vil han
måske tilbyde en erkendtlighed, som naturligvis afvises fra en skandinav som ulovlig. Står afvisningen således ved mogt, kan samtalen
helt løbe af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer kan blive en prøvelse.
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visse situationer har nogle offentlige personer i en sådan situation
ofte ikke
tendens til at forsøge sig åed forhandlingsløsninger, hvilket
det være
ville
Nu
presset.
for
kan gennemføres, h.ro.io, de giver efter
for folk'
agtelse
stor
føle
,rutritigt for nogle at tro, at muslimer ville
som gieller
krav
som prøver at væte forstående over for islamiske
der
person,
.,., h.,,tigt efter. Dette er dog ofte en misforståelse. En
er' at
viser sig;'eftergivende" anses ofte for at væte svag' Resultatet
sig med nye krav og ønsker. Gives der også efter her,

I

man foå øger

Mentalifremsætter ya.iig.r. kiurr, undertiden i en endeløs strøm'
at vedenten,
derfor
betyder
teten med ai skulle have æren i behold,

eller totalt
kommende føler sig fornærmet ved ikke at ft sin vilje,
Kompromitager over og prøvei [.tt at tromle sin egen sag igennem.
,.i uttt.t for svaghed og eftergivenhed'
hele famiFøler den musliåske part sin ære krænket, vil undertiden
her og der'
lien møde op, råbe skældsord og true. H_an v_r] klage både
siges det,
Undertiden
familie.
ens
mod
rDer kan endbg komme trusler
er rigaltid
ikke
hvilket
alvorligt,
,at sådann. t url", ikke skal tages
:tigt.

kan han
Betragter en muslim forhandlingspartneren s9m modstander,

lovligt lyve: specielt for at optta-en fordel for muslimer, muslimsk
skikke, forordninger, eller hvis han
religloni islamiske love, regler,
-n
åndelig kampsituation' Da er det hans
følJr,at han befinder sig i
pligt at forvirre "fiendei". Godt nok er løgne syndige, "men ikke,
redde ham fra en
iruor. de udtales tii en muslims bedste eller for at
Reseach"'
Islamic
of
katastrofe" ("The 4.Conference of the Academy
Ghazali
Al
teolog
Kairo1970). "Islams bevis", den store islamiske
lyve""vi
pligt
at
(1056-1t t i; udtrykte det sådan: "Af og til er det din

men sige
må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater,
nok mest prosandireden, når den fører til gode resultater"' Islams
dispensation'
religiøse
den
"taqiya",
blematiske doktrin er læren om
i en foreks'
for
troen
fornægte
som muslimer har til midlertidig at
når det
spil'
fordækt
et
handlingssituation, således at denne kan spille
religiøs
anden
af
et gavnl-igt for sagen og for at forvirre en modpart
kræves af situaobservans. Det ka:n gå å vidt, at en muslim, hvis det
eksemsværge }alsk med hånden på Koranen. (Et kendt

tionen, kan
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kan
pel findes i dokumentarromanen: "Ikke uden min datter")' Dette
og
fordring
Denne
ægtefælle.
Lndog gøres overfor en ikkemuslimsk
vurdere
skal
man
når
følger,
aispJnåtion har meget problematiske
aftiler, samtaler, o,r.t.ttikomster og forlig med religiøse muslimer,
og "taqiy a" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden'
OL Uruges desværre meget ofte i en del sammenhænge: asylansøgninger, tlllud.lr.r, skat, ansøgninger, og isæ1 i forhandlingssituatio,.vantro systemer" eller iamldt. "illegitime systemer" (ofner med
fentli ge myndi gheder).

indrømmes brugen af taqlla, som i et indlæg af forormanden for muslimske studerende i Danmark ("Islamic Student
6.4-97:
Bladet
ganisation") Jahamir F. Abdallah i et indlæg i Ekstra
]'..vi er stoite af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset
At
med af ikke-troende. vi er ingens kulier mere...den tid er forbi...
bliver
system
sociale
det
at
danskerne,
muslimer får flere børn end
minudnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den
selve
imod
egentlig
er
dre- kloge" . AI indrømme brugen af taqija
brumetodei, da det netop er den narrede parts manglende viden om
filosof
og
gen af taqija, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter

run iiætdent

lrf.e. Raiioul anbefaler i sin bog "Allahs letzte Botschaft, Arguved
mente fiir den Dialog mit Christen", at forvirre dialogpartneren

at føreham bag lysei. Argumentet henter han r Sura 4,142: "Sandelig, hyklerne fo-rsåger at iverliste Allah, men han vil overliste dem".
En anden, som birger taqija ret åbent, er den herboende leder af
DMGT Zeki Kocei (iflg. Mehmet Umet Necef i JyllandsPosten
22.1.98), næstformand i "satn-enslutningen af indvandrerorgaaf
nisationer", lønnet af det danske indenrigsministerium og formand
et parti, som aktivt bekæmper demolaatiet. Forkortelsen "DMGT"
("Organisationen for det nationale synspunkt i Danmark", Danimarka
Mille Goriis Teskilati), som er en dansk aflægger af den tyrkiske

overekstremist og fundamentalist Erbakans forbudte velfærdsparti,
Indvandrersætter Zel<r Kocer med "Sammenslutningen af
organisationer" for derved som såkaldt "forkæmper for minoriteter"
danat komme til at stå stærkere i dansk offentlighed og få støtte af
islamisk
af
indførelsen
for
i
kampen
skere og uvidende myndigheder
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sharialov og bekæmpelsen af demokratiet. For øwigt bruger den
sunnimuslimske Milli Gortis-organisation, som råder over flere moskeer i Danmark, og står uhyre stærkt i Tyskland, taqija med fynd og
klem (talrige eksempler hos Aldelgunde Mertensacker s.104-128)'
Undertiden møder man bl. sunnimuslimer den påstand, at taqrja kun
findes i Shia-islam (f.eks. imam Leon Soudari i "Kommentar",
Kristl. Dagblad juli 98). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer
er i denne sammenhæng, at taqija er påbudt blandt shiamuslimer,
men kun anbefalet blandt sunimuslimer. Især når en muslim befinder
sig i en uheldig eller umulig situation, hvor det gælder om at opnå
fordele for islam eller sig selv. Taqija er et strategisk middel for at
forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med
ordet "forsiftighed", hviltef Uetyaet, at den sande muslim i vanskelige situatiott.i bør skjule sine egentlige hensigter. Dette at "skjule
sandheden" har "forstillelsen" som konsekvens.
Dette gælder f. eks. Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende v-antro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammads tidlige
proår. Men disse vers er i modstrid med de senere Koranvers, hvor
feten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal
underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse'
(Sura 4.92 Islams fuldåagt over de vantro: Sura 47.4: "Når I ståder
pa a. vantro, så hug dem over nakken. Når I endeligt har underkastet
d.rn, så læg dem ilænker..." Og ikke mindst Sura 8 og 9. for eks'
8.l2 "Jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem, der er vantro, og I troende, skår deres halse over......" Overfor de vantro skal muslimen
i
henvise til et korancitat, som er sat ud af kraft: "Der er ikke tvang
religionen" og således snyde den vantro og vække hans interesse)'
Deihenvises også til, at Allah brugte taqija og snød sine fiender, han
blev
snød dem ved ikke lade Jesus dø. Islam nægter derfor, at Jesus
Denne
sådan")'
dem
forekom
korsfæstet ("det så kun sådan ud, det
lære, som profeten overtog fra sekten "doketisterne", (som han troede var kristne) tolkede han derhen, at Gud narrede sine modstandere'
en
så de troede de korsfæstede Jesus, men i virkeligheden var det
anden.
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Taqija praktiseredes også af profeten selv, han snød også sine modstandere. Her henvises bl.a. til "Freden ved A1-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabrla
havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at
han havde gode hensigter.

Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka.
Akti.'. muslimer (især sunnier) i Vesten fornægter i hvert fald overfor vantro for det meste meget ihærdigt eksistensen af taqijabegrebet.
Denne konsekvente fornægtelse af, atman anvender forstillelse overfor enkeltpersoner og "vantro" myndigheder er en del af selve meto-

den

i

taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos mod-

standeren eller de forhandlende myndigheder, når de ofte langt sene-

re opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika
om istam fejlagtig anfører at taqija (dvs. at skabe forvirring ved forstillelse blandt modstanderne) kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgni form af taqija, som fandt sted på "The 4. Conference
of Islamic Research" som en god og brugbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azat universitet må anses som norrngivende for sunnimuslimer.

Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija, for at forvirre modstanderen ved 6gn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land
Tyrkiet (der på papiret er et verdsligt land), hvor Erbakan, poli-tisk
leder for den treå1edel af vælgerne, der stemmer funda-mentalistisk i

Tyrkiet, aldng har fortiet brugen af taqrja. Erbakan har ved flere
teitlgheaer offentlig anbefalet brugen af taqija og sagt, at han selv

bruger metoden overfor sine modstandere.
Assia Harwazinski (tysk islamforsker) henviser til, at brugen af taqija
er så almindelig for mange muslimer, at det er blevet en "slags overlevelseskunst", en måde at leve på, som er meget alsidig både på det
personlige plan, men også i de islamiske bevægelser, der både har en
rtiutt dagsården og en åben dagsorden. Dette er så udtalt, at man i
muslimske blade på arabisk eller urdu kan læse om, hvordan man
agter at bekæmpe- og udrydde ikkemuslimer, medens tonen i selv65

engelsk oversættelse er så forandret, at der endog kan
skrives det modsatte. De mest ærlige er undertiden de mest yderliggående, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt
iok bruges taqija ofte i højere grad blandt personer, som man i vesten anser som moderate. Enkelte (også konvertitter) har en formidabel evne til at dreje argumentationen ved at udnytte den "vantros"
naivitet. Dette forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det
undertiden kan,rt.. yderst svært at se, hvem der egentlig kan betegnes som moderat. Metoden har som et vigtigt måI, at få ikkemuslifølmer til indbyrdes at blive uenige! Derfor indledes ofte med et af

samme blad
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gende påstande:

I.a)"Tåqija findes ikke", b) "det bruges kun af shiamuslimer", c)
"Det bruges kun af yderliggående".
2."Ikke Åuslimer har det godt, hvor muslimer har flertallet"'
3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen'
4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.
sande
5. Ordet "islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams
indhold (slm: salama: fred ). Problemet er blot, at ordet "islam"
faktisk betyder "underkastelse"

.

i et af disse fem sætninger ved man
taqija,
"forstillelse", for at forvirre eller
på"forhånd, at der brugis
taqljd;
skabe interesse hos moåparten. Derudover kan ofte forventes
(ophævede)
abrogerede
de
hvis en muslim gør et stort nummer ud af
(Se
Koranvers, for.tr.',r.rr.t: "Der er ingen tvang i religio-nen", etc'
under abrogation i ordforklaringen)'
Et eksemp.t .r den moderate Aminah Echammaris artikel i Kristeligt
Tager en muslim udgangspunkt

Dagblad 23.7.g8. Kronikøren skriver samtidig med, at hun fornægter
bru"gen af taqtla, at Koranen ikke omtaler hellig krig mod ikkemuslimår og islam tager afstand fra jihad (hellig laig). Men akademiets
retslærde, at hellig
lerde korrgr., udtul.t gerurem Jordans øverste
hellig krig er en
fra
åig foråkrerret for at udbrede troen. At afstå
"r
krænkelse af Allahs love. Fredsslutninger er kun tilladelige i svaghedsperioder for at samle kræfter til kommende konflikter. I bogen
,'Islam i europæisk klædedragt" skriver Aminah T. Echam-mari, at
jihad
er vejen til fred!"(s.22). Muslimer skriver jævnligt, at

"jihad

andet end forkun findes som forsvarskrig, oB islam aldrig har haft
svarskrige i historien!
at prise det
Det er også taqija,'samiund.

som bydes ikkemusliI den sammenhæng prises både de frie
mer i muslimskl
osmanniske
forhold i det "moderne islamiske system" og i det gamle
skrives
system. I informationsbladet "De nye osmanner informerer"
rige
fra det europæiske hovedsæde i Beilin: "Det gamle osmanniske
var et troende folk og opnåede et imperium og verdensherredømme
mennefia 1 5.-17 trh. Deres ,råtult. tolerance og agtelse for andre
verdensalle
blandt
enestående
og
dag forbilledligt

sker er indtil

"frie" forhold,

i

folkeslag eller
magter i historier,.b. har ikke und"ertrykt de erobrede
De tillod' at
dem.
tilintetgjort dem. De beslqrttede andre og agtede
pudttt og
bl.a.
har
andre folk beholdt deres traditioner verdsligt og
fulde af
var
de
plejet kirkerne..... De praktiserede den virkeiige islam'
mange andre
kærlighed og tolerance, fulde af agtelse og ær€ og de
som er
godeig.ttrtåUer, som i dag slet ikke findes i demokratiet og
ikke har udbredt
gået tabt. De agtede kristne og jøder, etc.... At islam
osmanniske dy("De
sværd er en sikker historisk erkendelse'

ild og
95'
der" i Publikationen "Freier Wille" Zentralbiiro, Bellermanstr'
13357 Berlin).
ud fra
Disse ,'så sikre" historiske kendsgerninger kan kun forstås
unde
princippet om taqrya, når man læser den overenskomst' sorn
derkastede kristne måtte indgå:

,,vi lover ikke at bygg" kirker no
kro.stre mere,
mer(,ikke at genoplbygge
og klostre
dem' der befinder sig i
forfatdne kirkebygniig", eller ol '"po'"re
optage muslimegne, hvor de, år" muilt*"r. "Vi forpligtiger os til at
dage' Yi fortre
huse og |rrorte dem mindst
ske rejsende frit
"til i vore
i
ikke at have spioner eller udenlandske besøgende
pligtiger
'tiikel os
om
og klostre.... Vi lover, ikke at fortælle vore børn noget
i det
Koranen (noget negativt). Vi lover ikie at holde gudstjenester
med, at enhver
l'ri elter at anbefale vores prædiken. Vi er indforstået
muslimer
behandle
at
pligt,
kristen kan blive muslim. Det er vores
med'
indforståe,t
er
vt:nligt og altid at stå op, når de sidder n"i.....Vi
eie
hve^rken
og
tegn,
ttt vores hår i ptanden tt ot t ttppes kort som et
alSiradj
lxts€r (Bibler) eller kors i isiåmiske egne". (a1-Turtushi,
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Muluk. cairo 1972 side 135 ff.) Skrevet af de kristne

i

Syrien

til

tr 635,3 år efter Muhammads død'
og drabene på de næsten 9 mill'
fordrivelsen
at
bl.a.,
Dette betyder
fandtes i Lilleasien ikke
århundredeskiftet
ved
kristne, som endnu
siger, at islam har alMan
fornægtes.
blot forties, men konsekvent
den franske
år
sidenmåtte
få
For
drig dræbt ca. 1,5 mill. armeniere.
påstande
Frankrigs
ambassadør stå skoleret og lade sig fortælle, at
islam.
mod
om de fyrkiske drab på armeniere var ondsindet sladder
Denne holocaustfornægtelse føres ofte videre af islamiske intellektuelle, der fornægter det jødiske holocaust under 2. verdenskrig
(f.eks. den franske intellektuelle og konvertit Gaurody).
icun den, der kender de helt umulige forhold for ikkemuslimske
statsborgere i muslimske lande, erkender, at selve opbygningen i
urg.r*.ntationen, at "ikkemuslimer har det godt i et muslimsk sam-

Muhammads efterfølger Umar

fund", er bestemt af taqija.
Almindelig brug af taqua blandt sunnimuslimer er påstanden: "Islam
missionerer ikke i vesten", samtidig med at der årligt bruges 4-5
milliarder kroner på mission i Europa og der alene i Tyskland er
bygget godt 2000 moskeer siden 1912, og der drives statsfinancieret
rnirslo" na bl.a. Saudi-Arabien, Libyen og Iran i Europa' At metoden
ofte fungerer, ser man i mange dagblade. "Fortæl dem klart, at vi er
her ikke for at omvende nogen. Vi er imod at tage proselytter' Vi er
her ikke for at overbevise eller belære nogen. Fortæl dem, at du er'
højt uddannet. Sig til ham du missionerer overfor, at han er smart,
klåg og intellig..rt", skriver Moslem Word Legue Journal i marts 98.
Taqua- overfor vantro indledes gennemgående med Koranverset:
,,Tvång findes ikke i Koranen", oB påstanden: "islam er en tolerant
religioir", "andre religioner har det godt, hvor islams system her-

sker". At Koranverset er ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I
de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt disknminerende
vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija
i Tyskland brugås overfor fyske myndigheder, offentlige kontorer
ogr-å af sunnier- Kilder for sunniislams brug af taqija er A. Harwaztski, Gibb og Kramer og "Zentrvm fiir T{irkeistudien".
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'faqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder, dvs' politi, domstole og myndigheder af enhvet att, som ikke accepterer
eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder
forbløffes over de utrolige og helt usandsynlige historier, som bruges
blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija,
tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst. Reaktionen er derfor undren og opgiven'
Netop det siåste, at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet
,o* it mål for taqija. Men accepterer myndigheden islamisk lov og
underordner sig visse krav, dæmpes brugen af taqrla'

af taqlla (forstillelse) føtet til anstæn'Lyv iktotale opløsning især i Shia islam: "Folk siger,

Den yderste konsekvens

digheåens
ke;. Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket
at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre
uo.. q.trder. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens,
'Slå ikke
at troån udsættes for fare eller nederlag? Nej. Folk siger:
ihlel'. Men den Almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel. Hvorfor
skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens se-

jer?...Bedrag, svindåI, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke
andet end midler. I sig selv er det hverken godt eller dårligt, uden de
hensigter, der lå bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig?
Iln husmor kan skæie kødet med den. En vantro kunne bruge den til
at myrde en rettroende. Og en af islams soldater kan bruge den til at
gennembore hjertet på et skadedyr" (Muhammad Navab-safavi i
til A. Tahen."Holy Terror"). Forstillelse er til for at forvirIppendiks
^a.
vantro, få dem til at argumentere imod hinanden, og derved
1.å
liemme islam.
I)en tidligere muslimske redaktør Amir Taheri skriver om brugen af
raqija: "Hvis den rettroende ikke har tilstrækkelig magt til at genrrcmføre islam her og nu, må han gå gennem flere stadier' Han må
starte med at fremmg islam gennem propaganda. Men midleme kan i
ovrigt omfatte alt lige fra etablenngen af koranskoler og til snigmord
fra
( l)et engelske ord for snigmorder "assassin" er direkte overtaget
rrr-abisk). Løgn er acceptabel, når det er nødvendigt for at beskytte
rr-oens højeri interesser....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for
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r-

at vildlede lenden eller som forberedelse

til

næste slag ("negira") er

tilladelige."
Taqrya er også anvendt i situationer, hvor muslimer vil optages i offentlige værn og militære illegitime systemer i Vesten.
Uddannelse i terrorvirksomhed skal denne bog ikke berøre, da det er
et separat område, som kræver en litterær særbehandling. En sådan
uddannelse sker i lejre i Bosnien og Libanon og omfatter meget små
grupper. Dokumenterede tilfælde er mest fra Franlrig, England, Belgien og Tyskland. Tyske konvertitter er grebet bl.a. i sprængstof- og
våbentransport ind i Israel.
Vedr. politiets arbejde gælder også specielle forhold. En anholdelse
opfattes ofte som en kampsituation af en religiøs muslim. Uden en
øjeblikkelig straf vil en muslim anse det som en sejer. Hvis han kan
gå hjem uden øjeblikkelig straf, føler han, at han har opnået en sejer
overfor "det vantro system", ordensmagten' Han vil ikke kunne forstå, hvis der ikke straks følger en straf fra "systemets" side efter en
anholdelse. En udsættelse af afsoningen eller en prøveløsladeise
misforstås. Prøveløsladelsen anses som en ærefuld sejr, en Senere
dom, bøde eller fængsling som en stor uretfærdighed. Ved den tilsyneladende uretfærdige dom sætter personen og familien sig undertiden samlet til modværge, ofte endog med trusler om vold. Muslimske naboer kan også blande sig. Hævn mod udvalgte betjente, dommere, retsbetjente er legitimt, hævnen kan også rette sig mod hele det
"illegitime system" for eks. politiet som gruppe, eller en bestemt
politistation eller socialkontor. Gengældelse er tilladt og påbudt i
Koranen. Dog må man ikke gå videre, end det man føler, man selv er
blevet udsat for. Tilgivelse er illegitimt: (Sura 22.61: "Den, der gengælder det samme, som han er blevet ramt med' og der så begås
overgreb mod ham, ham vil Altah bestemt hjælpe; for Allah er den,
som udsletter den tilgivende").
Koranen beskriver de vantro som svage og feje. Trusler og resolut
modstand vil sætte "det vantro system" i chok, så det giver efter.
Eftergivenheden fører til større lcrav. En vantro modstander eller "et
vantro system" skal sættes på plads eller passiviseres' Der lægges
vægtpå, at sige: "Vi er 1,2 milliarder muslimer, "alle muslimer står
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bag mig", "Allah har skænket os olien", "Allah vil straffe dtg"'
fUoaparten beskyldes for at være racist, at "vesternicere". Ved at
trykke på de nævnte knapper om vold mod familie eller beskylde for
.acisme, giver forbløffende mange forhandlere efter for at undgå
mere besvær.

Af samme

grund ender det ofte med, at muslimer selv

i et vestligt

samfund fåren lang række privilegier og særregler' som andre religiØse gupper eller nationaliteter ikke er i besiddelse af. Bevidst stilles
kun få krav af gangen lokalt, men disse ændringer danner så præcedens i resten af landet. Bekymrende kan det også væte, at der kun
stilles få krav af gangen, sådan at ændnngerne til mere og mere islamisk særlovgivning ikke bemærkes hos den jævne befolkning. Det
kan være særrettigheder og særlige vilkår for badning, toiletter, bede-

rum, særlige slagteregler, kirkegårde, madpakker efter islamiske
regler, lukning afivømmehaller. Hertil kommer krav om fiernelse af
un-dr., religiøie symboler, kort og godt stribevis af krav, som ofte
efterkommes af forvirrede, godtroende eller ængstelige forhand-

lingspartnere, som regner med, at modparten stiller sig tilfreds med,
at man har givet efter for enkelte af de stillede krav. Men mange
oplever bagefter, at muslimen bliver endnu iwigere og presset bliver
hirefter endnu større. Har man endelig forhandlet sig frem til en
særordning for muslimer på 6t område, vil man oven i købet møde
påstande.t o* at samme gruppe føler sig diskrimineret og undertrykt'
b,t andet problem er indlysende efter den hurtige indførelse af madpakker tilberedt efter islamiske principper i to danske kommuner
iod".tt" og Kbh.) i skolefritidsordningen og mange børneinstiiutioner. Madpakkerne følger islamisk lov om ren/uren med bl'a'
halalslagtet oksekød og forbud mod svinekød, hvilket i praksis betyder, at alle børn skal følge islamisk spiselovgivning. Men hinduerne
(tamiler, etc.), som netop ikke spiser oksekød, men i stedet foretrækker svinekød, tænker ingen på. I det hele taget må man gøre sig klart,
at en lang række religiøse mindretal har bestemte spiseregler' men
kun muslimerne bliver fulgt på dette punkt, så alle skal følge netop
cleres system for rent og urent. Alligevel mener mange muslimer
rkke, ut d. har religionsfrihed. Ved halalslagtning, hvor dansk dyre71

værnslov sættes ud af kraft og dyret velsignes i Allahs navn, gør sig
sanrme problem gældende, når op imod 97% af fierkræet halalslagtes, også til hjemmemarkedet. Den fordrejede tolerance betyder reelt,
at alle grupper og religioner skal underkaste sig islam som lovsystem. Selv den kristne kultur bliver kun en fodnote. På samme måde
udvandes kristendomsundervisningen for at alle kan være med, også
muslimerne. Men i praksis holder muslimerne sig ofte borte eller går
i koranskolen, mens flertallet af døbte børn må nøjes med den neutrale vare i skolens religionsundervisning. Det betyder en bevidstgørelse af muslimske unge og en tilsvarende kulturel udvanding for den
danske og især kristne kultur bl. danske unge. Er det for eks. tolerant,
at en skole undlader at gå i kirken til jul, fordi en gruppe muslimer er
imod, mens flertallet af danske så ikke må? Og er det tolerant, når
skoleledelsen på en københavnsk skole fierner en julekrybbe fra
skolen pga. muslimers klager? I en børnehave på Nørremarken i
Vejle klagede nogle muslimske forælder over at deres børn ikke
skulle forvirres af at de danske børn klippede julepynt. De danske
børn blev da anvist at klippe pynten i et snævert uegnet loftslokale.
Da de ikke ville sidde der, blev juleklip ikke til noget. Ikke nok med
det. En muslimsk far sagde, da han hentede sit barn: "Bare vent til vi
har flertallet om 10 år".(Efter referat fra en ansat plbøtnehaven).
I Birmingham krævede muslimer at fa fiernet ordet Christmas, hvilket bystyret i tolerancens navn indvilligede i ! Det nye navn skulle
være "Vinval" eller "Vinterval" (Sammensat af ordene vinter og festival). Det måtte atter tages af bordet pga. af voldsomme protester
(Det engelske blad "ISIC-Bulletin" jan. 99). En gruppe forskere og
humanister i Birmingham plejer at sige, at Birmingham og Bradford
er eksemplet på den gode sameksistens mellem muslimer og kristne,
men fortier at hele bydele bliver et mellemøstligt spejlbillede med alt
hvad det indeb ærer, bl.a. de tilfælde, hvor unge par af blandet religiøs herkomst må flygte fra byen pga. af overfald og mordkusler fra
det muslimske nefværk og familierne i byerne. Eftergivende institutioner anses for svage af muslimerne, og forklares undertiden ud fra
Koranen med at de vantro er frygtsomme og eftergivende. Men eftergivenheden er snarere et udslag af misforstået tolerance, der
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underminerer sig selv og er ført ud i det meningsløse. Faren for det
vestlige samfund skal ikke i første omgang alene findes blandt et
stigende antal fundamentalister, men også blandt politikere, som i
humanismens navn sælger ud af deres egen kulturarv pga. et misforstået tolerancebegreb. En sådan udvikling kan blive kimen til en
stigende konfrontation mellem islamisk og vestlig lov, mellem islam
og kristen kultur.
Fatima:

Jegforstår ikke hvad I taler om. Jegforstår ikke det ord "tolerance".
Enten er det det ene, der er rigtigt eller også er det det andet.
Og jeg ved, de vil sige om denne bog" "Det hele er løgn". Sådan vil
de sige.

7.4 Sharia.
Konfrontationen mellem dansk, europæisk og muslimsk lov.
Sharia betyder egentlig "vejen til vandingsstedet", stedet, hvor man
drikker. Af ordets rod fremgår også betydninger som "at begynde",
"at lave en plan". Sharia er den vej, muslimen skal følge, for at opbygge det islamiske samfund og udbrede Ummaen til hele jorden.
Den islamiske lov står over værtslandets nationale love og en hvilken

som helst anden lovgivning end d en islamiske, hvis man er sand
muslim. Allahs lov er fuldkommen. Allahs system er perfekt, fordi
den omfatter alt, hele menneskelivet. Andre love vil derfor altid
komme til at stå i vejen ("andre systemer er illegitime", dvs. direkte
ulovlige!), da den islamiske lov jo omfatter alt. En troende muslim
anser Koranen, som den blev åbenbaret profeten Muhammad, som
luldkommen og uden fejl, en fuldendt lov, som overgår enhver anden
lov, da den kommer direkte fra Himlen fra Allah. Loven står i "urbogetr", som ligger i Himlen og som iflg. islamisk tradition kun er blevct åbenbaret helt for Muhammed i drømme og af englen Jibril (Gabriel). Alle andre profeter har kun modtaget brudstykker af loven,
tilmed i forfalsket form, kun Muhammad har modtaget den uforfalskct.
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Siden blev Koranens love videreudviklet, så de passede

til

det gamle

arabiske stammesamfund. "Da udformningen af loven (shari'a'en)
sluttede i 9OO-tallet, blev det besluttet, at shari'a'en skulle betragtes
som både kasuistisk (da den er bygget på Muhammads åbenbaringer
og hans og hans nærmestes sædvane/eksempel : sunna). Shari'a'en
er iflg. de islamiske lærde Guds lov - selvom det var dødelige lærde,
der udformede den. Gud betragtes som den egentlige lovgiver af
Shari'a'en. Sharia er for den fromme muslim guddommelig, fuldkommen, statisk og uforanderlig. For ham står den højere end samfundet, men kontrollerer samfundet. Den repræsenterer det evigt
gældende ideal, som et samfund må stræbe efter". Den kan ikke ændres af noget menneske, selv ikke af herskeren. Herskeren har kun
lov til at udlægge denne lov" (Naser Khader: "Ære og skam" , s.72).
Sharialovgivningen omfatter alle handlinger og alle forhold i livet.
Intet er undtaget. Endvidere inddeles alle handlinger i 5 kategorier,
der giver plus eller minus i et regnskab, som tilsammen viser islam
som bogholderreligion. De 5 kategorier af handlinger om-fatter:
1.) De obligatoriske handlinger, deriblandt opdragelsen af børn, omskæring og de fem søjler: trosbekendelsen, bønnen, den religiøse skat
(Zakat), fasten (Sawm) og pilgrimsrejsen til Mekka (Hajj)
2.) Alt hvad der er forbudt (haram): spisning af svinekød og blod,
drab, fornærmelse af profeten, ægteskabsbrud, etc.(straffes med
strenge straffe her og i det hinsidige).
3.) De forkastelige handlinger: hestekød, hasardspil, sladder, overforbrug, etc., som giver minusser på dommedag.
4.) De anbefalelsesværdige handlinger, som for eks. at gifte sig, at
spise og hilse med højre hånd (som gir plusser på dommedag).
5.) Neutrale handlinger, som for. eks. cigaretrygning, der ikke registreres i bogholdningen
Den islamiske lovgivning regulerer således enhver
handling i en muslims liv, lige fra hvilken hånd han spiser med, til
hvilken fod han bruger, når han går ind af døren til et toilet eller

Sharialov. Nyorienteringen efter kolonitiden betød, at man vendte
tilbage til middelalderlåv fra 9. århundrede for at erstatte vestlig
indfll,delse. I Pakistan påbegyndte zia ul-Haqq efter et kup indførelsen af islamisk lov. De strenge islamiske love har betydet døds-

hvordan man skærer en fisk over.
Men da politik og religion er en enhed i islam, har man indenfor de
sidste 20 hr set, hvordan stadig flere muslimske stater er gået over til

Billede 4: Sharialovens straf for tyveri' Afhugning af hånd og fod' I
dette tilfælde fra Afganistan 1998.(dok, gennem Rawa dok., som
kæmper for afganske kvinder.) Selv i Østtig har den øverste islamiske låder, ,o*lrrrnes af den østrigske stat, krævet indførelse af disse
straffe side om side med stening af kvinder for utroskab.
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dom for mange fra andre religiøse samfund for bespottelse af profeten, på det sidste også flere kristne. I 1998 begik Pakistans katolske
biskop selvmord udenfor retsbygningen for at gøre verden opmærksom på de andre religioners forfærdende situation.
Men da Pakistan af mange muslimer blev anset for det første land
med ret islamisk lov, blev landet et forbillede for andre.
Bosniens præsident A14a Izetbegovic skriver i "Den islamiske deklaration"(l970) om Pakistan, som det land Bosnien og alle andre islamiske lande mL følge: "We....beleave in Pakistan and its mission in
the service of world Islam. There is no Moslem heart' that will not
skip a beat when something so dear as Pakistan is mentioned, although this love as any knows for its fears and anxieties. Pakistan is
our gleat hope, filled with temptations"(s.48). Siden fik pakistanske
(og pakistansk uddannede afghanske) koranskoleelever den afgøtende indflydelse på den ekstreme form for Sharia, som med militær
magt er blevet udbredt i Afghanistan.
I lgTg vendte Khomeini tilbage til Iran efter sit eksil i Franlcig. Den
iranske revolution og dødsdommen over Shahen af Persien drev
Shahen og hans familie i landflygtighed. Sharialov indførtes. Samme
år henrettedes Pakistans tidligere leder Ali Bhutto. I Sudan indførte
Nimeiri sharialoven i 1983 og ophævede det tidligere retssystem,
som var inspireret af engelsk lovgivning. To år efter henrettedes i
Sudan teologen Mahmud Taha for kætteri. I Golfstaterne udvikler sig
langsomt men sikkert en bevægelse hen mod Sharialoven som den
kendes i Saudi-Arabien. Også I Ægypten indførte præsident Anvar
Sadat dødsstraf for at konvertere fra Islam til kristendom. Det skete
kort.før han blev myrdet af endnu mere yderliggående kræfter fra
"Det Islamiske broderskab", som kræver hele Sharialoven indført.
I lggT væltede Telebanmilitsen (Teleban: koranskoleelev) de siddende muslimer i Kabul i Afghanistan og indførte den hidtil mest
radikale udgave af Sharialov, hvor alle kvinder og piger forbydes en
uddannelse, kvinder må ikke færdes alene uden en mandlig ledsager
af familien, fiernsyn, film og fotoapparater er forbudte, derudover
drageflyvning og boldspil, mænd må ikke klippe deres skæg, kvinder
skal være totalt tilslørede. Stening, amputering og blodhævn indføres
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bliver forhindret i at leve efter deres egen lov er racisme begrundet i
vestens perrnanente korstog, som skal ødelægge islam indefra. Dette
fremføres ofte med så stor kraft, at det kan forvirre både embedsmænd og politikere, så de kommer til mærkelige afgørelser for at
undgå at blive kaldt racister. Dette er baggrunden for, at vesteuropæiske instanser, virksomheder, kommuner etc. endog ministerier, uden selv at tænke over det og erkende det, indfører islamiske
undtagelsesbestemmelser fra den vestlige lovgivning og således
langsomt kommer til at trække lovgivningen i muslimsk retning. For
ikke at blive kaldt racister tvinger nogle kommuner så hinduer og
kristne til at spise efter muslimske forskrifter og lovgivning. Eller
virksomheder indfører halalslagtning eller lukker for strømmen, som
skal bedøve dyrene, når dyrlægen er gået. Man indretter specielle
rum for muslimer, men ikke for andre religionef, og falder dermed i
grøften med positiv forskelsbehandling for muslimer selv i kristne
lande. Andre lande går i modsat retning. Nordiske lande, herunder
Norge, Sverige og Finland, og et land som Svejts har forbudt halalslagtning, hvor dyrene får skåret halsen over og får lov at forbløde,
medens en muslim giver dyret en islamisk velsignelse med ordene
"Allah er den eneste".
lfølge dansk dyreværnslov er det ikke tilladt at slagte dyr uden forudgående bedøvelse. Fra 1953 til 1980 har man haft rituel slagtning i
mindre omfang som partislagtning for jøder, men fra 1980 blev der
givet en stående tilladelse med henblik på muslimerne. De senere år
er antallet af halalslagtninger steget så markant, at dyreværnsloven
efterhånden må anses for at have mistet sin mening. Loven bliver
stående for at vise omverdenen på papiret, at man har en human
slagtemetode. Samtidig jages landmænd rundt i manegen i kritikken
af, at de ikke er humane nok i deres dyrehold.
Også på mange andre punkter vakler lovgivningen. Retsudvalget
forespørger justitsministeriet om somaliske muslimer ikke kan give
deres nyfødte piger faderens, farfaderens og oldefaderens navn, hvilket ikke er tilladt efter dansk navnelov, da en pige bør have et pigenavn og en dreng et drengenavn. Der henvises til en godt 20 hr gammel sag, hvor et barn blev adopteret fra Tyskland med navnet Roland
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munke, embedsmænd og furister, en skønne dag skærer de halsen
over på os."

Men samtidig synes islamiske blade, som med citater fra Koranen og
Hadith åbent opfordrer til at skære halsen over på 1øder, at være
urørlige.

også på andre områder får muslimer specielle rettigheder. Muslimske grupper og foreninger kan få lukket en del danske badeanstalter
og svømmehaller, når de ønsker at bade, med henvisning til Koranen,
hvorimod danske og andre religiøse rebringer, som ønsker noget
lignende, er blevet afvist og dermed ikke kan å lignende ordninger.
Muslimer behøver ikke at underkaste sig de samme regler i mange
svømmehaller som andre skal. Forskellen er blot, at alle andre skal
underkaste sig reglerne uanset om de vil det eller ej.
Samtidig sætter islamister et stadig større spørgsmålstegn ved vestlig
lovgivning over hele Europa, dette gælder også i Norden. Bekæmpelsen af vestlig lovgivning finder ikke kun sted fra såkaldt fundamentalistisk side, som mange europæere tror, men det gælder især de
moderate muslimer.
Afghaneren Dr. Ahmad Abdelrahimsai, som er udnævnt, som han
selv udtrykker det, som "fØrer for de mere end 300.000 muslimer i
Øsfr,g" går ikke blot ind for dødsstraf over forfatteren Rushdi, men
krævede som en af sine første embedshandlinger - efter at være blevet udnævnt af den østrigske stat - dødsstraf indført i form af stening
for utro kvinder. Østng havde ellers oprettet stillingen for at få en
moderat islamleder i Østrig, som man kunne forhandle med. I Canada krævede "The Canadian Society of Muslims" allerede 1991 islamisk familieret i Canada, hvilket også indebærer indføring af islamiske straffe, juridisk forskelsbehandling mellem mænd og kvinder,
etc.(ISCE Bulletin 1 998).
Den radikale islamiske filosof Makhmud Brelvi, som bor i England,
siger: "De gudfrygtige (muslimer) kan ikke leve side om side med de
gudløse. De gudfrygtige må derfor indrette et gudfrygtigt regime for
hele verden. Ikke af egenkærlige grunde forlanger vi herredømmet
over verden" (G. Konzelmann : "Den islamiske Udfordnng" 1980).
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På grund af denne særstatus overfor de vantro ønsker muslimer netop
juridiske privilegier frem for andre befolkningsgrupper.
En del politikeres tale om integration bunder i forståelig mangel på
viden, da en politiker naturligvis ikke kan kende disse bevægelsers
formålsparagraffer eller kende indholdet af islamiske tidsskrifter,
hvoraf nogle er vanskelige at erhverve, hvis man ikke er muslim. En
troende muslim kan ikke integreres i vor forstand af ordet integration, da han ikke ønsker at blive lige med sine omgivelser, dets
love og skikke, ikke mindst, hvis denne søger at leve efter Koranens
Sura 5.v.51 "Tag ikke jøderne og de lcristne som trofaste venner. De
er hina,ndens trofaste venner", et yndet skiftsted i flere islamiske
blade. Integration opfattes derfor ofte som assimilation, som er et
afgjort skældsord for flertallet af muslimer.
En del muslimer firygter, at landsmænd skal lade sig påvirke til at
underkaste sig europæiske vantro love. "Allah vil aldrig tilløde, at de
vantro /år autoritet over de troende" ctterer de danske muslimske
blad Khilafah Koranen og fortsætter med et Korancitat, som kommenteres med disse ord: "Den af jer, der tager dem (de vantro) som
trofaste venner er sandelig en af dem (Sura 5,51). Altså den muslim,
der tager jøderne til trofaste venner er sandelig en af jøderne, lige
såvel som den, der tager kristne til trofaste venner, er en af de kristne."(årg. 2. nr.516 apriVMaj 1996).
En relativ moderat muslim som Abdul Wahid Petersen - 1998 bestyrelsesmedlem i "Islamisk- lristent Studiecenter" - siger entydigt i
paneldiskussionen i K.B-hallen i København på udstillingen "Hvem
tror hvad" i 1998, at det er helt i orden, at muslimer som bliver bahaitilhængere eller bliver lcristne skal dødsdømmes af muslimerne pga.
deres frafald. Som muslim måtte man være konsekvent og følge Sharia. Hertil spurgte Johannes Aagard:" Vor Herre bevare os, vil du
have den lov indført i Danmark?" Wahid : "Ja, når vi bliver flertal af
muslimer i Danmark, så bliver den indført!"(Præsteforeningens Blad
1998 s.973), her kom han til at tale over sig, for naturligvis er det
dumt at sige offentligt. Moderat er Wahid i den forstand, at de mere
kontante muslimer ikke ønsker at vente med at afskaffe den danske
retsstat til de når 50 oÅ, men efter egne ord vil ptøve så snart de er
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samfund. At lade en kvinde arve det halve eller en kristen en tiendedel er i islamiske øjne "religionsfrihed", dvs. frihed til at lade Allahs
fuldkomne lov gælde frem for andre hensyn og legitime systemer. Vi
forstår religion anderledes. Den kristne tro er netop ikke jura, den er
ikke et iunåist forhold mellem Gud og mennesket, men et trosskridt,
nemlig at følge og tro på Jesus som Guds menneskevordelse, Gud
som taler til mig åm at elske Gud, skabelsen, dyrene og næsten lige
som mig selv, læren om tilgivelse som vejen til frelse. Jura og tro er i
den kristne tro nærrnest modsætninger, medens de i islam ideelt burde være identiske: frelse nås gennem loven, da loven, formidlet af
profeten Muhammad, opfattes som et kopi af "Guds evige lovbog i
i{i*I"n, Koranen". Muhammad havde faktisk juridisk, politisk og
militær magt i modsætning til Jesus. I den kristne tro er det netop et
vigtigt kardinalpunkt, at Jesus afgav sin guddommelige magt totalt,
foi ai tjene mennesket. Han var netop ikke verdslig hersker: "den,

det. Væsentligt i islam er ikke at være et flertal, men at
have magten, så man kan gennemtvinge sit eget system. "....Islam
forbyder absolut alt, hvad der er imod dens almene principper og lov,
ligesom den aldrig vil tillade eller tolerere, at muslimer må understærke nok

til

kaste sig andre principper end Islam"("Den islamiske forfatning",
s.31), "...islam er grundet på Tawhid-princippet, som forkaster autoriteten af enhver instans udover Allah"(dvs. islams lov og system),
(Det islamiske blad "Morgendæmringen", Nov.lDec.l992, s.30 f.).
Islam som samfundsmodel er ren jura. Af samme grund har islamiske jurister og lovlærde en enorrn indflydelse i samfundet i stil med
de lovlærte i den gamle jødedom, som Jesus giorde op med pga. deres paragraffieri og manglende menneskelighed. Tro er i islamisk
sammenhæng en juridisk status.

europæisk sammenhæng gælder vore love for alle, både ateister og
en hvilken som helst religion. Men flertallet af muslimer følet, at de
ikke hører ind under den vestlige lovgivning. Da de betragter europæisk lovgivning som vantro, Synes mange, at den er uvedkommende for dem. Lad mig tage et eksempel: Når en formuende familiefar i
en muslimsk indvandrerfamilre dør, opstår problemet, hvordan pen-

I

gene skal fordeles. Juridisk er det den nationale lovgirming, som
gælder, men en troende muslim, der bør følge sin tro, mener, at islamisk lovgivnin g ger forud, således at den mandlige efterlevende får
det dobbelte af kvinden. Mens det for en kristen er unaturligt at blande religion og jura på denne måde, er det to sider af samme sag for
muslimen. Hvis muslimen ikke må eller kan følge den islamiske lov
pga. de verdslige "vantro love", føler mange, at de har en legitim ret
til at se bort fra den "vantro lovgivning", da den efter deres mening
er imod islams opfattelse af menneskeret og religionsfrihed. På
samme måde føler den troende muslim, at hvis han dømmes af en
såkaldt "vantro dansk domstol" (dvs. af et såkaldt ulovligt system)
for noget, han ikke kan indse har bøt dømmes for, da har han og hans
omgangskreds ret til at straffe den vantro domstol (dvs. dommere,
retsbedente, etc.) med alle til rådighed stående midler. At følge islamisk lov og overbevisning forudsætter netop ulighed for loven, dvs.
ret til at tillempe andre regler, end de love, som gælder i det sekulære
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som vil være stor han skal være alles

li

tjener"

(Matt.10.26,Mark.10.43) betyder, at al menneskelig storhed og magt
vendes på hovedet: " Den som er stor i verden skal være lille i Himlen, og den mindste skal være den største" (Matt.l8). Islam contra
kristendom er begreberne "magt" contra "tjeneste"'
Muhammad er verdslig dommer. Jesus ville netop ikke dømme før
tiden, rive hveden op med ukrudtet. Han har tid til at vente, for Jesus
er ikke den verdslige dommer, men den Himmelske dommer ved
verdens ende. Derfor taler Jesus i højere grad om tilgivelse og erkendelse af ens egen skyld fremfor lov og straf. Muhammad taler derimod om underkastelse: dvs. underkastelse under Allah og hans lov.
Religion er i islam samfundsorden, underkastelse under Allahs system. Derfor kan en muslim aldrig i det lange løb finde sig i at være
under andres overhøjhed, ja det er forbudt iflg. Koranen: "Allah vil
ikke tillade de vantro at have autoritet over den troende." "Hellig
l,rig" betyder i denne forbindelse ikke at slå vantro ihjel, men at Allahi syståm skal være det herskende. Men den, som forhindrer Allahs
system i at blive det herskende, han må uskadeliggøres, hvis det er
nødvendigt.

Fatima: En muslim ønsker sharia. Det er islam'
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Det mest moderate af alle danske muslimske blade "Islam, fred og
harmoni" har en artikel skrevet af Abdullah Borek, som er formand
for den tyske muslimliga i Hamborg( 1991, s.41). Han skriver: "Det
er ganske klart, at vestlige muslimer og muslimer, der for altid slår
sig ned i vesten, må analysere deres stilling og organisere sig på en
måde, der sikrer dem plads i det samfund, de lever i, især da dette
samfund sikrer dem absolut religionsfrihed. Det ville være tåbeligt
ikke at udnytte denne frihed i fuldt omfang for sig selv og islams sag.
Hertil lwrer, at den europæiske islam udvikler sit eget særpræg, der
orienterer sig efter Shana(loven) og ikke efter folklore (ofte ikkeislamiske traditioner) fra et bestemt land". Hermed ses religionsfriheden som springbræt for indførelse af islamisk lov. I samtlige
blade, jeg har læst, fremføres det, at målet er indførelsen af islamiske
love i vesten via religionsfriheden, dvs. en lov, der entydigt begrænser andre gruppers frihed og holder disse i et jerngreb som andenrangsborgere, medens ikke-kristne og ikke-jøder er retsløse i
sharia-systemet oven i købet i deres eget land. Ønsker man sharialoven, betyder det samtidig, at man ønsker landets lov afskaffet som
falsk og antiislamisk. Det britiske statsf,ernsyns udsendelse "Public
Eye" viste netop, at et klart flertal af engelske muslimer går ind for,
at islamisk lov (Sharia) står over britisk lovgivning. Et så omfattende
system som det islamiske, kan ikke inkorporeres i andre systemer,
ligesom Din al-Islam Aqwi skriver: "Muslimer er glade, fordi vi kan
fuldkomne selvudslettelsen under de guddommelige love. For islam
har et svar på ethvert tænkeligt spørgsmåI. Det eneste, et individ
behøver at gØre, er at adlyde lovene uden at stille spørgsmålstegn,
uden at søge variationer ("Islam is the strongest religion," Beirut
1983 s.22). "Politisk og social uniformitet er af de islamiske teoretikere ..... beskrevet som "towheed" eller "enhed", idealet er skabelsen
af et samfund, hvor enhver år den tabte enhed med skaberen tilbage.
Men i praksis betyder det skabelsen af en ny og speciel version af
politistaten"(Amir Taheri, tidl. avischefredaktør i "Holy Terror
s.132). Her er presset mod personer, som vil forlade enheden med
84

ISLAM FOR BØRN OG UNGE

Danmark er blevet et multi-kulturelt samfund - næsten 60.000 af
landets indbyggere er muslimer af forskellig nationalitet- Man- taler
,"g* or nrl-u"ndigheden af, at indvandrerbørnene får indblik i
sig i
dan'sk kultur og lærer det danske sprog for at kunne begå
bør
samfundet. Men integration skal være gensidig - også danske børn
have indblik i muslimernes religion og kultur'

ISLAMISK STUDIEBOCSSAMLING har derfor besluttet at udgive
kultur.
en serie små hæfter, der fortæller om muslimernes religion og
børnehaveklassealfra
alderstrin
forskellige
for
er
beregnet
Hæfterne
deren og til folkeskolens ældste klasser og er forsynet med ordlister
og relevante Koranhenvisninger.
Hæfterne vil kunne benyttes i undervisningen i folkeskoler, privatskoler og af forældrene i hjemmene. Lidt større børn kan med lethed selv
læse fortællingerne eller læse dem højt for mindre søskende.
håber med denne serie at bidrage til oplysning om indvandrernes
religion og kultur og samtidig at styrke muslimske børns identitet. Er
man bevidst om sine egne rødder, vil man lettere kunne acceptere

Vi

andres religion og kultur - til gavn for begge parter' Rodløse
mennesker ir ulykkelige mennesker, og ingen i det danske samfund
kan være tjent med, it muslimske børn mister deres identitet, for
derved vil de blot blive en enorm byrde for samfundet'

Aminah Echammari
forlægger

Billede 5 og 6. Mange muslimer ønsker den såkaldte gensidige integration, d.v.s. at danskerne på mange måder følger islamiske regler,
såvidt det er muligt. I dette tilfælde ønsker Aminah Echarmmatt, at
danske børn skal synge salmer og sange med islamisk tekst i børnehave og skole for at komme muslimerne nærrnere'
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islam, familien etc. enorm, og alt er tilladt for at forhindre det. Derfor
er en god muslim aldrig alene. Den, som er alene, er under Satans
indflydelse og "på Satans stade". "En far, som vil have, at hans bøtn
blir gode muslimer, giver aldrig sin søn et rum for sig selv"(Taheri.
s.141) . "En mand, som tænker, sender signaler til Satan"(i Muhammad- Baqer Majlise: "Sea of Light", Qofil 1960). "At tænke er fordømt, som ikke blot farligt, men som unødvendigt, idet alle svar til
alle tænkelige spørgsmål kan findes i Koranen og i Hadith, idet teologerne af i dag, som beskæftiger sig med dette, er der for at afklare
enhver sag og at vejlede de troende i alle livets aspekter indtil mindste detalje"(A.Taheri: "The spirit of Allah",London 1985).
Det er nødvendrgt, at troende muslimer særligt i vesten finder sammen, bor sammen, holder sig borte fra alt urent og forbudt, køber hos
den tilladte halalslagter, hos den rette købmand og frugthandler,
kvinderne skal ikke mænge sig med vantro. Den sande muslim hjælper sin nabo med at blive i den rette tro og hjælper ham tilbage, hvis
hur .r svag, bekæmper uislamiske gadefester med forbudt mad, ikke
rører ved urene dyr, etc. Listen er uden ende for den sande muslim'
Man kan også få hjælp fra det islamiske kulturcenter til af afgrænse
sig og bære islamisk klædedragt. Nogle islamiske lande betaler således "slørpenge" for at motivere muslimske kvinder i ikke-islamiske
lande til at følge islamiske klædedragt. Alene i 1986 betalte den
Islamiske republik Iran gennem det islamiske kulturcenter i Paris 200
francs for 3 måneder af gangen til kvinder som gik over til at bære
slør og korrekt islamisk påklædning. Indtil 1986 havde allerede 4000
modtaget pengene og påbegyndt at gL med slør, tusinder andre fulgte
i kølvandet uden penge, men gennem pres, trusler eller for at å den
beskyttelse, som tørklædet giver til at gå ud på gaden, hvilket ellers
bliver dem forbudt. Pengene blev også givet til kvinder i lande som
Jordan eller et afrikansk land som Senegal eller endog Indien (Taheri

.s.145). Kvinderne blev samtidig pålagt at tvinge slør igennem i
skoler, ved universiteter både i England, Frankrig og andre vestlige
lande, hvilket lykkedes forbløffende godt mange steder. I dag har
slørkampagnen haft succes i næsten alle islamiske og vestlige lande,
hvilket enhver rejsende med åbne øjne har kunnet se gennem en pe-
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riode på 15 år. Store virksomheder fik eksportfordele til islamiske
lande, hvis de gik over til islamiske slagtelove, penge fra disse virksomheder blev kanaliseret ud til de islamiske kulturcentre i vesten for
eks. islamisk kulturcenter i København. Samtidig fostrede nogle
muslimer den ejendommelige ide, at europæere skulle motiveres og
overtales til at lade sig integrere i Allahs system, efterhånden som de
erkendte den nye situation med et voksende antal muslimer og få
krisbre. Argumentationen er den, at islam giver mulighed for at kristne og jøder kan tillades indenfor Allahs system. Dermed skabte islam
i vesten udtrykket "gensidig integration". Muslimer godkender at
lade sig integrere med sprog og uddannelse i deres nye land, så Allahs fuldkomne system kan opbygges og landets borgere få respekt
for Islam, medens landets folk til gengæld accepterer, at muslimer
år en lovgivning, som er acceptabel for dem og lever op til Allahs
krav i det nye land.
Fatima:
Min mand bliver vred, når danskere taler om integration. Han siger
vi skal have et arbejde, ikke anden integration. Arbejde er nok. Arbejde er godt. Og han siger: Vi skal leve efter vores lov, ellers er der
ikke religionsfrihed. Vores lov gælder for os. Han siger: Det kan der
ikke laves om på. Danskere kan ikke bestemme over muslimer. Det
har de ikke ret til. Han siger: Vi bestemmer over os selv.

indlysende, kan være lige så uacceptabelt for en anden religion eller

kultur.

internationale konference for menneskerettighedsspørgsmål i 1968 formulerede den islamiske retslærde Sjiit Sultanhussein Tabandeh følgende retsnorm, hvor han var ordfører for og
forfægter for flere af de tilstedeværende muslimske staters standpunkt om menneskerettigheder:
Sultanhussein Tabandeh har undersøgt i hvor vid omfang de Forenede Nationers Deklaration om Menneskerettigheder, som anses for
bindende for alle FN-medlemmer, kan accepteres og anvendes som
bindende nolTner i et muslimsk samfund. Menneskerettighedsdeklarationens 1. artikel, at alle mennesker et født frie og
er lige og derfor har samme rettigheder, er allerede den første anstødssten. Tabandeh bekræfter på landenes vegne, at der på den ene
side ikke findes skranker eller forskelle mellem racer eller samfund,

Ved den

8. Allahs system og menneskerettighederne
8.

I Menneskerettigheder

Den amerikanske grundlovs fædre formulerede - med Det nye Testamente som forudsætning - ordene: "Vi anser det for indlysende at
alle mennesker er skabt lige..." Men disse ord er ikke indlysende for
alle religioner eller folk, heller ikke for islam, men er en blanding af
ideer fra den franske revolution og især Bibelens ord, at "der er ingen
forskel om vi er jøde eller græker, hæl eller fri, mand eller kvinde",
etc.(Gal.3.28), (Rom 10.12)(Rom 3.22). Hvad vor kultur anser for

I

men konstaterer alligevel en uovervindelig forskel:
"Menneskeheden består af mennesker, som tror (dvs. muslimerne) og
mennesker, som ikke tror. Sådanne, som glemmer deres Skaber og
kun forlader sig på deres egen forstand og på deres hænders værk,
sætter sig selv på samme udviklingsstade som dyr. De tilsøler menneskeheden. De må imidlertid kun dræbes i krige. Udenfor krige har
de troende derfor bestræbt sig på at overbevise de gudløse om den
rette tro. Mennesker, som ikke tror på den eneste ene og usynlige
Gud, må befiagtes som udstødte. De hører ikke til i menneskehedens
kreds. Deres eksistens må erkendes som skadelig for menneskene. I
overensstemmelse med dette standpunkt må alle de, som er overbevist om en anden tro, om end kun dens mest elementære bestanddele
- til dem hører jøder ognazarenere (laistne) - anses for stående noget
over de gudløse. Deres tro har dog ikke nået Islams høje stade. De
følger andre love end Koranens forskrifter - de er blevet stående på et
lavere stade; de kan derfor ikke stilles side om side med muslimerne
som ligeberettigede". Derfor mener Sultan-hussein Tabendeh at islam ikke uden videre kan tilslutte sig menneskerettighederne på
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samme måde, som de er formuleret i FN regi. Tværtimod må islam
altid tage konsekvensen af den rette islamiske lære: "Islam henviser
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ikkemuslimer til et lavere eksistens-stade. Hvis nu en muslim dræber
en sådan ikkemuslim, så må han ikke idømmes dødsstraf, for hans
udviklingsstade er højere end den dræbtes"(G. Konzelmann: Den
islamiske udfordring, Gad 1981, s.35 ff.).
I krig (her må forstås Hellig Krig) mellem muslimer og ikke muslimer, skal enhver hensyntagen til modstanderens værdighed være
ophævet. "Når en mand, som ikke tilhører Islam, bliver taget til fange, så skal han dræbes. For denne skæbne kan kun overgang til Islam
bevare ham"(Konzelman s.35 f.)
Menneskerets-Deklarationens artikel 17, som skal garantere fri religionsudøvelse, er et punkt, som muslimer i Europa meget pointerer
overfor kristne og de verdslige stater. Derfor kræver man særrettigheder for muslimer frem for andre trossamfund med hensyn til uren
mad, slagteregler, baderegler, etc. Kravet overfor vestlige stater er, at
religionsfrihed for islam kun findes, hvis det er muligt for en muslim
at leve efter islamiske love. På hjemmebane gælder under alle omstændigheder islamisk ret. Sultanhussein Tabendeh udtaler som
menneskeretsekspert i islamiske menneskerettigheder, at "Allah har
bestemt, at menneskenes religion skal være islam og ingen anden.
Den, der går over fra islam til kristendommen, gør sig lige med dyr
og har forskertset sit liv. Religionsskifte er kun mulig fra det lavere
til det højere stade, fra Kristendom til Islam" (Gerh. Konzelmann:
"Den islamiske udfordring" Gad).
Naturligvis er dette overført til en lang række islamiske landes love.
Dette gælder særligt for de lande, som anser sig for religiøse og har
indført islamisk lov. Men selv i et moderat land som Ægypten med et
koptisk kristent mindretal på ca. l0o , som har overlevet alle forfølgelser modsat de fleste andre islamiske lande, hvor det oprinde-ligt
kristne flertal blev til et mindretal og i dag enten er udryddet eller i
færd med at blive det (Tyrkiet, Tunesien (Kartago), Ægypten, Syrien,
Jordan, Libanon) har denne islamiske "menneskeretsidå" faet indpas
i lovgivningen under Anwar Sadat under pres fra de gejstlige fra den
islamiske Al Azhar Universitet i Kairo. Hvis det lykkes en kristen at
overtale en muslim til at skifte religion, så har den, der konverterer,
ifølge ægyptisk lov forbrudt sit liv.
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At man selv i det moderate Ægypten, som er kendt for at slå hårdt

ned på fundamentalister, lever efter dette islamiske klassesamfund,
hvor alle muslimer har samme rettigheder, men ikkemuslimer har
andre (dvs. færre) rettigheder, viser sig tydeligt i alle samfundets
hjørner. Selv lønnen er forskellig, endog indenfor det offentlige. På

i

samtale med en ansat fra det statslige
-gypiirte flyselskab. Manden, som var kristen kopter fortalte os, at
rnurii-.t fik 6n lønsats, mens kristne fik en lavere lønsats for samme
arbejde og funkdion. Dertil kom forskellige rettigheder på arbejdspladsen, får eks. skulle en muslim ikke erstatte noget, hvis kan kom
iit ut ødelægge noget, hvor imod en lcristen skulle betale fuld kompensation fJi alt, hvad han kom til at ødelægge ved et uheld på sin

ei ægyptensophold fald vi

arbejdsplads.

Et enkelt kritikpunkt overfor en sætning i Koranen eller en anden
forståelse af den officielle har ofte meget alvorlige følger især for
ikkemuslimer, men kan også have alvorlige konsekvenser for en

muslim. En professor, som så blidere på et korancitat end eliten ved
Al- Azhar-universitetet i Kairo, blev tvunget til at lade sig skille fra
sin hustru mod hans egen og hans hustrus ønske. Som "frafalden"
kritiker anså man hans rette ægteskab med en muslimsk kvinde for
ophævet.

Disse islamiske menneskerettigheder tolkes naturligvis i ortodokse
islamiske lande mere konsekvent, end i Ægypten' For eks' er der
dødsstaf for at holde en kristen gudstjeneste i Saudi-Arabien. I 1996
lykkedes det kun efter maksimalt pres fra de vestlige lande og USA
ut Uitta den filippinske regering i deres bestræbelser på at redde en
filippinsk præst, iom i en lejlighed i Saudi-Arabien i smug at havde
holdt en kåtolsk gudstjeneste for en lille gruppe af sine landsmænd.
Islamisk *.n r.rteret og menneskeforståe1se deler menneske-heden i
tre lag: De troende, dvi. muslimerne, som har rettigheder i lighed
med vore menneskerettigheder så længe de forbliver mus-limer'
Dernæst kristne og jøder, som har en særlig status i forhold til andre
religioner: MuhaÅmad kalder dem bogens folk. Det vil sige, at de
nyd-er beslqrttelse, så længe de helt og fuldt underkaster sig Islams
overhøjhed, betaler dlizlqadvs. en særskat, som er hø1ete for kristne
9L

rd
I

il

:i

å,
1',

t

;.

I

ri

*r

11
I

l'
fi

og jøder, end skatten for muslimer, og ellers underkaster sig islams
regler og bud, undlader mission og at fornærme Muhammad. En
fornærmelse kan det dog allerede være, hvis man ikke vil indrømme
at Muhammad står over Jesus. En sådan fornærmelse kan være ensbetydende med en dødsdom.
Den laveste gfuppe er de vantro; dvs. personer, som tilhører en tredje

religion eller som er ateister. "De er at regne for dyr" og er uden
rettigheder eller beskyttelse. Også en frafalden muslim har fortabt
alle sine rettigheder i samfundet. Hvis nogen myrder ham, viser det
sig i praksis ofte at være svært at dømme morderen. Det gælder i
flere ortodokse muslimske lande .
Et menneskes værdi kan også måles ud fra økonomiske forhold. Ifølge Koranen er en mands vidneværdi det dobbelte af en kvindes,
blodpenge for en dræbt mand er dobbelt så høj for en mand som for
en kvinde, medens boden for en ikkemuslim fra bogens folk (kristne
og jøder, såkaldte "dhimmier") kun er en tiendedel af en muslims. En
vantro, ateist eller person fra en tredje religion er uden værdi, fordi
han er uden retslig status. Straffe for mænd og kvinder, muslimer og
ikkemuslimer er også vidt forskellige. Kvinder straffes på en lang
række punkter hårdere end mænd.
Kvindens udsagn gælder intet imod mandens. Manden straffes langt
sjældnere for samme forseelse end kvinden, da loven privi-legier
manden.

Følges Sharialovgivningen i et musiimsk samfund, så dømmes drab
på ikkemuslimer sjældent, hvis drabsmanden er muslim og hævder at
drabsmanden har fornærmet Muhammad. I det hele taget er en ikkemuslim ofte ildestedt retsligt i forhold til en muslim.
Et islamisk samfund kan kun tænkes, når muslimerne har magten,
derfor stræber islam efter magten fra begyndelsen. På dette punkt
følges Muhammad. Ingen må stå i vejen, slet ikke, hvis denne har en
lavere status menneskeligt som vantro. Nok kan kristne og jøder
overleve i nogle muslimske samfund, men de er kun tålt. Andre lan-

de som f. eks. Saudi-Arabien eller Afghanistan er det forbudt
praktisere en anden religion.

at

En forståelse af islam kan man få gennem teserne fremsat af Alija
"Den islamiske deklaration" fra 1970. Som regeringsIzetbegovic's
-Bosnien
anses han som moderat af mange vestlige regeringer
chef i
talsog støttes økonomisk også af Danmark. Som såkaldt "moderat"
pL:
fa
øje
at
nem
mand for islam er den islamiske samfundsmodel
,,Først og vigtigst: der kan aldrig råde fred eller sameksistens mellem
den islamiske tro og ikke-islamiske sociale og politiske institutioner".
bør ogkan gribe magten, så snart den i mo"En islamisk bevægelse
-henseende
er så stærk, at den formår - ikke blot at
ralsk og talmæssig
"Isstyrte i.t itt -islamiske styre, men også at oprette et islamisk".
at
til
lejlighed
og
lam nægter entydig enhver fremmed ideologi ret
Declaration'
virke inåen for sine områder" (Izetbegovic: The Islamic
Bosnien 1970).
"Presse, TV og

film må kontrolleres af personer, hvis islamiske

The
moral og intelleltuelle autoritet er indiskutabel" (Izetbegovic:
Islamic Declaration. Bosnien 1 97 0)'
om
I en vesterlændings og i kristnes ører lyder disse argumenter ofte
derfor
vi
er
menneskerettighederne ekstreme og fanatiske, og
tilbøjelige til at henregne dem til en lille gruppe fanatikeres overdrev,
gælder
men glemmer samtidig at sharialoven er altomfattende' Den
per
ikke kun for yderliggående, men for alle muslimer, og den er
ikkedanske
Den
Himlen'
i
ligger
definition uforandetlig, du den
for
praktiserende muslim Naser Khader, som ingen kan mistænke
forlivsforløbet...
hele
iadikalitet, skriver: "sharia kom til at opfatte
skrifter for arve- og familieret, økonomisk etik, folkeret, statsret'
har
hygiejniske og sociale etiketter. .."(Ære og Skam s.71)' Da islam
interfolkeret og statsret, accepteres naturligvis ikke de
,irr"

"i.n menne skeretti gheder.
nationale
Den danske muslim, journalist og minoritetskonsulent Bashy Qurais-

hy formulerer det sådan i Kristeligt Dagblad (5.5.1998): "Jeg vil
op og
sende en stor tak til N.N...., som på modig vis tog kampen

tilbageviste enhver påstand om, at menneskerettighederne er uniververden'
selle-og skal Winges ned over hovedet på den ikke-vestlige
år. ReJeg startede en dåat i Politiken om det samme emne sidste
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sponsen fra den danske elite var meget arrogant og nedladende. Jeg

l'i

f'
i

1,

i

ii
t

j

tr

var skuffet over denne unuancerede reaktion og følte, at kulfurimperialismen lever under de bedste vilkår i Danmark. Jeg er overbevist om, at ånden fra kolonialismen ikke har forladt disse meningsdannere, og derfor forsøger de at monopolisere menneskerettighedernes koncept. Dette er blevet en livsstil og et mantra hos
magteliten, som skal bruges i tide og utide; at pudse glorien og fremhæve den vestlige selvopfattelse som verdens suveræne civilisation.
Som millioner af mennesker fra den 3. verden mener også jeg, at
vesten hverken skal eller kan gennemtvinge deres version af de indi-

vid-politiske reffigheder forklædt som universelle i resten af verden.... Det vestlige demokrati, der altid bliver smidt i hovedet på mig
som et modargument, er en illusion".
Islamisk lovgivning siger klart, hvilke rettigheder eller mangel på
samme muslimer og ikkemuslimer har. Sætter man spørgsmålstegn
ved dette, opfattes det ofte som et angreb på islam, for i islam er der
ingen skillelinie mellem religion og politik.

8.2 Ligeberettigelse

Når der

i europæisk sammenhæng tales om ligeberettigelse,

forstås

gennemgående arbejdet med, at kvinder og mænd har samme rettigheder, løn, status og muligheder i samfundet. Det ligger udenfor vor
tankeverden, at en gruppe kvinder eller mænd kan være uden borgerrettigheder eller have andre eller færre almindelige borgerrettigheder, end en tilsvarende anden gruppe. I islam går man ikke ud

fra, at alle har samme værdi eller rettigheder i religiøs juridisk forstand. Dette har borgerlige konsekvenser, forstået på den måde, at en
person af en religion, som af islam anses som mindreværdig, også
iamtidig er mindreværdig som person. Derfor er dennes rettigheder
også stærkt indskrænkede.

Din tyske muslim og ansvarshavende redaktør af det tyske tidsskrift
for kristne og muslimer: "Aktuelle Fragen, Zeitschrift ftir christlicheislamische Begegnung" M. Salim Abdullah skriver: "Forordningen
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islamiske statsteori'
....ger tilbage på den i middelalderen udkastede
ophævet eller er erklæret
som indtil i dag it t" er trukket tilbage,
af samfundet i to
ugyldig. Denne ,tut,t.o,i forudsætter inddelingen
de egentlige borgere i
klasser af borgere. Den ene, muslimerne, er
er på denne baggrund islam
landet, de andre bliver kun tolereret (det

godt nok en form for
kalder sig en tolerant religion. red.). De har
den islamiske stat
som
de,
livsrum, men deres rettigheder er kun
en grundlæggende
fra
går
ud
giver dem. Oerrrre statslile indretning
"beslqrttelsesborgeiiigfr"a og forskellig væåi mellem muslimer og
Således er ud
re" dvs. de ikkemus-limske borgere, som er tolereret)'
ikke indehavere
fra denne forudsætning muslimer og ikkemuslimer
De er heller ikke ligeaf de samme grundrettlgheder og grundpligter.
nok ikke helt retsløse'
stillet overfor loven. Ifkemusuåerne er godt
af an{en klasse
borgere
for
bliver de i deres eget land anset
Alligevel
"behandlet
i eget
fremmede
som
efter dette. De skal leve
og
land"(9.årgang. I -2.1989,s' 9)'
det sådan: når musAdvokat Adnan N. Wahab fra Odense beskriver
kun give det
limerne overtager magten i et land, "må muslimerne
konvertere til den islamiikkemuslimske folk tre muligheder: De kan
al v2te indbygacceptere
eller
ske tro og opgive deres egen religion
deres gamle
beholde
de
kan
gere under lstamlst rtyr..-t dette Utf-ta.
som
betragtet
blive
vil
og
f,o, -.r, de skal betalå en stor årlig særskat
overmenneskerettigheder
tredjerangs borgere, som ikke har nogen
1 5'9'9 I )'
hovedet."(Jyllandsposten
aviser Amin Taheri
Tidligere chefredaict ør for et af Teherans største
programpunkter tI pl ny at
skriver: "Et af Allah-partiets væsentligste
"bestemt" for hende' Denne
få kvinden placeret på den plads, der er
variant af apartheidplads kan bedst beskrives som en mellemøstlig
afvigelse fra de
blot baseret på køn i stedet for hudfarve....Enhver
krigshandling
en
som
regler, der er *t"p for dette forhold, betragtes
mod Allah."
grupper: 1. De, som kender
Han beskriver, at menneskene falder i tre
muslimerne ,2) de som underes religiøse pligter (mustanbat) dvs.
(mustakbar) og 3. de, som er ude af
dertrykke, .n.riJtæmper islam
"Den første gruppe'
stand til at udøve troen (mustazaf). Han skriver:
9s

I

g. 3 rsiams forhold

troen' Og de må
troens krigere, har ansvaret for gennemførelse af
troens
selv gøre det, dette ansvar forpligter til, herunder udslette
krigere
Troens
har
pligter
af deres religiøse
fierrdår. Under udøvelsen
ouåt andre, når blot de handler
dommere
som
optræde
at
til
ret

en
hånhold til troen.... Den, som klart identificeres som
tro,
krisbre
For i modsætning til den
fiend-e af troen, skal udryddes.
( "Mit rige er ikke af denne verudgangspunkt
der ha, Jesu ord som
,'Joh.l8.36), så er aåt Åutfimske rige teokratisk og skal skabes
åen
opdelt i to
politisk og militært her og nu. Islam opfatter verden som
.,Tråens by" (Dar- Jl itlu-), som omfatter islamiske lande, og
G;,
,.Krigens by", åm omfatter alle'andre lande. Alle de, der ikke be"de andre"' DiskendL dg iit den sande islamiske tro, betegnes som
forfaldet til vestlig tænkese kan for eks. omfatte muslimer, der er
sti gennem råd, lokmåde. Sådanne skal bringes tilbage til den rette
og jøk.n og om nødvendigt Åed magt. Det omfatter også kristne
der....." (Amir Tahen: "Holy Terror")'
grupper end muslimer
Reelt er det islamiske samfund delt op i flere
vidt forskellige retog ikkemuslimer. For ikkemuslimerne har også
(med
en hentyd-ning
tilneAer. Kristne og jøder kaldes "bogens folk'
leve som
tiipet gamle Testailente). De skal ikke udryddes' men kan det med
er
en minoritet med indskrænkede rettigheder. Anderledes
religioner'
andre
alle
er
Vant-ro
ateister og vantro, som bør udryddes.
på
hinduer'
overfald
voldelige
Konsekvensen af dette er specielt
der er
hvor
læreanstalter,
sikher etc. ved universiteter og vestlige
kristne
er
hverken
som
mange muslimske studerende. Disse grupper'
og har derfor iflg' isbeskyttell.
retslig
religiøs
jøder,
uden
er
eller
Ateismen og komlam ikke en værdi, ,o*-b.rettigeidem til at leve'
jødiske opfindelser'
munismen anses af islam for at være
Fatima:
En mand'
Er du ikke muslim har du ikke samme ret som en muslim'
Mange
rettigheder'
ingen
som fonægter Allah, skøl dø. Han har
modsatte
det
dvs'
siger; Danmark er dar al-harb.("Krigens område",
uf"dut- el islam", se ovenfor)'

,O.ng,
tffi

IH

og

vantro

med respekt, så længe de

Kristne, som bekender deres tro, behandles
missionere blandt jøder og
holder deres tro foi sig selv. Muslimer må
på at konfrontere en musloirtn., men ikke omiendt. Ethvert forsøg
på ham anses for
lim med den kristne tro og øvereligiøs indfl-vfelse
har til deres tro, ser muslimer
et angreb. ftirtn., tt; irigen forhold

i
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tit kristne og jøder (bogens folk)

"rigtige" krishe'
ned på. De rangerer en klasse lavere end
udfald mod
voldsomme
omfatter
Jøderer et specielt kapitel. Koranen
i Melfundamentalister
jøderne. o"n ,.l-.go" irrg.: iy. kun op af

g"".åft

forskellige islamiske retninger i

gl"a af vidt
lemøsten, men i;;;;.
eks. tre af de danske islamiske blade' som
for
de europæiske lande,
jødedommen' Et blad opfordrer
kommer med voldsomme angreb på
yndet citat er følgende Hadith
direkte til angrJ og drab pålødei. it

"Dommedagen
(citat af profet.n); Allahs sendebud (saw) sagde:
vil
jøderne'
Muslimerne
imod
kæmper
kommer

I

itr..

rør muslimerne

slådemihjeliensådangrad,atjødernevilgemmesigbagtræerog
O Allahs slave, der er en
sten. Så vil tr"Lr og steri sige: Cj Muslim,
1ødebagmigkomp"og'!åh.uTihjel,....(Hadithenersandogberettet
vores forhold med de jødaf Bukhari)", ':Det eåattt''ttt"dt sådan
ufred, unormalisering,
iske voldsforb.ya., skal være: fiendskab-,
udslettet deres rødhar
vi
bekæmpelse og a'uu af dem, matt
der,"(Khilafah 7 18 juniljuli 1996)
,
på forskellig måde: 1') KoraIslams forhold tit jøderne kan belyses
jødernl. 2.j forståelsen af Koran og Hanen og Hadiths uÅugt om
pjecer og bøger
dith i praksis belyst ud fra islamiske tidsslaifter,
til pressen'
samtbålyst ud fra citater og udtalelser

jøderne væ:e hårdere i interne islaAlmindeligvis vil angrebene på
være forskel p1bøger beregnet
miske blade. Som sååan vil dlr ågså
brug og dygtrggørelse.
på iklcemuslimer og på bøger-til egen
så flere
på dette o-råJ. nåi -urrl de senere år set en forskydning'
men
Israel'
på
staten
til angreb
ledende mrrrlir*l. ikke blot går åbent
AbulaImam
Zt.g'g+ udtaler
på jødern" ro* sådan. I Jyllåndsposten
familier i Danårabis$
og
ban, leder for de somaliske
Tl:limske
,'Jøderne inficerer egypt-erne med AIDS'" om den jødiske stat
mark:
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leder i
udtaler Abulaban Ahamid Sami, som er åndelig muslimsk
en
blot
med
Danmark, til Jyllandsposten: "Er der en enkelt muslim
kilde)'
dråbe tro, der ønskei, at den jødiske stat består?"(Samme
i
Købenradio
islamiske
på
i
den
støde
iign.r,d. udtalelser kan man
citeh; og i Sveriges ,,Radio Islam", for eks. fra den sidstnævnte
bedrageri
intet
jødet
der
findes
ret i weekendavisen2.11.1991: "For
jøderne arbejder for at erobre
og ingen svindel, som ikke er mulig....,
jødisk verdensnlte ieraen og for at dræbe alle, der modsætter sig et
må indse at den
herredømme og for at gøre alle folk til slaver""', alle
ikke er andet end
nazistiske masseudrydåelse af seks millioner 1øder
mere eller mindre perverse seko-**u"dabluff...., så godt som alle
jøder.
Ja, seksualbesatheden og de
,,ruitål"r er blevet fremsat af
jødisk".
I udtalelserne møder man
perverse fantasier er noget typisk
og
fn søndardrubricering åf irå.t som personer med forkastelige
til
Islam,
fra
lave moralske egensliab er-. "Jøder har intet at frygte
og
hykleri
trods for deres ,,åtorirk. forkærlighed for rigdom, religiøs
Gulzar Ahmed The
skørlevned. De skal blot føje tig"lBtigadier
prophet's Concept of War" Delhi lqsq). Disse synspunkter skyldes
på de
ikke en misforstået fordrejning af islam, men er sanktioneret
HusAmin
Jerusalem
af
højeste niveauer. For eks. udtaler muftien
svig'
deres
for
seini i sine memoirer om jøderne, at de er "kendte
Koran
ædle
den
forfalskning og forvanskning og grusomhed, hvilket
"The
Closed CirPryce-Jones
pa"
bevis
iDavid
leverer det stæikeste
det dancle", London 1990). og mea henvisning til Koranen skriver
der
vers,
mange
de
af
del
lille
en
kun
ske blad Khilafa, ut "d-.tt. er
Juni
april,'
jødiske
folK'(København
forpligter til ka;pen mod det
at dette syn på jøderne
f qgOi Også UtanOt konvertitter ser man,
Mia Ponzo:
overtagesl Således skriver den amerikanske konvertit
,,Nu er jøderne blevet et omvandrende folk, uden respekt, uden fæd-og
os'
med mange sygdomme. De bekæmper os og torturerer
reland,
(Cit' Ja' GoodIslam burde være aå råftgion, der behersker verden
wins "Price of Honour"l994)'
..The Fourth conference of the Academy of Islamic Research" fra
overskriften
Al-Azhar universitetet i cairo sætter dette i reliefi Under
indlysendet
ligesom
"Jøderne er fienderne af det menneskelige liv,
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bl.a. følgende: "Jødernes
de fremg ir af deres hellige bog" skrives
underuhelbiedelig medmindre de bliver
ondskab og dårlighed
-Intet er
de
medmindre
godt kan forv-entes fra dem,
trykt med magt.
loyale
som
"værn")
lever under islams skjold (kan også oversæ-ttes
vil
lvluslimsamfundet
og adlydende unå.rgi.,one (eller "irnderlagte").
har
jo
altid
de
da behandle dem generøst og tolerant, .9t"tgeillem en kortere
g1ort.....D.r", onJ. nå'tu, kan ikk"e nemt helbredes
åit.. en halv indsats"(361)'
pengetilbedelse er deres
"Ondskab, ondskabfuldhed, løftebrud og
.iaå Ut&et straffet for deres
vedhængende kvaliteter. tutung. tæ
eller opgav deres syndfuldondskab, men de omvendt. ,ig""faiig
glavide kvinder op' ødehed...de giorde ondt, udgød bloå, spræ-ttede
merring " (382)' På over
lagde byer uden at tage-hensyn iil^verdens
højeste islamiske ledere fra
500 indholdsmættede sider udgyder de
mere udpelslende grusomheder
alle verdens lande sådanne og "r,an*
om jøder og deres karakter'
på larrge konvertitter' Den
Desværre smitter samme holdning af
til
R;g; Gåraudy' som konverterede
franske filosof og kommunist
i
politik"
,,Grundiægg.nde myter i israelsk
Islam, skabte med sin bog
1996opsigtiFrankrig.pga.afsinmassivelrolocaustfornægtelse,
der me'dførte en dom' Samracisme og massive hiJtonåforfalskning,
hwor islamiske aviser i
tidig blev han en helt i de islamiske lande, bogen over^at og udblev
hele verden kom ham til hjælp. Samtidig
penge til udgivelsen i
arab]sk..
o,
givet i store oplag på tyrkist
fgfstedame sheik Zajets
Frankrig fik han fri "De for"rr.d" Emiraters"
til bogen fik han
kone, og af den iranske stat. Moralsk opbakrring
og den subl.a. fra flere arabiske menneskerettigheåsorganisationer
danensiske advokatsammenslutning (Mellemøstinformation
kornme for tæt pit ikkenr.5.lgg8).De fromme muslimer bør ikke
og selv om bomuslimer, uanset om de lwrer til beskyttelsesfolket'
bedre status blandt musligens folk (beslqrttelsesfolkeQ klart hai en
feligioner samt ateister
mer og som sååan er bedre stillet end andrs
fornr for beslqrttelse' så er
og kommunister, som ikke "yatt ,r9g.1side" "I troende
linien lagt i denne gruppes isoiation fra Koranøns
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disse regenter, som med savl "
Dc indførø komqtion på j orom mundene slutter fud med
dcn, og Allah clslcr ilclu dcm,
disse iøder, som er winenei og
der indfører korruption."
abernes brødre, dern som Ælah
1OQM.5:6a).
forbandede og blw'".rcd over,
sig€nde:
Hlrad feiler disse rcgenter
'

i' 7i :',.i ;- a:\ i., sxi J^ i'

^ta
,

<,ii..

egentiigt, som med den størsæ hast løber henimod iødeme

.2.i-'-.-+.

,.i-,2,i,i

'j'r:ljt j+i\

-!1 )t.:t :fJ--blrLg
"Sig: slcal jcgmcddelc

iø

hvcms

status hos AIIøh cr vænc cnd
futte? Dan, som AII ah hsr forbandct, ogsom Hm crvrcdpå
- og dcm, som Høn har gjort
til abcr og svin og dan, fur cr
fufr-rtIbcdcrc, cr i cn vørtr stilIing og mcrc vildfarnefu de'rl
rettc vci." (oQ.M. 5:60). Og som
Han (Allah) beskrev ved at

sige i' ,.:e_o)

.i-:: . -...-.
J,+oJ^JJ

for ar oprette politiske forhold
og ovenikøbet ønsker norrnaliscrede forhold med disse til

en sådan grad, at man har
ændret undervisningsprogremmeme ved at afskaffe

enhver Qu/an-tdat, hadith,

islamisk lovgivning og histo
risk begivenhed, der angiber
iøder og lcistne; tdster, som

viser deres korruption og
komrptions-spredelse, og at
man skal tage disse iøder og
kristne, som fiender dler bekæmpe dem.

Citatfra "Khilafah" (Arg 2, 9/10 august

1996)

Billede T.Frabladene "Muslim i Danmark" (aug. 1995) og "Khilafa"
(a.rg. 1996). Jøderne er et yndet emne i islamiske blade.
Islamiske blade angriber ofte jøderne i voldsomme vendinger.
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jer i agt for dem
har ingen fællesskab med Allah, medmindre I tager
sura 3'28)'
mea aitpågivenhed. OS Allah advarerier med sin straf'(
Og den,
troende'
de
venner
til
ikke divantro
fr"* for
@usllmerl,tog
'der
jeres
end
andre
ikke
tøg
tror,
som
gør deue, o, I (muslimer),
at
yderste
deres
for fordærve
egrå trt fortroligi, ,rrr"r: de vil gøre
jår. De åbk"r, it I bttver slette ( sura 3.11S/. Tag derfor ikke -nogen
Men hvis de
af dem som venner, førend de udvandrer for Allahs sag.
irnd", sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og
(sura 4.89)' Bliv
tag ingei af dem sim venner, ei heller som hiælpere
vantro
den
af
fiende (sura
tf,t e iappå f lU"rrdskabet) i forfølgelsen
de er
venner,
jøderne
til
kristne
de
og
4.104). I som tror, tag ikte
til
dem
tar
der
hinandens venner @J, ikkå med ier). Dem af ier,
uretde
ikke
venner, er sandelig en af dem. Allah retleder visselig
vantro og hyklerne
folk (surui.S \. Profet, før krig mod de
færdig:e
"og
uå, lrara overfor dem (sura9.73). O, I som tror, kæmp mod dem,
jeres hårdhed
der lever nn, uåd jer af de vantro og lad dem føle
er trods disse
folk"
"
Skriftens
g.123).Men';Bogåtrr
eller
folk"
(sura
grupper'
ikke-islamiske
andre
Koranvers priviligeråde frem for
om de
selv
system,
Skriftens folk er ,r.åtig trods alt en del af Allahs
har
system,
af rang og klasse er lavere. De, som er udenfor Allahs
(billedtilbederderimod ingen eksistensberetti gelse. Andre religioner
De har ingen
ne), ateistei kommunister, etc. har ingen ret til at leve'
plads i et muslimsk samfund.
'sk
ift.n, folk kan denmod leve under systemet, så længe de underunderkastede
kaster sig den islamiske autoritet. Iflg. Koranen skal de
brugte man
skat
Denne
"beskyttJlsesfolk" betale en speciel skat'
Derfor
vantro'
de
tidligåre til at finansiere de omfattende krige mod
og
kristne
Iru. åut i det osmanniske rige ikke interesseret i, at alle
grad
"O, I som tror, afgudsdyrkerne er i udtalt
løder konverterede.
'urrn".
Derfor må de ikke komme den hellige moske nær efter dette
på Allah, ""indtil
år. Kæmp mod dem fra skrtftens folk, som ikke tror
Det betyder
v.28-29)'
(9.suta
de betaler tribut og underkaster slg"
og
overhøjhed
islamisk
reelt, at hvis jøderåg kristne underkaster sig
da
særskat,
en
islamisk lov i landeiog dermed er villige til at betale
syi
vil denne gruppe blive "dhimmier", dvs. folk, som indlemmet
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går ind r rsdem. "Monafeghin" er et udtryk, sorn omfatter alle, der
sådan,
opfattes
lamiske sekter som for eks. Ahmadiya og Bahai. Det
en
at disse vil ødelægge og undergrave islam og at det derfor er
muslims pligt at dræbe en monafegh'

gælder dog stadig, at de ikke
stemet, kan nyde en vis beslqrttelse. Det
profeten i ord eller talei "Men de' som

må vende sig mod Islam og
straf (sura 9'61)' At
tqler ilde om AIIahs sendebiå, vil få en smertetig
påstå at Gud blev mennepår,a, at Jesus skulle være Guds sØfl , eller
seiv ulydighed' "-Og de har
ske, og være mere end profeten, er i sig
har skabt dem' Og de
giort Jinnerne a"i"itieå med Allah, skint han
Hetlig er han og fri
tildigter no* ,rinå ig døtrc uden at vide noget.
han have en søn' når han ikke har
for allemangler: Hvoidan skulle
Koranen for !øg1t og det vi
en hustru?" (sura 5.101). "De som kalder
besked når deres (hænhar sendt vort sendebud med, skal snart vide
halse' De skal blive
der) tægges i lænker og de får kæder om deres

8.

slæbtgennemkogendevand(sura40.70.7|).NårIdamøderde
så_har fået magt over dem,
vantro, så hug deles halse oyer. og når I
korancitat bruges i
så bind a"* *)id fast hånd "(sura- 47 .36) Dette
yderdet isiamiske styre
li ggående muhaj ediner.

kampen

for

i

Sudan og blandt de algeriske

indgå under muslimsk
Denne udvej for kristne og jødet at kunne
som kristne har kunnet
overhøjhed som "dhimmi.r" ., en udvej'
særligt Jordan' Syrien
benytte med fordel i nogle muslimske lande,
i disse lande, som
frihed
vis
og Irak. Visse grupper lcrislne nyder en
problematisk er
mere
og
dog ikke ., ,ååi islamisk.. Åttd..ledes
nye islamiske revolution har
det at være "dhinimi" i lande, hvor den
eller Afghanistan, hvor det
forandret ,u-rurra.t som i Sudan, Libyen
i gamle konseri dag ., u*.rtigi ior ikkemuslimer at leve. Men ogsåEn talsmand for
vative islamisie lande er holdningen den samme'
"Katolsk onenteden saudiarabiske regering udtaler til avisen

er ked af ikke at
ring,,(nr. 14, lgg2): "Den saudiarabiske regering
territorium' Men det drejer
kunne tolerere rrogrn kristen kirke på sit
fra Gud"
,Jge,i"g'beslutning' men om en befaling
sig ikke o"r,
(r4.e.e2).
ikkemuslimer får mindre løn
Særskatten er i dag konverteret til, at
indenfor det offentfor samme arbejde-i flere muslimske lande også
erhverv.
mange
fra
iig., ,u*t at ikkemuslimer er udelukket
Kafir (efter Sura
som
de
Når muslimer taler om vantro, så betegnes
sig imod
forsvare
skal
man
109 Al fafiruun). Disse må dræb.r, nå,
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4 Kønsroller, samt mænds og kvinders værdi

i sig
Kvinders og mænds værdi er forskellig i islam, idet kvinden
poinDette
selv er uden værdi. Hun får først værdi gennem manden.
og
Sirman-Eralp
N.
antropologer
terer de to kvindelige tyrkiske
mellem
forholdet
af
forståelsen
til
L.yalcin-Heckmarrn io* basis
religimand og kvinde i islam. De to antropologer skrev en udførlig
en
med
i
forbindelse
øs og Åt opologisk rapport om dette forhold
og
Chador
Polat
retssåg i føteniu*, h'nor den tyrkiske muslim
deres kusine Giildenne"s tre brødre den 2l.oktober 1986 myrdede
r alt 29 knivsiime Chadar udenfor hendes hjem i København med
danske retsdet
bestilte
bunds
til
drabet
stik. For at forstå og belyse
antropologer'
væsen rapporten ved de to tyrkiske
genoprette
Den fraskilte kvinde, som blev dræbt som hævn for at
en kvinde
som
familiens ære, blev i den sammenhæng beskrevet
og havde
uden værdi, da hun var fraskilt, selvstændig, levede alene
kastet skam over familien gennem forskellige forhold.
rapAntropologen Sirman-Eralp, som havde været med til at skrive
H'C
statsadvokat
i
drabssagen
anklager
porten foi den offentlige
i isværdi
kvinders
om
følgende
Abildtmp, udtalte som åntropolog
som
kun)
(i
islam
anses
lam i foinota til mandens værdi: "Kvinden
produceDen
passiv.
den jord, hvori mandens sæd skal sås. Jorden er
,.. iun, hvad der sås i den. I sig selv er jorden uden værdi' Jorden
(af manden)' Jorkan kun gøres produktiv og få værdi når den ejes
og producerer
den er kun af værdi, når den gøres til mark af manden
enlige vær'
den
eller
kvinde
ugifte
den
ir^(drengeb Ørn). Derfor er
får hun
børn
føder
hun
når
Kun
diløs. Deninlige kvinde er værdiløs.
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der ejer afgrøværdi, men da l(vinden kun er mark, er det manden,
den, dvs. børnene."

identitet uden sin
Kvinden har som sådan heller ikke en egentlig
sirman-Eralp og Yalmand eller sine åa,ndlige familiemedlemmer.
når hun bliver gift'
cin-Heckmann siger håom, at kvinden derfor
bliver til et totalt andet menneske'

Viderefastslograpporten,at''kvinderogmænderfødtmedære,
mister
Hvis kvinden
mænd er dog født med mere ære end kvinder'
men af hele samfundet'
sin ære er hun udstødt, ikke kun af familien'
være under konstant
For at kvinden ikke skal miste sin ære skal hun

samme ftihed som
kontrol af en mand. En kvinde har derfor ik&e
manden".

end en muslimsk
En ikkemuslimsk kvinde har langt mindre ære
ikke

muslimske kvinde
mand. Da ikkemuslimen ligesom åen enlige
muslimske mand også
har nogen ære attabe, betragtes disse af den
og

lavt moralsk
pa a.ireksuelle ftutt' rorn tuit der stående på et
Grov sekniveau og omtales med ubehagelige udtryk'

menneskeligt
suel chikane er ofte en følge'
og kvindens værdi, frihed
Som sådan ., .rågu"jrp*i.t"t for mandens
og retsstatus totalt forskellig

samme rettigheder
Heller ikke på det religiøse område har kvinden
der stilles
moskeen'
i
offentligt
som manden: Kvinden må ikke bede
"Efter
manden'
som for
hende ltt e samme glæder i udsigt i Paradis
90%
for
beboere bestod
flere traditioner så fruhammad Pladis. Dets
Allah
Derfor har
vedkommende af mænd, kufl 100/o var kvinder'
I helvede var
muslim"'
enhver
til
skabt bredbarmede Paradisjomfruer
i
g1%kvinder ig l0% *tna. Da han blev spurgt om misforholdet
(oprørske)'
opsætsige
er
evighede.r, ,uiå.-han, at de _fleste kvinder
mand' Kun de kvinder
uerbødige og ri-fa."i underkaster sig deres
af deres mænd
ville have muiigt"d for at indtræde i Paradis' som
havde været ydmyge'
ville ft en legitiiration ved dommen, at de altid
muslimer (se også
følelige, adlydende, sparsommelige og troende
Illam" s.69 og sahih Muslim,
sura 66.5)", (cit.:Aba-n Mash. "b",
"Dhilc 95", Kanz a1-Umma'Bd'21' s'223)'
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Overfor loven har kvinden i islam heller ikke samme rettigheder som
manden. Dette retslige misforhold går ikke kun tilbage til det oldarabiske samfund, rnen indvarsles først og fremmest med Muhammads lovsystem. På et afgørende punkt betegner Muhammads åben-

baringer nemlig et afglort tilbageskridt i forhold til de arabiske
stamåereligionår, somlandtes i hans område: Før Muhammad havde kvinden en ret fti stilling i det arabiske samfund. Kvinden havde
selv det afgørende ord o*, h.lo.- hun ville gifte sig med, og kvinder
råd'
kunne ved mange lejligheder g-nbe ind i stammens skæbne med
polygasom
forhold,
er
Med islam forsvindår åi5. rettigheder. Der
miet og det persiske haremsvæsen, som Muhammad overtog' men
der ligtet ogia i Muhammads forkyndelse_ og lovgivning en, uheldig
undervurdering af kvinden. Muhammads første hustru Khadidja var
før hun blev git med profeten en formuende selvstændig fonetningskvinde i ået arabiske samfund. Men da Muhammad formede
sinJ tanker og love for kvinden, var hans første hustru den fromme
Khadidja allerede død, medens den intrigante Aischa og de talrige
kvindei, han befolkede sit harem med, gennem deres konstante intriger ikke var egnede til at ændre Muhammads tanker om kvinden i en
som nok var med til
iositiv retning. De talrige infiiger i hans harem,
totale underkastelse
deres
og
på
kvinderne
syn
åt forme Muhammads
og øvffste mihøjesteretsdommer
under ham som profet, stitschef,
men kan
karakter,
kvindernes
litærchef, kan nok ikke føres tilbage til
måtte
alle
hvor
forklares ud fra den situation, de var sat i et harem,
at
ikke
for
gøre opmærksom på sig selv, også på uheldige måder,
blive overset.
Det usædvanlige mand-kvinde forhold kan også ses ud fra- andre
perspektiver: di Muhammad giftede sig med den unge Aischa var
irur'I0 år! (nogle kilder siger endog 9), Muhammad selv var 50!
Uden tvivl bleider allerede fra starten gjort vold mod et barns sind.
Da Muhammads nomadelejer en morgen brød op, blev Aischa tilbage for at lede efter sit tabte halsbånd. Ingen havde opdaget, at hun
6t.r, tilbage, da kvinderne blev transporteret i store lukftede kurve på
kamelryggen, så man nedefra ikke kunne se d6m, der sad i ktrrvene'
En ung efternøler ved navn Safwan tog hende op og var sammen
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lejerplads' Den unge kone
med hende en hel nat på den forladte
satte slaåderen i omløb' Muhamsammen med en ung smuk mand
gik staks til angreb på Aischa'
mads datter Fatima (af l.ægpskaU)
medens h'n krævede, at Musom hun beskyldte for ægtesmtJruå,
Muhammad havde nok mistanke'
hammad skulle skille sig fra t.ttå..
at Aischa var uskyldig' og at
men fik t1 rejrig'treå." Z" auenbaring,
støttes af fire vidner. Fra denfremover en sådan beskyldni"g-rtoriå
og fik
og Aischa
ne dag .,u, nuå.| mellåm fuii-u
-dødbringendedød' De
tiÅt tfttt lvluhammads
skæbnesvangre følger fo,. Uorg"tt
*iiar. af, atMuhammad senere fik
ægteskabelige aruriu., blev ikke
i t" ta uheldig gra{' at han tvang fdopøie phrin uaopii'"søns kont
tit t am' Åtåttat forinden havde han
tivsønnen til at afgive sin kone

ffietdenåbenbarinE,dtmændmåttehaveoptilfirehustruerpå6n
allerede havde fire husffugang (foruden

il;i"r*er).

lvlen

da han

eroghangodtvidste,atomgivelserneilkesyntesomhanshandle.
fik ha1 en ny åbenbaring' at han
måde (det blev u,"tt for blodskam)'
rttt hustruer (foruden slavehusom den eneste måtte have mere "rra
har
mund held, at "kvinden hverken
struer). pet moJ"rne arabiske
pro.
i
ligger
men
af luften,
grebet
1d
forstand eller religion,, er ikke
fetensholdningtilkvinden.Koranens2.sura,v.223somMuhammad
er
g, gtLr i samme.retning: "Jere1 hustruer
formulerede i En åbenbarin
i lystei"' Den konverterede
jeres a{e, gå dedor |ilieles'o*i, som
-ttå;,som var marokkansk gift, mener
danske kvinde eåirruh ichammari,
selvom hun siger: "Muslimske
ikke at dette vers bør forstås
som lovhjemme! 11l^ailetraete
mænd har i tidens løb opfatt.i,o"rr"t
pl Sura 42'v '38(fej1?) om at
pegtt
og
kvinden som sexobjekt"(s'84)
Her må dog siges, at
-ui
ordne sine affærer ved gensidi;åairugn*gt'it'ati tmff e deltage i rådslagninMuhammad aldrig har ment,
Der deltog da heller aldrig kvinder
gen i U.a.,tåf[iltr' mændene.
irådslagningmedMuhammadellerhansefterfølgere.
eget forhold til kvinder, har man
Hvis *u,' itt. t",.,a", Muhammads
åbJnbaringer og dermed den lovilJ<e nøgf.r, iif iorståelse uf hun,
og som udspringer af
givning, rorn-l*hunaf.,. Wirrå"--andforhold'et
til
er tilladt' Kvåden har ikke ret
disse koranåbenbaringer. P"ly;;i
til
ret
Manden har ubetinget
at nægte *urå.r, sefsuelt ,åiiÅ"tn'

skilsmisse under alle forhold. Kvinden kan kun under helt bestemte
forhold tage initiativ til skilsmisse og kun overfor en dommer, men
mister da sin "mahr", dvs. den sum penge, som manden ifølge ægteskabskontrakten har accepteret at betale til hende. Barnet tilhører
altid mandens familie også i tilfælde af skilsmisse. Derfor er et barn
af en muslim altid muslim i juridisk forstand. En muslimsk mand må
gifte sig med en ikkemuslimsk kvinde, men kun hvis hun er kristen
eller jøde (ellers er det forbudt). I nogle lande frarådes dog ægteskab
med kristne, hvis hustruens familie og det omgivende samfund er
stærkt, så de evt. kunne påvirke barnet. Børn i ægteskabet er under
alle omstændigheder muslimer, uanset hustruens tro eller mangel på
samme. Hvis mand og hustru er uenige om noget, er det altid mandens ord, der er gældende. Hvis kvinder ikke retter sig derefter, har
manden ret til at straffe kvinden og børnene også korporligt (undertiden med en stok). 4.sura v.34 påbyder at "slå dem"(dvs. kvinderne):
"Og hvis I frygter modstand (evt. oprør) mod jer, så undgå dem, søg
ikke ægtesengen med dem og bank dem! Hvis de (derpå) adlyder, så
behøver i ikke at foretage jer mere mod deml". Undertiden fejloversættes med vilje, så der står "irettesæt dem" i stedet for "slå dem". En
sådan ændring af indholdet er for eks. også sket i Abdul Salam Madsens Koranoversættelse. Da Koranen norrnalt læses på arabisk, sker

denne fejloversættelse typisk for at fejlinformere ikkemuslimerne.
Endvidere gælder en lang række straffe for kvinder, som ikke gælder
for mænd.
"En kvinde, som har undgået fortsat kontakt med en mand, har ikke
lov til at forlade huset uden sin mands tilladelse, hun skal være til
hans disposition for ethvert af hans ønsker og kan ikke nægte ham
det uden en gyldig religiøs grund. Hvis hun er fuldstændig underkastet ham, skal manden til gengæld silae hende mad, tøj og husly,
hvad enten han har midler eller ej" (Principes).
Kvinden befiagtes i første omgang som hustru og moder, og man
forventer hun føder adskilligebørn, helst sønner. Som sådan er der
en del muslimske kvinder, som siger, at de føler, at de har det bedre
end mange ikkemuslimer. Danske kvinder, som går ind i et muslimsk
ægteskab ser dog ofte først for sent, at manden, som var høflig, man107
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Muhammad Qutb, som er en af de mest prominente moderate ledere
i Mellemøsten i dag, som mener at vesten har misforstået islam i
bund og grund, søger i sin bog "Den misforståede religion" at beskrive forholdet mand kvinde sådan: "Er vore traditioner dem, der er
skyld i, at kvindens liv i østen er dyrisk, t&*, snævers)met og levet i
uvidenhed, som nogle forfattere vil have os til at tro? Svaret er igen
et eftertrykkeligt nej! Vore nedarvede traditioner er ikke skyldige.
Hvad disse traditioner (her menes sande og ægte islamiske traditioner) ikke anerkender er sådanne dumme og usunde aktiviteter, som at
kvinderne går ud på gader og stræder, hvis der ikke er nogen virkelig
grund til dåt. Der er helt sikkert ingen, som vil vove at påstå, at kvinå.*. alene gennem sådanne aktiviteter kan realisere deres evner og
styrke deres selwespekt. Når de mennesker, der er imod traditionerni, alligevel insisterer på at foretage disse ting, kan det kun være,
fordi ae *te vil erkende åbent, at det, de virkeligt ønsker, er tøjlesløshed. Der var i Ægypten en ikkemuslimsk forfatter, som aldrig lod
en mulighed gå fra sig til at forklejne islam åbenlyst eller fordækt i
sit ugemagasin. Han påmindede hele tiden kvinderne. "Ryst jeres
slidte traditioner af jer; kom ud af jeres huse og bland jer med mændene og ffi arbejde i forretningerne, ikke fordi I har behov for det,
men for at slippe for at væte mødre og sygeplejersker for den menneskelige race.... Han sagde også, at kvinderne gik på gaderne med
nedsLgne øjne, fordi de manglede mod og selvtillid, og var overvældet af frygt for mændene. Men når hun gennem erfaring bliver oplyst, vil hrnt t *t. i stand til modigt at stå ansigt til ansigt med mænd.tr.. Han glemmer at fortælle, at det, at slå øjnene ned, ikke er noget
specielt noi ninaer, for historien fortæller os, at den hellige profet,
Allahs fred være med ham, var så blufærdig som en jomftu. Islam og
kun islam kan løse kvindernes problemer, samtidig med, at den kan
løse mændenes. Lad os alle, mænd og kvinder, unge og gamle sammen kæmpe den hårde kamp for at genskabe den islamiske stat"
(s.107-108, Alif Forlag 1992).
iluor vanskelig det kan være for en kvinde selv i et moderat land
som Jordan, hvor kong Hussein oven i købet var gift med en amerikansk kvinde, viser valget af Toujan Faisal til det jordanske parla110

ment: "Jeg var nok lidt blåøjet, da jeg stillede op, men jeg tror ikke,
at nogen som helst havde regnet med, at islamisterne havde reageret
så voldsomt, som de gjorde. "Da det blev offentliggort, at jeg - en
kvinde - stillede op til valget, rasede de islamiske aviser, og jeg
modtog dødstrusler herhjemme og på mit kontor. Jeg prøvede at
skrive om mine holdninger, men det var, som om de var ligeglade
med det, jeg stod for. Når jeg skrev om, at det eneste jeg ønskede var
demokrati, rasede præsteskabet og deklamerede, at demokratierne i
Vesten var imod Islam, og at jeg var en gudsbespotter". "Islamisterne
gik så langt, at de tog mig i retten, hvor jeg blev anklaget for blasfemi. Det lyder måske harmløst, men islamisternes anklager lcrævede,
at jeg skulle dømmes til at være "dødt kød", hvilket ikke kun ville
medføre, at jeg mistede alle mine civile rettigheder, men også, at alle
mine personlige ejendele ville blive konfiskeret, og at min mand ville
blive tvunget til at støde mig bort og til at lade sig skille fra mig".
"Grunden til, at min mand skulle indblandes i retssagen er, at familien ifølge islam er hellig, og det er ikke kun i religiøse kredse, at man
sætter det klassiske familiemønster højest. Selv i den jordanske lovgivning har man en speciel lov "The family stafus law", familiestatus-loven, som beskytter det gamle familiemønster og giver manden flere rettigheder end kvinden. Dette er almindeligt accepteret."
"Da processen begyndte, kom det afgørende slag. Pressen startede en
hetzkampagne, der udelukkende handlede om min mand - om at han
ikke kunne styre sin kvind€, og at han derfor var medskyldig i blasfemi. I dagevis bragte de artikler om hans skyld overfor islam og om,
at han ikke var en god muslim, så længe han var gift med mig. Min
mand, som var læge, tog det naturligvis meget nært, men han forsøgte at støtte mig og klagede ikke". "Langsomt blev min mands
lægeklinik affolket for patienter, og klinikken kunne ikke længere
løbe rundt. Til vores store glæde fik min mand et tilbud om et vellønnet job i Saudi-Arabien. Da han modtog kontrakten solgte han
straks klinikken....Han ankom i god behold, men det viste sig, at
kontrakten var falsk. Det hele var iscenesat af det muslimske broderskab for at skade mig, og det lykkedes dem virkelig...I de næste fire
år fortsatte jeg min kamp for demolcratiet....De aviser, som publice111
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c) En ung blond pige blev på gågaden i Horsens synligt og groft generet af en muslim, som fulgte efter hende og forsøgte at tage på
hende. Da hun afviste, begyndte han at slå hende voldsomt' men
ingen standsede op og hjalp hende undtagen en voksen dame, som
stillede sig og søgte at fange hans blik. Han vender sig da bort fra
pigen og går hen imod damen og siger: "Hvad stirrer du på?" hvorpå
han gav damen et par på kassen. Dette bevirkede, at pigen fik lejlighed til at flygte. Episoden blev ikke anmeldt.

Fatima:
begtndelsen følte jeg, at alle danske lwinder lever forkert. Nu kan
ieg ie, de har det godt og ieg har det skidt. De fleste muslimske l<vinder vil ikl<e se. De lukker øjnene. De ser ikke, fordi de ikke vil se. Og
de lever ilrke blandt danske. Vi lever sammen i områder. Mange vil
ikke være sammen med de danske. Familien passer på. Alle gør det,
som familien vil. Imamen bestemmer der. Danske bestemmer ikke.

I

Nogie steder hører de htn imamen. Imamen siger, hvordan mænd
sknl bestemme og l<vinder gøre som deres mænd siger.

9. 'zDgteskabet og Allahs lov
9.1 ,Isgteskab mellem muslim og

ikkemuslim

En ateist eller en person, som hverken er muslim, kristen eller jøde,
kan ifølge Koranen ikke gifte sig med en muslim, da de ikke er på
samme stade. En frafalden eller et medlem af en tredje religion er
uden rettigheder og kan derfor ikke gifte sig med en muslim. En
person, der har haft seksuelt forhold til en anden, kan ikke gifte sig
med troende muslim. Sura 24.v.26. " Urene kvinder er for urene
mænd, og urene mænd for urene l<vinder. Rene levinder er for rene
mænd, og rene mænd

for

rene l<vinder.

"

anerkender et ægteskab mellem en
muslimsk mand og en jødisk eller lcristen kvinde for retsgyldig. Den
shafiitiske lovskole har dog en betænkelighed, idet en kristen eller

Alle fire islamiske lovskoler
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jødisk kvinde, som bor udenfor et muslimsk område, vil have svært
ved at opdrage barnet som rigtig muslim.
Ved giftermål mellem en muslimsk mand og en lcristen kvinde henviser den muslimske mand ofte til Sura 2.v.256 "Der findes ikke
være nogen tvang i religionen. Sand vejledning (islams forkyndelse)er nu klart adskilt fra løgnen (de vantro)". Reelt vil kvinden dog
opleve et pres enten fra manden eller siden fra mandens familie, i
mange tilfælde et så voldsomt pres, at et ægteskab har svært ved at
fungere.

Islam siger følgende om et blandet ægteskab, dvs. mellem en muslimsk mand og en kristen eller jødisk kvinde: "Den ikkemuslimske
hustru må ikke forsøge at påvirke deres bøtn med sin egen tro, idet
det i Islam gælder, atbøm følger deres fars religion - uanset moderens religiøse tilhørsforhold" ("Islam Fred og Harmoni" nr.4, 1991)."
Her må dog siges, at muslimske mænd i nogle områder direkte opfordres til at gifte sig med kristne kvinder, for at forhindre, at de
kristnes antal øges og for at sørge for, at de kristne kvinder føder
muslimske børn. Eksempelvis har det foruroliget mullaerne i Indonesien, at de kristnes antal er begyndt at vokse pga. af en stor lcristen
vækkelse. For at modvirke dette har man forsøgt sig dels med voldsomme forfølgelser og kirkeafbrændinger i stor stil, men også med
det andet middel med blandede ægteskaber, hvor den kristne kvinde
skal bøje sig under manden og føde denne muslimske børn.
Hvorvidt muslimske mænd direkte opfordres til at gifte sig med
kristne kvinder i Europa, er jeg ikke stødt på, men i Danmark har det
ført tll at 1000 kvinder er blevet muslimer med muslimske børn, i
Frankrig 30.000 og England 10.000.
Peter Frisch, præsident for Forfatningsbeskyttelsen i Tyskland oplyser, at der i Tyskland er islamiske centre som "udtrykkeligt giver
anvisninger på at ægte tyske kvinder. Kvinderne skal konvertere til
islam og opdrage børnene i den islamiske tro" (Interview i dagbladet

tilfælde, hvor børn er blevet døbt som følge af en aftale mellem parterne, har jeg desværre oplevet, at manden atter meldte dem kollektivt ud af kirken. Dette er dog i henhold til muslimsk lov. Kvindens
og børnenes stilling er ofte endnu mere vanskelig, når kvinden ikke
er konverteret.

Lad os igen se de islamiske retsregler: "En ægteskabskontraktlig
aftale om at opdrage børn af en muslimsk far og en ikkemuslimsk
mor i moderens religion betragtes som ugyldig ved muslimske landes
domstole. Faderen skal sørge for at opdrage sine børn i Islam. Modarbejdes han heri af sin jødiske eller krisbre hustru, bør han skille sig
fra hende for at sikre børnenes islamiske opdragelse. En ikkemuslimsk mor kan aldrig være legal værge for sine muslimske børn ligesom en muslim aldrig kan være legal værge for en ikJcemuslim"
("Islam- Fred og harmoni", 1 99 1 ): Sura 60,v. l0: " Bliv ikke værge for
vøntro kvinder...Således er Guds befeling. Han dømmer med retfærdighedjer imellem. Gud erfuld af kundsknb ogvisdom."
En ikkemuslim kan aldrig arve en muslim og vice versa; men de
gensidige ægteskabelige rettigheder og forpligtelser er de samme uanset hustruens religiøse tilhørsforhold.

Ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en muslimsk mand: Koranen forbyder en muslimsk kvinde at indgå ægteskab med en vantro
eller en afgudsdyrker, medmindre denne antager islam: Sura 2,v.22I:

"Die Welt" 13. 10. 1997).
Ofte tvinges en del kvinder indirekte til konvertering, da hun efterhånden indser, at hendes stilling i ægteskabet er vanskelig i forhold
til manden og dennes familie. Kun stærke kvinder kan holde stand. I

"I må ikke gifte jer med kvinder, der er afgudsdyrkere, medmindre
de antager troen (islam). En troende (muslimsk) slavepige er bedre
end en kvindelig afgudsdyrker, også selvom i kunne lide hende. Og
giv ikke (muslimske kvinder) til hedenske mænd i ægteskabet, medmindre disse bliver troende (muslimer)..... Disse vil drage jer til helvedes flammer; men Gud kalder jer til paradis".
Sura 60,v.10: "I troende. Når der kommer troende l<vindelige flygtninge til jer, da undersøg dem og prøv dem. Gud kender bedst deres
tro. Dersom I er forvisset om, at de er troende (muslimer), så send
dem ikke tilbage til de vantro. De troende lwinder er ikke lovlige
hustruer for de (vantro mænd), ej heller omvendt; men giv de vantro
tilbage, hvad de har betalt i brudegave. Der vil ikke falde nogen
slryld på jer, dersom I tager dem til ægte ved at betale dem deres
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brudegave..." Men hold ikkefast i ægteskabet med en vantro levinde
(da hun ikke mere er tilladt at have).
Ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en vantro er dog iflg. Koranen tilladt, hvis kvinden har haft et seksuelt forhold uden for ægteskabet:

Sura 24,v.3: "Ingen mand, der er slq)ldig i hor eller utugt kan gifte
sig med en l<vinde, medmindre hun er slryldig i samme forbrydelse
eller med en vøntro. Lad ej heller andre end en sådan mand eller en
vantro Stfte sig med en sådan l<vinde: For en troende er noget sådant

forbudt".

Således er det ifølge traditionel islamisk lov(Sharia) - ligesom i nutidig lovgivning - forbudt en muslimsk kvinde under nogen omstændigheder at gifte sig med en ikkemuslimsk mand. Indgås et sådant
ægteskab på trods af forbudet (f. eks. i et ikkemuslimsk land), vil
ægteskabet være ugyldigt i et muslimsk land.
Forbudet begrundes med, atbørn som oftest følger faderens religion.
"Det ville være nedværdigende og uudholdeligt for en muslimsk
kvinde at acceptere at leve sammen med en mand og børn, der ikke
respekterer muslimernes sidste profet, Muhammad og hans lære. Der
er endvidere stor sandsynlighed for, at den muslimske hustru, der jo
ville være i mindretal i forhold til mand og børn, langsomt vil føle
sig tvunget til at opgive sin egen tro til fordel for mandens, idet de i
de fleste kulturer er manden, der er overhovedet" ("The Moslem
World League Journal", Marts 98).

9.2 Religionsskift efter indgåelse af ægteskab

Hvis den ene af to muslimske ægtefæller offentligt fornægter sin fo,
opløses ægteskabet øjeblikkeligt, idet en apostat (en frafalden) iflg.
islamisk lov mister sine borgerrettigheder.
Hvis hustruen i et jødisk eller kristent ægteskab (dvs. hvor begge
ægtefæller enten er jøder eller kristne) antager islam opløses ægteskabet, men iflg. den hanafitiske lovskole skal ægtemanden først
opfordres til at antage Islam. En for mange ikkemuslimer uforståelig
I
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praksis er tvangsskilsmisser, som ikke er ønsket af nogle af parterne.
Tvangsskilsmisser kan gennemtvinges af familien, eller hvis parterne
bor i et muslimsk land af staten eller den muslimske religiøse myndighed. En sådan tvangsskilsmisse kan også ske selv om den ene part
slet iklce afsværger sin muslimske fo, men beskyldes for at stå i opposition til de religiøse myndigheder eller af en magtfuld familie. I

det moderate islamiske tidsskrift "Islam, fred og harmoni"nr.4.191
står følgende om disse regler:
"Koranen og den muslimske lov ser hårdest på de tilfælde, hvor en
ægtefælle til en muslim bliver ateist eller tilslutter sig en anden religion end jøde- eller kristendom. Andre religioner betegnes som afgudsdyrkelse, hvis tilhængere per definition er uden borgerrettigheder og uden beslcyttelse, da de står uden for Allahs system.
Hvis det er manden i et jødisk eller kristent ægteskab, der antager
Islam, medens hustruen forbliver jøde eller kristen, opløses ægteskabet ikke.
Hvis den ene af parterne i et ægteskab mellem vantro og afgudsdyrkere antager islam, opløses ægteskabet.
Hvis en jødisk eller kristen hustru til en muslimsk mand afsværger
sin tro uden at antage en anden, opløses ægteskabet. Hvis en jødisk
hustru bliver kristen eller vice versa opløses ægteskabet ikke".
Sker disse religionsskift i muslimske lande tvinges parterne omgående til at gå fra hinanden, uanset om de vil det eller ej og selv om
begge parter er afgjort imod det. Der findes ingen undtagelser i Allahs system. ( Citeret efter: Assa, Dawud: "Mixed Marriages". "The
Moslem World League Journal", vol.8.no.10,1981, pp.1a-16) og
Bellefonds, Y Linant de: "Trait6 de troit musulman compar6", vol. II,
Paris 1995, pp.l2l-125: Les empechements temporaires tenant å la
religion. Derudover: (Chehata, Chafik: "Note de droet musulman sut
les mariages mextes". Revue Juridique et politique, ind6pendance et
coopdration, vol. 30, 1976, pp.l30-133. Islam Fred og harmoni, nr.4.

el

).

Islams syn på kvinden i vesten er usædvanligt. Følgende er skrevet af
den danske kvinde Amina Echammari i det moderate danske blad for
muslimer "Islam- fred og harmoni": "Størstedelen af de penge kvin-
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der (i Vesten) tjener, spilder de på tøj, make-up og pynt. Al deres
fritid bruger de på at gøre sig smukkere. Det er tydeligt, at deres
hovedinteresse er at fascinere og fortrylle mænd" ("Islam- Fred og
harmoni".s.16, 1991).
De fleste andre blade ser mere kontant på den europæiske kvinde. De
har en næsten enslydende standartbeskrivelse af hende. Om danske
kvinder anvendes ofte summarisk ludder - hvis de ikke er muslimer.
Den europæiske kvinde tænker kun på sex, hun er svag og fuld af
laster. Hun vil prøve at ødelægge den muslimske tro. Den muslimske
mand skal ikke give hende hånden eller lytte efter hende. Den "vantro kvinde" er altid uren, men også den muslimske ved menstruation,
graviditet og fødsel. Et ægteskab med en vestlig kvinde må betyde, at
hun skal lære at tænke ret og handle ret efter mandens vejledning.
Når en muslim, uanset om denne er kvinde eller mand, har lært en
ikkemuslim at kende, vil denne ofte lægge pres på den vantro part for
at skifte religion til islam. Dette pres kan være så kategorisk, at flertallet giver efter før eller siden, da de gennemgående ikke aner, hvad
et ægteskab med en muslim indebærer, såfremt denne er troende.
Før ægteskabet regner de fleste danske piger med at forblive, hvad de
er. Selv det at aflægge den korte bekendelse at "Allah er Gud og
Muhammad hans profet" i vidners nærvær anser nogle danske piger
for uskyldig. Men de færreste kan overskue konsekvenserne af deres
handling, da de fra den dag kommer til at lægge en stadig større del
af deres sjæl og personlighed på hylden og ikke må forkaste islam
igen, uden det får alvorlige konsekvenser. Presset, som lægges på
den ikkemuslimske part af familien, skyldes bl.a. Koranens Sura 2.
v.22I at en muslim ikke må gifte sig med en såkaldt "afgudsdyrkere", medmindre denne bliver muslim.
Noget specielt er, når ikkemuslimske kvinder står i et slaveforhold til
en muslimsk mand, hvilket kendes fra Sudan, Yemen, Saudi-Arabien
og saudiarabiske familier i England. Den vantro kvinde, der er slave,
er i den situation, at ejeren kan have sex med hende og voldtage hende efter forgodtbefindende uden at det iflg. islam fører til fortabelse
for muslimen.
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Alene indenfor de sidste par år har den krisbre menneskeretsorganisation "Christian Solidarity International" frikøbt 800 sorte
slaver alene i Sudan til en gennemsnitspris på 100 dollar af muslimske slavehandlere. Alene af sorte kvindelige sudanesere regner
man med, at i titusindvis arbejder som slaver hos arabere i nord og
udnyttes seksuelt allerede fra barnealderen. "Akuac Malong en pige
fra Dinkafolket i Sudan var kun 13 år gammel, da hun blev genforenet med sin mor sydvest for hovedstaden Khartoum. Da havde
hun allerede været slave i syv år med alt, hvad det indebærer af fysiske lidelser, hårdt arbejde og seksuelle overgreb (fra 6 års alderen)!!
Prisen for hende var 100 dollar eller ca. 650 kroner. Hun blev købt

fri af en lcristen Schweitzer af en muslimsk

slavehandler. Således
hun
fri
blev
og kunne begynde den lange vandring hjem. Selv siger
hun, at det var bedre at dø, end at leve videre som slave. Akuac forsøgte at flygte sammen med sin mor og en ældre bror, da det lykkedes for en mand på hest at fange hende. Hun blev bundet fast på hesten og sammen med ti byboere blev hun ført bort for at blive solgt.
Hendes hersker forsøgte at omvende hende til islam og gav hende et
muslimsk navn. Men Akuac glemte ikke sin kristnd tro. I hemmelighed bad hun og sang krisfire sange "Udfordringen Uge
9.Lrg.26,1988). Hertil kommer de egentlige slaveægteskaber, som
man finder fortrinsvis i Sudan, Nordyemen og Saudi-Arabien. Dette
har den fordel for rige mænd, at de kan få et større antal kvinder
udover de maksimale 4 hustruer, som er tilladt. Muhammad havde
ved hjælp af denne ordning 12 hustruer, heraf 7 slavepiger.
Især i Frankrig og England vokser antallet af slaver hos muslimske
familier dramatisk. I Lerpøtparken i Varde var en l7åtrig kristen
kroatiske pige i et slavelignende forhold i den muslimske Salijevicfamilie, hvor hun var indespærret i et halvt år, og den muslimske
familie ville tvinge hende og hendes kristne forældre til at hun skulle
giftes med en af den muslimske klans sønner og give klanen mindst 5
børn, som skulle give dem børnepenge og muslimske sønner. Under
fangenskabet i Varde blev hun voldtaget 150 gange og blev af forskellige familiemedlemmer på skift slået med en jernstang og en
kagerulle, en hammer og en økse. Embedslægen kunne konstatere, at
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hun havde brækket en arm, tre fingre og ftet slået flere tænder ud.
Sønnen Alen Salijevic stak to gange en 8 - 10 cm lang kniv i ryggen
på pigen, fordi hun ikke blev gravid. Også hendes søster og en dansk
pige har været ude for familens metoder for at skaffe bøn. Vesfie
Landsret i Viborg skal behandle sagen mod Salijevicfamilien. Klanens forsvarer Morten Vagner søgte at få de 2 fængslede sat på fri
fod, men de tre landsdommere besluttede i maj 99 at stadfæste varetægtsfængslingen.

Polygami er også komet ind af bagdøren. Også enkelte danske kvinder lever i polygame ægteskaber med muslimske mænd. I starten var
de enehustru. Selv

i Tyrkiet lever danske kvinder en

sådan situation,

et brud efter ft år. Denne form for
polygami har sit udspring i Koranens sura 4,v.3: "Dersom i frygter,
at det ikke vil være muligt at finde en anden rimelig løsning på problemet vedr. enker eller forældreløse i samfundet, så gift jer med
dem, der synes passende: to, tre eller fire (som situationen lvæver),
men dersom I frygter, at I ikke kan være retfærdige mod dem alle, da
Srft jer lann med en".
Endnu et problem opstår for europæiske kvinder i blandede forhold:
Ved skilsmisse i Europa er parret iflg, islamisk lov slet iklce skilt,
men stadig mandens, uanset om de er nok så danske. Ved en rejse til
et muslimsk land kan dette få uoverstigelige følger. Her kan kvinden
tvinges til at underskrive div. ufordelagtige dokumenter og presses til
at fraskrive sig fælles børn. Nogle kvinder vælger da pga. børnene at
blive i det muslimske land som "frivillige" fanger, da de ellers aldrig
som dog gennemgående fører

til

vil få børnene at se igen.
Fatima:

En muslimsk l<vinde kan ikke blive lvisten. Så mister hun alt. Hun
mister sin ære. Hun mister sin familie. Hun mister sit hjem. Hun
mister sine penge. De vil tvinge hende tilbage. En muslim er ikke fri.
Hun kan ikke blive kristen. En kristen lwinde skal opdrage børnene
som muslimer. Det skal hun! Ellers opdrager mandens familie børnene. Nogle danske piger ved ikke noget, når de gfter sig med en
muslim. De er dumme og uvidende. De tror på, hvad manden siger.
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Han lyver. Og mandens familie afskærer forbindelsen til hendes familie. Nogle gange bliver hun som i fængsel.

9.3 Papirløst islamisk ægteskab

Et papirløst muslimsk ægteskab indgået ved imamen er naturligvis
ulovligt i Danmark efter dansk lov, da ethvert ægteskab forudsætter
indhentelse af en prøvelsesattest på borgmesterkonteret, uden hvilken vielse ikke må ske, endvidere at det er en myndighed, som er
lovlig, dvs. en person i et religiøst samfund, som har modtaget myndighed til dette. Der foregår meget misbrug på dette område, hvilket
bringer den ikkemuslimske part ind i store problemer. Pga. den praksis, at nogle mener, det er i orden at leve papirløst, vil en del muslimske mænd under foregivende af, "at det kun er den gudløse stat som
bedrages" ofte udnyttes danske kvinder til et islamisk ægteskab, som
ikke er registeret af de danske myndigheder. Dette sker under foregivende af, at det kun er Allahs og dermed imamens velsignelse, der
tæller (cit. "Islam fred og harmoni" 1991). Men ulovligheder og misbrug foreligger, når en imam foretager en "vielse" uden, at han har
fået myndighed til det eller gør det uden prøvelsesattest. Problemet
er, at den person, der foretager vielsen, ikke retsforfølges, selv om
han efter dansk lov skulle straffes og en dansker naturligvis ville
blive straffet. Efter en række måneder rejser imamen l1em og lader
sig afløse af en anden, der fortsætter samme ulovlige praksis. "Vielsen" har naturligvis ikke dansk gyldighed. Men kommer parret til en
muslimsk stat, må hun regne med at de anses for at være gift. Børnene vil da tilhøre manden, og kvinden er underkastet alle de restriktioner og retslige bagdele, som gælder for en kvinde i lande med islamisk lovgivning. Det kan have katastrofale følger for den danske
kvinde, hvis parret gir fra hinanden eller de kommer til et muslimsk
land på ferie eller længerevarende ophold.
En muslimsk vielse og betingelserne for indgåelse er overholdt iflg.
islamisk lov, hvis man har l.) forældrenes samtykJce,2.) to vidner er
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Loven om medgift kaldes også loven om Mahr/Sadaq. Mahr eller
Sadaq er det arabiske ord for den medgift, som bruden ifølge Koranen og islamisk lov skal modtage. Denne brudepris er en kontraktligt
forpligtigelse. Ifølge Koranen og islamisk lov er brudegaven eller
prisen en grundbestanddel (rikn) af ægteskabet, uanset om kvinden er
muslim eller vantro (kristen eller jøde).

Koranen Sura 5.v.6: "Lovligt for jer i ægteskab er ikke blot lcyske
l<vinder, som er troende, men lqtske l<vinder blandt folk af slviften,
som blev åbenbaret før din tid, når I giver dem deres fastsatte brudesum og ønsker lryskhed og ikke utugt, ej heller hemmelige intriger".
Denne medgift kan bestå af penge, smykker, ejendom, htg, tæpper
og møbler og salgbare effekter. Man kan betale hele beløbet ved
ægteskabets indgåelse eller lade det forfalde til betaling ved skilsmisse eller forstødelse. Forstødelse er mandens ret, kun han har ret til
at udstøde kvinden, ikke omvendt.
Kvinden kan forlange ægteskabet opløst, hvis manden ikke betaler
Mahr. Men hvis kvinden accepterer at fuldbyrde ægteskabet, inden
beløbet er betalt, er det ikke mere skilsmissegrund, hvis manden
undlader at betale. Den opfattes da som forfalden, bortfalden gæld.
Forstøder manden sin hustru efter indgåelse af ægteskab, men før
fuldbyrdelse af ægteskabet, har hun ret til halvdelen af brudegaven:
Koranen sura 2.v.237: "Dersom I skiller jer fra dem før ægtesknbet
er fuldbyrdet, men efter at brudegaven er fastsat, giv dem da halvdelen af deres brudegave, medmindre de selv eller den, i hvis hænder
ægteskabsformidlingen ligger, indvilliger i at eftergive den, men det
er mere sømmeligt, at denne shtlle eftergive den. Glem ikke at vise
gavmildhed mod hinanden. Allah våger over alle jeres handlinger".
Et ægteskab uden brudegave er i Koranen kun nævnt 6t sted og betragtes derfor ikke som ugyldigt, men som uønskværdigt (makruh).
Forstøder manden sin hustru efter fuldbyrdelse af ægteskabet, har
kvinden ret til at beholde sin brudegave. Opstår der strid, tillægges
der mandens ord mere vægt end kvindens, hvis ægteskabet er fuldbyrdet. Ingen af de fire muslimske retsskoler fastsætter en øvre
grænse for beløbets størrelse.
Kvinden kan efter indgåelse af ægteskabet give sit brudegave til
manden. Omgivelserne priser den kvinde, som forærer sin mahr til
manden, hun er da en god opofrende hustru. Kvinden undlader ofte
at kræve sin mahr tilbage ved skilsmisse. Hun kommer ellers i vanry
og har svært ved at blive gift igen.
Den forstødte eller fraskilte muslimske kvinde anses for at være luder og behandles som sådan af det muslimske samfund omkring hen-
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tilstede.3.) brud og brud-gom eller deres værger er tilstede.4.) Brudeafgiften (mahr/sadaq) er fastsat 5.) hvis en af parterne (manden)
tilhører den muslimske tro.
Hvis et ægteskab skal have mening, må man efter danske norner
sige, at først kommer den danske lov, og islamisk lov i anden række:
dvs. overholdelsen af ægteskabslovens $16 samt bekendt-gørelse nr.
81 af 15.2.1974 om kirkelig vielse uden for folkekirken. Men da
islamisk lov for en muslim er det fuldkomne system, må den danske
lovgivning komme i anden række.(Det betyder at danske myndigheder i visse tilfælde reelt lukker øjnene for deres egen lovgivning for
at undgå at blive beskyldt for racisme).
I det danske islamiske blad "Islam- fred og harmoni" slcriver Amina
E. om dette forhold: "Jeg røber nok ikke nogen hemmelighed ved at
påstå, at kun de færreste danske kvinder (muslimer som ikkemuslimer), der lever sammen med muslimske mænd, overholder ovenstående regler - det er stort set kun de mænd, der har ønsket at få opholdstilladelse, der er lovformeligt gift. Undskyldningen for at leve
papirløst (i henhold til dansk lov) og officielt have to adresser er som
regel, at man som enlig kan få større tUælp til dit og dat fra kommune
og stat. Hvis nogen skulle være i tvivl, kaldes noget sådant på almindeligt dansk for socialt bedrageri. 'Det er jo kun den vantro stat vi
bedrager', lyder det ofte...."(bladet "Islam, fred og harmoni",
1991 ,4,s.37).

Fatima:
Det kender jeg ikke. Jeg blev gift i mit hjemland.

9.4 'zDgteskab og medgift
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klage. Denne modanklage kan typisk være løsagtighed (hvilket med-

fører offentlig piskning), beskyldning om tyveri fra hjemmet ( hvilket medfører amputation af lemmer), familiens konfiskering af passet, så kvinden reelt kan holdes som slave uden løn i årevis og uden
mulighed for udrejse eller flugt. Opfattes den "ansatte" kvinde som
værende i et slavelignende forhold, som er ret almindelig, også i
Sudan, Mauretanien og Yemen, da har husherren ret til seksuelt samkvem ved at gennemtvinge et midlertidigt "ægteskab". Alene i Mauretanien er der 800.000 Haradin'er, dvs. sorte slaver med en vis frihed, og 90.000 Abdi'er, dvs. traditionelle sorte slaver. Specielt for
kvinderne hører voldtægt med i forholdet til deres mest mauriske
ejermænd, trods det at slaveriet overfor omverdenen blev ophævet i
1980. Slaveri i muslimske lande forholder mange sig ligegyldig overfor. Dels finder det ikke sted på det europæiske kontinent, dels er
slaveri overfor omverdenen officielt afskaffet. Men ikke desto mindre har man især i de senere år set stadig flere forhold i England,
hvor ansaffe hos Saudiarabiske familier i England bliver holdt som
slaver, hvilket antislaveriorganisationer gjorde opmærksom på i anledning af FN-jubilæet efteråret 1998. Slaveri i muslimske hjem, især
blandt diplomater fra flere islamiske lande er bedst belyst i Frankrig,
men kendes fra en del europæiske lande. Alene i Frankrig kendes et
par hundrede tilfælde på fa år. Mange af pigerne voldtages, prygles
og må ikke forlade huset. Kendt blev sagen i bred offentlighed, da
den indonesiske pige Suki Saripambthatomibm kastede sig ud fra
6.sal efter 16 dage hos den saudiarabiske diplomat Mohammed AlHamdi. Hun ramte et træ og overlevede. Forinden var hun blevet
slået hver eneste dag. I et tilfælde blev en pige bortført som stuepige
14 år tidligere, hvor hun gennem alle disse år under umenneskelige
forhold hos en muslimsk diplomat blev voldtaget adskillige gange.
Den franske forening mod slaveri mener, at der er tusindvis af tilfælde alene i Frankrig. Slaverne indvandrer ofte sammen med den
muslimske familie som en del af denne. De er altid uuddannede og
lærer sjældent et europæisk sprog (Udstillingen om menneskerettigheder på Nationalmuseet,

Kbh. 1998 samt Jyllandsposten 9.12.98).
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I lande, hvor islam

dominerer samfundet specielt med islamisk lov,
føler mange "vantro" hinduistiske, kristne, ateistiske, etc. kvinder sig
tvunget til at gå over til Islam for at modtage et minimum af retsbeslgÆtelse, da de ellers i et ansættelsesforhold permanent er udsat for
voldtægt uden mulighed for straf af gerningsmanden. Det samme gør
sig derfor også gældende i europæiske lande med mange indvandrede muslimer. Holdningen og lovgivningen fra hjemlandet (samt den
islamiske lovgivning) sættes af troende muslimer gennemgående
over enhver anden lov. Derfor har der været en række retssager i
Danmark og Vesteuropa i forbindelse med voldtægter, hvor den
mandlige part mente at være i sin gode ret, og ikke kunne se noget
forkert i sin handling. Dette forhold har procentuelt betydet et uforholdsmæssigt højst antal af tilfælde, hvor muslimske mænd voldtog
kvinder, som de anså som løsagtige. Efter muslimsk opfattelse er
kristne og vestlige kvinder løsagtige. Efter overgrebet er mange af
kvinderne så rystede og flove over deres uvidenhed, at de desværre
ofte undlader at anmelde voldtægtsforbryderen, da det tilmed ofte er
en person, som de har kendt og haft venskab med.
Deane dominansholdning af en muslim overfor ikkemuslimer også
seksuelt, betyder, at muslimers forhold til europæiske kvinder, som
ofte i begyndelsen føler sig feteret af , at de af den mandlige part bliver behandlet som rigtige kvinder og undertiden føler sig båret på
hælder, ofte alt for sent erkender, hvor svært det kan være for en
europæisk kristen eller "vantro" kvinde at blive hørt af den mandlige
muslimske part. På samme måde kan det være svært for en kvinde i
en ledende stilling på socialkontoret, rådgivningscenteret eller i den
lille private virksomhed at gennemføre en ordre, hvis hun ild<e med
lovgivningen i ryggen sætter sig i respekt. Til nogle kvinders forbløffelse sker der intet efter at de har anvist et arbejde, givet en ordre, en
vejledning, etc.
Seksuelt samkvem med en "ikkemuslim" bedømmes ikke på samme
måde som voldtægt eller utroskab med en muslimsk kvinde (som
straffes).
Da islam som religion gennem den tiltagende udbredelse af sharialov
i rnange muslimske lande har skærpet kvindens uheldige stilling i
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forholdet om voldtægt, er organisationen "war against rape"(wAR)
blevet dannet i Pakistan under ledelse af journalisten Beena Sarwar.
Den ekstremt vanskelige situation i Pakistan med hensyn til voldtægt
skyldes at general Zia ul-Haq 1979 i forbindelse med indførelse af
islamisk Sharialov vedtog hodood lovgivningen. Den indebærer bl.a.,
at voldtægtsforbrydere kun kan straffes, hvis de tilstår, eller hvis
kvinden mindst har fire mandlige vidner til voldtægten! Hvis kvinden ikke kan bevise voldtægten på denne måde, anklages kun efter
muslimsk lovgivning og bliver ifølge Koranen anklaget for at have
haft sex udenfor ægteskabet og bliver offentligt pisket.
Hodood loven, som blev gennemtvunget af det muslimske præsteskab, indeholder fem selvstændige love. Zina-forordningen er en af
de love, der forbyder sex udenfor ægteskabet og gør utroskab til en
forbrydelse mod staten. Mand og kvinde begår "zina", hvis de ikJ<e
er gift før samleje. Ved anmeldelse af en voldtægt, bliver kvinden
anklaget for Zina, når der ikke er det tilstrækkelige antal mandlige
vidner. Straffen for Zina er fængsel, pisk eller stening. Dette i sig
selv fastlåser kvinden i en perrnanent tilstand af frygt og undertrykkelse. wAR mener således at højst en tredjedel af alle voldtægter
anmeldes i Pakistan. I Pakistan som i andre islamiske lande bliver
kvinden betragtet som mandens ejendom, hendes mand er hendes
patriark og hun er mindre værd, oplyser Beena Sarwar. Hun påpeger,
at Zina ikke kun bruges til at underlrykke kvinden, men også anvendes til at straffe en ung, der har giftet sig mod familiens ønske. Islams æresbegreb er også grunden til, at en bror vil dræbe sin søster
eller en mand sin hustru, hvis han føler hun har krænket familiens
ære. Således kan en familie slippe af med en besværlig kvindelig
slægtring, som gør oprør. Der er sket en stigning i antallet af æresdrab, i dag dræbes også i Europa ganske jævnlig kvinder, fordi de har
"mistet ære" iflg. islam. Selv om Beena Sarwar henviser til æresbegrebet for disse drab, så er baggrunden lovgivningen i Koranen;
kvinden har forbrudt sit liv, hun har ikke samme juridiske værdi i
islam som manden. ofte forsøger man at få voldtægtsofret til at
fremstå som moralsk anløbent ved at antyde, at hun har udfordret
manden og selv er skyld i voldtægten. I muslimske lande er dette

forhold desto mere alvorligt i forhold til vestlige kvindelige turister,
som muslimer anser som moralsk fordærvede og havende mindre
værdi, end den muslimske kvinde.
Ligesom Zia ul-Haq gennem Sharialoven konsoliderede sin magt og
brugte islam som begrundelse for at myrde sin forgænger Ali Bhutto,
således underminerer lovgiverne og magthaverne kritikere i disse
lande ved at kalde dem anti-islamiske. At få etiketten "anti-islamisk"
kan betyde den visse død, da det er lig med fornærmelse af Koranen
eller profeten. Sharialoven, som det fuldendte system, bliver på denne måde ikke blot et religiøst, men et politisk værktøj til undertrykkelse og total styring af befolkningen og udslettelse af ikke-islamiske
elementer. Beena Sarwar siger herom: "Islam er en meget følsom
ting, og det religiøse element i loven gør det svært at kæmpe imod
den. Modstanderne bliver anklaget for at være anti-islamiske....for de
ortodokse er det et bekvemt redskab at kontrollere kvinder med".
Voldtægt i islam foregår gennemgående i hjemmet, i et område, hvor
kvinden burde føle sig tryg. Ofte er det familie, venner og slægfiringe, der står bag overgrebene. Voldtægt som et mønster indenfor
hjemmets fire vægge brydes, når Islam omplantes til et ikke-islamisk
samfund, så er det gennemgående ikkemuslim-ske kvinder, som er
mest udsatte, da disse i værdi rangerer under de islamiske kvinder og
"kvinden er hjemmets ære" i det muslimske hjem.
Den ikketildækkede kvinde er ifølge systemet selv skyld i, at hun
forulempes, hvilket dermed rammer den vestlige frem for den muslimske kvinde. "Profet (Muhammad), sig til dine hustruer og dine
døtre og til de troende kvinder, at de skal trække noget af deres ydre
kåbe.ned (over hovedet). Dette er det bedste, så de kan kendes (som
ærbare hustruer), og så de ikke forulempes"(Sura 33.59)
Nawal El Saadawi skriver om forskellen mellem mand og kvinde for
islamisk lovgivning: "Loven straffer en kvinde for utroskab meget
hårdere end en mand. Hun kan i Ægypten å fængselsstraf på op til 2
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år; men en mand straffes ikke for utroskab så længe det foregår udenfor det hjem, han bor i med sin hustru.... Normalt er det kvinden ale-

ne, der straffes, fordi en kvindes utroskab overfor ægtemanden er
stemplet af loven, sædvanen og religiøse begreber som uundskylde-

lig forbrydelse. Mandens manglende loyalitet overfor konen ses der
imidlertid meget lettere på, og både lov, sædvane og religion tillader
det stiltiende. "(Evas skjulte ansigt").
Fatima:
Det er rigtigt. De straffer altid lcvinden.
Nogle siger det er ikke voldtægt, at voldtage en vantro lcvinde. Hun
er iforvejen ludder. Hun er ludderfør og hun er ludder er efter. Hun
er en l<vinde uden ære.

(Muhammad - Taqi Partovi,"Den islamiske Bevægelses Fremtid",
Qom 1986).
volden mod kvinden er religiøst betinget i Koranens 4. sura, hvor
manden opfordres til at straffe den opsætsige kvinde ved at give hende bank i soveværelset. Ofte fejloversættes dette skriftsted med, at
manden skal tage hende ind i soveværelset og irettesætte hende eller
give hende arrest i soveværelset.

9.6 Vold og indlæring i lydighed

Vold mod kvinden er i islamisk sammenhæng ikke et tabuemne, men
et fuldgyldigt opdragelsesmiddel. For det er manden, som skal have
det sidste ord og tage beslutningen ved uenighed eller opsætsighed
fra hustruens side. Afstraffelsen er naturligvis begrænset, men kan
udarte især i muslimske lande. Bess Nielsen beskriver i sit mislykkede ægteskab med en muslim i Algier dette til fulde: "En dag hørte jeg
slaig i trappegangen og skyndte mig udenfor. Der stod nabokonen,
med næsen skåret afl Hendes mand stod på dørtrinnet med en kniv i
hånden og overfusede hende med skældsord. Hendes ansigt blødte,
og hendes afhuggede næse dinglede ynkeligt over hendes læber."
Hun fik at vide, at manden beskyldte hende for at have bedraget hende. "Han havde derfor mærket hende med et skændselstegn. Hvis
man fik næsen skåret af,betød det, at man havde bedraget sin mand.
Og ifølge min egen mand risikerede manden ikke særligt meget....Han skulle bare erklære, at hans kone havde bedraget ham og
så finde et vidne, så ville han blive frikendt"(s.106). Syreangrebene
på utilslørede kvinder i lande som Iran, Libanon og Afghanistan har
samme baggrund, nemlig at syndens hæslighed skal være synlig også
efter døden. Syren kastes i ansigtet på den utilslørede for at vansire
hendes ansigt som et synligt tegn på hendes synd, så det kan ses af
Allah og kan stilles til skue for enhver også efter døden."Men hvad
med de fiender, der nægter at vende tilbage? Enten skal de vansires
så deres hæslighed afspejles i deres ansigter, eller de skal elimineres"

Billede8: Kvinde straffet med 50 piskeslag, fordi der var mænd tilstede under samme tag som hende. Dokumentation ved dr. Homa
Darabi. Internet: www.homa.org/punish.html
Koranen og hadid foreskriver en række straffe for kvinden, især piskestraf, men også almindelige slag for manglende lydighed og opsætsighed mod manden (4.34).
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"Indsams" blad Etnika angiver, at i 1997 nåede andelen af voldsramte kvinder fra indvandrerfamileer op på 43% af alle kvinder på
krisecentre (nr.65,sept.98) Selv ledende danske muslimer (endog
konvertitter) har været anklaget for grov vold mod hustruen (for eks.
slået hustruen med et bræt med søm).

Vold mod kvinden kan være en religiøs og kulturbetinget livslangt
psykisk vold. Bess Nielsen beskriver sit ægteskab i Algeriet levende.
Da hun ikke ville føje sig, blev hun låst inde. "Næste morgen tog min
mand på arbejde med mine nøgler i lommen, og jeg blev liggende i
sengen hele dagen, bag lås og slå. To dage efter flyttede mine svigermødre ind i vores lejlighed (svigerfaderen var gift med to kvinder) i Telemli med alt deres habengut. Kontrolforanstaltningerne var
sat i værk. Mit liv som muslimsk kvinde kunne begpde. ..."Hvis du
vil ud, så bed min mor gå med", befalede han før han skulle af sted
igen. "Hvad nu, hvis jeg vil ud alene?" "Du skal ikke ud alene". Den
smule tvivl, der var tilbage angående hans egentlige hensigter, blev
her totalt bortvejret. Ordningen forekom mig dog at være alt for omstændelig eller alt for stiv til at kunne vare ret længe. Jeg sagde til
mig selv, at mor også havde prøvet at spærre mig inde, men altid
havde måttet slippe mig fri til sidst; i skolen havde jeg heller aldrig
siddet en svedetime ud.... Jeg var ikke klar over, at indespæmng her
ikke var undtagelsen, men reglen. Normale piger blev i lige så høj
grad spærret inde som tyvagtige eller gale piger. Min hidtidige frihed
til at komme og gå, som jeg ville, havde kun været et bedrag. Mine
svigermødre var kommet som eksperter, hvad angik indespærring,
for a! sætte en stopper for min mands vægelsindethed og modellere
ham en ægte muslimsk hustru"(s.126 og 130). Ægteskabet med en
algerier blev indgået, da Bess Nielsen var 17 år og blev indledt med
at hun skulle aflægge den muslimske troskendelse for Imamen af
Tripoli, da hendes mand ønskede at hun blev muslim.
Indlæringen i lydighed er naturligvis ikke så streng i vesten, især hvis
kvinden er europæer, men findes overalt i forskellige udgaver. For
eks. når hustruen ikke må invitere bestemte personer, men er henvist
til at måtte tale med disse på gaden. Der er også de forhold, at kvin132

den ikke må gå til de arrangementer, hun selv ønsker med mindre de
er godkendt af den muslimske ægtefælle. Manden holder da ø1e med,
hvornår hun skal være hjemme, at hun opfylder sine pligter, overholder den muslimske opdragelse, ikke blander sig med de forkerte etc.
Situationer kan endog virke komiske så som indlæringen i at gå bag

ved manden. Bess Nielsen fortæller om sin indlæring, som skete
medens de boede i Heidelberg, om hvordan hun skulle gå 3 skridt
bagved, og hvordan hun var en villig men glemsom elev.
Fatima:
Det er htn nogle, som skal går bag ved manden. Men danske lwinder
ved intet om islam. De er dumme. Mænd vil have piger med guldhår.
Nogle piger siger ja. De er dumme. Mange i dansk politik er dumme.
Hvorfor er de dumme? De ved intet. De tror det er godt når kvinder
bliver slået. De siger islam er en god og stor religion. De siger islam
skal have ret. De siger islam er god og tolerant. De tror på løgne. De
ved intet og de hjælper ikke. De siger Danmark er et frit land. Men
det er ikke frit til at forlade islam. Danmark er ikke et frit land for
mig. I mit hjemland er det slemt på landet, ingen frihed. I Danmark
er det slemt i byen, ingen frihed. De hjælper kun i l<vindehuset. Jeg
kan ikke være altid i kvindehus. Og minfamilie er monge. De er alle
steder. De kender mange. De finder mig. Jeg må tilbage, men ingen
hjælper mig. De truer og slår, men ingen hjælper. De siger de slår
mig ihjel, hvis jeg ikke kommer hjem.

9.7 Overgreb mod børn

Seksuelle overgreb mod piger er usædvanligt udbredt i muslimske
omgivelser. Dette skyldes to forhold i islam.
For det første islams forskrift om, at en pige er tjenlig til giftermål og
seksuelt samkvem som 9-årig. Aisha "alle muslimers moder" blev
gift med Muhammad som 9-hrig. Dette forhold, at en pige anses som
værende seksuelt moden som barn, kombineret med det forhold, at et
seksuelt overgreb mod et barn sjældent har synderlige konsekvenser
for den, der gennemfører det, stiller børnene i en endnu mere sårbar
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situation, end den vokse kvinde, som voldtages. Seksuelle overgreb
fra mandens side forties. Samtidig gælder det om at bevare "familiens ære", da skam i sådanne tilfælde ville komme over hele familien. Hvad der ikke er kendt, er ikJce skamfuldt, da man stadig har
æren. Ved incest og voldtægt klares situationen ved at give hende en
ny mødom, en simpel operation, som i dag er almindelig, og også
kendes fra de fleste europæiske lande i stor stil blandt muslimer.
Dette gøres i det hele taget, hvis kvinden ikke er jomfru. Af samme
grund er denne form for kirurgi blevet en hel industri.
Hertil kommer et andet problem. Rejsende i Iran og andre gennemført islamiske lande har bemærket, at den ekstreme adskillelse mellem kønnene i busser, tog, skoler institutioner, familier, hvor mænd
er sammen med mænd og kvinder med kvinder, på arbejdspladser,
etc. bevirker, at den seksuelle trang vokser umådeligt hos mange, så
voldsomt, at mange føler, at de bruger unormalt megen tid på at tænke på sex. I et sådant klima kan det netop blive hjemmet, hvor manden forgnber sig på barnet som det nemmeste offer og med de mindste konsekvenser for at blive opdaget.
Incestofre har problemet, at overgrebet næsten aldrig anmeldes af
andre familiemedlemmer, fordi alle dækker over alle, for efter islamisk skik at bevare familiens ære. Men samtidig er en incestanmeldelse i et muslimsk samfund håbløst, fordi en anmeldelse som ovenfor anført kræver flere vidner.
At seksuelle overgreb på mindreårige ofte slet ikke opfattes sådan i
islam fremgår af Ayatollah Khomeinis hovedprincipprogram, bogen
"Principes" som han forfattede i Frankrig inden det lykkedes ham at
omdanne Iran til et muslimsk samfund efter Shariaprincipper. "En
mand, der har haft seksuel omgang med sin kone efter hendes menstruation, må ikke skilles fra hende, før hun menstruerer igen. Men
det er tilladt ham at skilles fra en hustru, der ikke er ffldt 9 åtr, eller
som er gravid...." Endvidere ved ægteskab: "Hvis en mand har ægtet
en ikke fuldvoksen pige og fremkalder et chok i hende, må han ikke
gentage handlingen med hende" (Principes, Paris 1979). Ayatollah
Khomeini er en af de religiøse skikkelser, som stadig sættes højt
blandt alle konservative Shia-muslimer.
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Den deprimerende situation kan også ses på internet www.homa.org
Dr. Homa Darabis hjemmeside, her specielt "I am a Moslem Woman": "Jeg er en muslimsk kvinde. Jeg har intet ansigt. Jeg har ingen
identitet. I en alder af 9 år, iflg. måneåret (et måneår er 12 måneder
af 28 dage, eller 336 dage) eller, når jeg er 8 år og 8 måneder gammel, bliver jeg anset for at være voksen. At være voksen, betyder, at
jeg skal adlyde islamiske love.... jeg kan blive fængslet, og hvis nød'
blive henrettet, også af politiske årsager..... Det er mænd,
"åai$
som ordner kvinders sager, fordi Allah foretrak mænd frem for kVinder, og kvinder blev udelukket fra deres ret (Koranen 4.34).....Det er
ikke tilladt mig at svømme, stå på ski, cykle, danse, lære at spille
musikinstrumenter, gøte gymnastik eller nogen anden form for sport.
Det er ikke tilladt mig at se mænd spille et sportsspil, hverken på
stadion eller i fiernsyn. Det er ikke tilladt mig at deltage i de Olympiske Leje....min værdi er baseret på de islamiske love ...dvs. det halve
af mandens værdi. Mit vidnesbyrd ved domstolen er det halve værd
af mandens. I de fleste lande kan jeg ikke stemme...jeg kan ikke ft
retten over mine børn, selv hvis deres far dør.I tilfælde af skilsmisse
skal jeg overdrage børnene til faderen....Jeg må ikke rejse alene,
arbejde, gåL pA hø1ere læreanstalter, tilhøre organisationer; selv mine
venner og familiemedlemmer må jeg ikke besøge uden min mands
tilladelse..........."(Internet 23 .I0.98 www.homa.org).
Det er indlysende at grunden til den alarmerende seksuelle situation
for piger og kvinder i islam ikke blot skyldes tradition, men især må
søges

i den islamiske lovgivning og dermed Koranen.
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10. Det muslimske barn
10.1 Det muslimske barns fødsel,
kvindens graviditet og indlæggelse på fødegangen

Det er en hellig pligt at fhbørn som muslim. Derfor er det en selvfølge at blive gift og få muligst mange børn, især drengebørn.Dette
er den vigtigste grund til den voldsornme vækst i antallei af muslimer
på verdensplan. Hvis en kvinde ikke far bøm, især dren gebørn, går
det ud over familiens ære. En barnløs kvinde har ingen itutu, i andres øjne. Får hun derimod mange drengebørn klatreihun socialt
op
af rangstigen og får større frihed i f,orhold til andre kvinder. Det er
forbudt at adoptere børn.
Et barn er efter islamisk lov fadererrs ejendom og hans værk. Det er
hans sæd, som indplantet i moderen, udvikler barnet. Sæd fra højre
testikel bliver til drenge og sæd fra vcnstre testikel bliver til piger. En
mand vil altid kræve sin ejendomsret, da barnet netop er Åans. Får
faderen ved skilsmisse i et europæi sk land ikke tilkendt barnet og
forældremyndigheden, vil hans fåmi lie lægge pres på ham for at få
barnet til at opvokse i et muslimsk miljø. Dette t.rult"..r i praksis i
en bortførelse eller forsøg på samme. Fælles forældremyndighed vil
mandens forældre tolke som retten til at opdrage barnet som åuslim.
En dreng er den muslimske families stolthed, en dreng vil tilføre
familien svigerdøhe og rigdom. Der er derimod ingen råtu, knyttet
til en pigefødsel. Hvis en kvinde ikke føder manden en dreng, overvejer manden og hans familie, om han skal lade sig skille, efår hvis
det er muligt ud fra lovgivningen i det land han bor, at finde sig en

kone w.2.
ved fødslen må mænd ikke være tilstede. Kun kvinder må passe

kvinder på hospitalet og mænd passe mænd. Hvis det er overbeviste
muslimer, vil kvindeligt sygeplejepersonale ofte blive behandlet som
tyende. ved en drengs fødsel vil alle venner og hele familien komme
for efter fødslen at beundre drengen. som sådan vil medpatienter
føle, at hele stuen okkuperes perrnanent af familien, som .,flytter ind,,
og helst ikke vil forlade stuen ved besøgstids ophør.
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ved en pigefødsel vil kun kvinderne komme for at se den nyfødte
pga. af hendes lavere familiestatus.
Marie skoven, som var gift med en dansk muslim og fødte ham en
dreng, beskriver fødselssituationen, som foregik i Danmark, levende:
"Næste dag buldrer Juba (hendes muslimske mand) ind på fødestuen
sammen med Sevki og Mustafa. De trækker ham i ørene, den gode
mand, han har jo lavet et drengebarn. Så sætter de sig ud på gangen
og ser tennisturnering i fiernsynet. Jeg ligger på barselsstue sammen
med en tyrkisk kvinde, eller er hun kurder? Det er svært at finde ud
af, hun taler ikke dansk. Hendes bam er en pige, så faderen ser man
ikke. Men der kommer en halv snes kvinder på 6n gang, de taler i råb
og har madkurv med og en båndoptager. Der ligger også en helt tilsløret kvinde på barselsgangen. Hun har en maske over hovedet, der
kun levner et par små sprækker til øjnene. Hun ligner et møbel i et
tomt hus, der er dækket til, indtil ejeren kommer hjem. Da jeg en dag
beder Juba hjælpe "masken" med at tage et rent håndklæde ned fra
skabet, stlrrter hun tilbage til sin seng og gemmer sig under d;rnen"
(Marie Skoven s.188) "pludselig lyder der høje råb, en kvinde skælder ud, det er ikke dansk, hun skælder ud på, og pludselig kommer en
formummet, uformelig skikkelse ind på barselsstuen, snupper mit
barn op af hans søde søvn, han skriger, mens kvinden smiler sejerssikkert, og Juba står ved siden af og smiler også. "Det er min mor"
siger han. Ja, så selveste Odilla Ding Dong, trukket til hospitalet ved
lugten af et drengebarn, som en komodovaran, der vejrer blod. odilla
siger ikke noget til mig, hun ser slet ikke på mig, nu begynder hun at
skælde ud igen, Juba bliver tavs, indædt og forlegen, så siger han:
"Min mor har bestemt, at drengen skal hedde Cem". Odila ser tilfreds ud. Hun nedlader sig til at give mig hånden til farvel. Juba kalder barnet Cem, han siger ikJce navnet, han råber det, brøler det, og
jeg tør ikke indlade mig på nogen debat, hvad det angår. Juba ser på
mig, som har han lyst til at tvære mig ud, som om han er en slange
og jeg en spurv, der kun lever på hans nåde" (Marie Skouen. "En
uanstændig kærlighed", s. 189).
Kvinden må de første dage efter fødslen ikke komme i bad, da afkølelsen af kroppen kan føre til lammelser. Barnet vaskes straks efter
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fødslen og får i Mellemøsten sorte streger med kul omkring øjnene,
hvilket er godt for synet, samt en dadel i munden. Dernæst hviskes
trosbekendelsen ind i barnets højre øre og siden i venstre øre. Det
anbefales at barnet kronrages inden den 7.dag (nogle gange den
5.dag), da håret har været i forbindelse med kvindens fødselsvej og
derfor er urent. Nogle steder har man traditionen at begrave det urene
hår.

Dernæst skal drengen omskæres. Ofte omskæres pigen også. Det for
kvinden ofte voldsomme indgreb, som gennemføres på trods af forbud i mange vestlige lande (senest også i Ægypten), kan have store
konsekvenser og i værste tilfælde føre til forblødning. Talrige dansk
skolepiger bliver i deres sommerferie sendt til Holland, hvor de omskæres, tilsyneladende uden at nogle gnber ind. Omskærelsen af et
drengebarn sker i mange lande gerne senest 7 dage efter fødselen. I
nogle lande sker det senere, dog inden barnet bliver 10 år. Omkring
den 7. dag finder en navngivning sted, hvor drengen ofte får et kal-

denavn og et religiøst navn. Pigerne får også et kaldenavn og et
muslimsk navn.
Det mest almindelige drengenavn er Muhammad, som endog i Danmark i dag er et at de mest almindelige navne totalt set. De mest
almindelige kvindenavne er Khadiya og Aisha, to af Muhammads
hustruer, og endelig Fatima, som var Muhammads eneste overlevende datter og var mor til Hassan og Hussein.
Lige efter fødslen er mange fromme muslimer varsomme med at
fremvise barnet for fremmede af frygt for onde øjne. Under selve
graviditeten mener man, at moderen særligt i den sidste del af graviditeden er særligt modtagelig og udsat for angreb fra onde ånder
samt onde øjne. Opkastninger, halsbrand og tudeture kan af nogle
forklares som reaktion på angreb fra de onde ånder. De sidste 40
dage før fødslen er farligst for kvinden. Hun skal i denne tid konstant
holde sig inden døre. Under selve fødslen kan ånderne skræmmes
ved høje hyl, ellers kan barnet blive sygt. Af samme grund skriger
mange fødende muslimer mere end rimeligt.
Efter fødslen er det mest barnet, især drengebarnet, som er udsat for
onde øjne fra misundelige medsøstre eller fra onde ånder. Dette kan
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modvirkes med amuletter for eks. under barnets pude, med lapper
med korancitater, et rødt bånd eller et stykke af faderens tøj, som de
onde ånder firygter. For at vildlede de onde ånder kan man lade drengebørnenes hår gro til de bliver 5 år eller lignende, da de onde ånder
ia uit tro, det er en pige. Især skal moderen være på vagt overfor
magi fra andre kvinder pga. evt. jalousi, fordi de ikke selv har født en
dreng eller evt. er ufrugtbare. Onde øjne kan også bekæmpes gennem
.n olting. I de fleste vestlige lande findes muslimske kloge mænd,
som kan ordne det fornødne med amuletter etc. til fødende kvinder.
En kvinde isoleres efter fødslen i l0 dage, hvis hun er Shia muslim
og i 40 dage, hvis hun er en sunnimuslim, fordi de sekreter, hun har
udskilt ved fødslen, betragtes som urene.
Fatima:
Nogle øf de ting kender ieg ikke. I forskellige lande er

det

forskelligt.

10.2 Det muslimske barns opdragelse

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 årsalderen
sender religiøse forældre ofte deres barn i Koranskole, som består i at
lære Koranen udenad på arabisk. Kønnene adskilles og opdragelsen
foregår også gennem korporlig og psykisk afstraffelse. Pigerne skal
gå ind i husholdningen og være med til at renholde hjemmet og passe
åe mindre søskende. Hun skal også sørge for de ældre brødres velbefindende for at finde sin rolle. Dette er en del af den religiøse opdragelse, så hun kan finde sin plads under Allahs lov. For religiøse
åuslimer er det ofte vigtigere, at pigen lærer arabisk end dansk, da
hun skal kunne læse Koranen. Af disse grunde forsømmer nogle
piger skolen. Da de tilmed skal lave mad, vaske tøj og passe syge
røstend", er deres tid til lektier begrænset. Dårlig opførsel hjemme
kan betyde forbud mod at gå i skole. Når hun bliver 9'14 år, skal hr:n
klæde sig med tørklæde og lang kjole, hun må ikke deltage t svømning, idræt og lejerskoler. I hjemmet indstilles hun af moderen på
hendes 3 vigtigste opgavet: at føde mange børn, at styre det huslige
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Billede 9. (Polfoto) (Presseagentur Sven Simon, Bonn).Muslimer i
Tyskland. Omskæring af en tyrkisk dreng d.2713-1981

t40

og oplære det lille barn i islam. Den muslimske kvinde "styrer huset".-Den ældste kvinde irettesætter de yngre: svigerdøtre, voksne
døtre, yngre søsfre etc. Den unge kvinde i hjemmet, som endnu ikke
er gift, skal beskyttes af familien, da hun er den muslimske families
rr.. H.ttdes ansvar er det, at familiens ære er stor blandt muslimske
naboer og venner. Overtræder hun disse regler, mister hele familien
sin ære og ikke kun kvinden selv. Hun vil da ikke kunne få sig en
mand. De1 er faderens ansvar, at barnet får en muslimsk opdragelse'
Det er ham, der på dommedag må stå til regnskab for, om børnene
blev muslimsk opdraget, selvom han, når børnene er små, delegerer
arbejdet ud til kvinden, dvs. enten sin hustru eller sin mor. Hvis hustruån vurderes til ikke at være god muslim, vil manden overdrage
til sin mor. Dette bevirker at danske kvinder i
børneopdragelsen
-ægteskaber
ofte må anstrenge sig for aI væxe gode musmuslimske
limer.
Profeten Muhammad anbefalede, at opdragelsen foregår i 3 faser: I
første fase forkæles barnet. Dette gælder særligt drengebørn og især
det første drengebarn, som faderen har "frembragt" som stedforfræder og arvtager. Han behandles som kronprins. Han kaldes tronarvingen "wali al-ahd"og overøses med ros og agtelse.
I anden fase anbefalede profeten at opdrage det 5-10 årige barn ved
at lære dem, hvad der er islamisk og hvad der uislamisk, hvad der er
tilladt (halal) og forbudt (haram). Denne alder kalder Muhammad for
retledningsalderen (al-tawjeh). Især drengene skal lære at være stolte
og fremhæve egen fortræffeligheder, hvilket er stik modsat dansk
tradition, ikke at blære sig.
Der er visse ting, som er forbudte for alle, andre ting er kun forbudte
lor piger. En pige må ikke lege med en dreng. Det er forbudt for en
A.eng at græde. En dreng må ikke hjælpes af en pige eller sin søster
medlehierne, han må ikke gå med korte bukser. Bøtn må ikke se
voksne i øjnene, og piger må ikke se drenge i øjnene. Piger skal lære
at slå øjne ned, ellers anses hun for løsagtig. Spiseforskrifter indlæres
ctc. Barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd; brugen af
venstre hånd er uislamisk.
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Islams fem søjler

(hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved
siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke gnne højt, eller
sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være
(hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved
siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke gnne højt, eller
srdde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være
klædt anstændigt. Overholder hun ikke disse regler, betragtes hun
som en skøge. Den ikkemuslimske pige kaldes almindeligvis "vantro
svin" eller'iludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun
rkke kan blive gift. Hun skal opdrages til at blive gift, hun skal lære

mel.:

at opvarte familiens medlemmer.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne ofte hårdt. Det forventes, at også
naboer etc. deltager i opdragelsen.
Opdragelsens 3.fase er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære
lydighed, underdanighed, sænke blikket. Hun skal vide, at hendes
mødom er familiens ære. Hun må ikke give en fremmed mand hånd,

I østen stiger solen op

C. E. F. Weyse, 1837
Vi hilser Dig, oh Herre Gud,
på Dig hver muslim tror.
Muhamrnad er Dit sendebud,
Du i os alle bor.

Vi bøjer os i bøn til Gud
fra gry til sol går ned.
Vi følger alle Herrens bud,
Han giver os Sin fred.

ttos drengen fremelskes i 3.fase stolthed, selvglæde,høj selvagtelse
,,g masktilinitet. Det er godt at lære at fortælle om alle sine gode
.[enskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene
kan ofte færdes frit uden forældrene bekymrer sig om, hvad de laver.
( iæstfrihed fremelskes, samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis
nogen sårer familiens ære. Drenge må ikke hjælpes med lektier af
kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt mod
laderen som familiens overhovede. Drenge må ikke holde piger i
hånden. En from muslim giver heller ikke en kvinde hånden når man
Silser. De ældste søskendå opdrages til at irettesætte mindre søskentlc.

I Ramadnnen faster vi,
fornægter overflod.
Skæbnenatten våger vi
og mindes Herrens Bog.

I

10.3 Opdragelse af børn

i et blandede ægteskaber

billede lO.Aminah Echammari bruger salmebogens salmer som oplæg til muslimske sange. Her er det Ingemans kendte morgensalme.

I henhold til islamisk lov må en muslimsk kvinde ikke gifte sig med
t.rr ikkemuslim, heller ikke fra kategorien "Bogens folk", dvs. lcristen
muslimer' Mane ller jøde, da der er fare for, at børnene ikke bliver
absolut krav i
et
er
Dette
Islam.
til
konvertere
,lcn skal derfor først
Allahs system.
Mcn da det er tilladt en kvinde fra "Bogens folk" at gifte sig med en
rrruslimsk mand, gælder reglen, at enhver påvirkning fra kvindens
srtlc, hvis denn. .i krirten, betyder øjeblikkelig skilsmisse. Ej heller
rrui kvindens forældre påvirke. Her skriver konvertitten Aminah T'
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mel.: Sig månen langsomt hæver
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NymÅnen højt sig hæver,
mens gyldne stjerner svæver,

nu er det Rarnadan.
Når hvid fra sort vi skelne,
der fastes efter evne,
den brydes ej før solnedgang.

Før fasten den er omme,
ved Skæbnenattens komme
Koranen blev sendt ned.
L:d os nu alle bede,
at Gud os alle lede.
Islams profet Muhammad hed.

Trods al besvær og møje
vil vi med glæde døje

Oh, Allah i det høje!

og følge Herrens

os

vi samles om en bøn til Gud.

Et ønske hos de fromme,
er nær til Dig at komrne,
lær os at gå den lige vej.

Vi vil i frombed bøje
i en bøn til dig.

bud.
Hans kalden vi besvare,
Han os for nød bevare,

Billede nr. 11: Matthias Claudius'aftensalme: "Sig månen langsomt
hæver" omtolkes så månen bliver islams måne.
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Echammari i bladet "Islam- fred og harmoni" nr.4. 91:"Gifter man
sig med en muslimsk mand, må man på forhånd acceptere, at ens
børn skal opdrages i islam, og at ens fdem bliver et muslimsk hjem.
Kan man ikke acceptere dette, skal man ikke gifte sig. Dette er en
regel, der ganske enkelt ikke kan laves om på! Man skal forklare
familien, at de ikke skal overdænge ens børn med julekalendere og
give julegaver"... Børnene må ikke påvirkes af julekalendere, adventslcanse, der må ikke klippes engle. Således klippes alle billeder
af engle, svin og aber ud af danske skolebøger i nogle danske koranskoler. "Det burde være ganske utænkelig at overtage skikken
med et juletræ" ("Islam , fred og harmoni", nr.4.,91 s.47). "Tag ikke
kritikløst nye skikke til jer. Tro ikke at I bliver lettere integreret i det
danske samfund, hvis I blindt følger jeres naboers skikke og lader jer
lokke væk fra jeres egne traditioner og kultur"(samme, s.45).
"Hvis vi begynder at fejre kristne højtider i vore hjem, vil vi gøre
vore børn forvirrede og rodløse. Og det er netop det, vi skal undgå."(samme s.46) Af samme grund forbydes det, at børnene må deltage i fødselsdagsfester i klassen, eller at børnene selv fejrer fødselsdag, og inviterer børn hjem fra klassen.
"En ægteskabskontraktlig aftale om at opdrage børn af en muslimsk
lar og en ikkemuslimsk mor i moderens religion betragtes som ugyldig af muslimske domstole. Faderen skal sørge for at opdrage barnet
i islam. Modarbejdes han heri af sin jødiske eller krisbre hustru, bør
han skille sig fra hende for at sikre børnenes islamiske opdragelse.
Irn ikkemuslimsk mor kan aldrig være legal værge for sine muslimske børn" skriver Amina E. fra Islamisk studiecenter i "Islam- Fred
rrg harmoni" (nr. 4,1991, s,31).

l;utima:
I)cr er nogle, som vil have et juletræ. De bliver hadet af de andre.
l)cr er had mellem nogle familier. Når en pige er for meget dansk,
Ituder de andre familier den familie. Der er meget had mellem nogle
litmilier. Det er som krig. Noglefamilier kan lide Danmark lidt (d^.
noget / red.), nogle hader Danmark meget.
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ll.Allahs system
11.1 Islams forhotd

og

vort demokrati

til integration

Billede 12:
I nogle boligområder
har man valgt, at
slcive opslag og valg-

og demokrati

vil tage mit udgangspunkt i citater fra to moderate muslimer i
Danmark, to kvinder, som begge hører til den fløj, som bekæmper
tørklædetvangen for kvinder, overfor den mere konservative del af
Jeg

muslimerne. Først

et uddrag fra

(Ef-valg i Vollsmose).

Borgerepræsentationsfor-

handlingerne i København Nr. 25. 21 .nov. 1 991(uddr ag fra s. 19942043): Lubna Elahi, der er indvalgt af Socialistisk Folkeparti: "Forskelsbehandling er det, dette hele tiden handler om. Når det gælder
danskere, der bor i udlandet, sh gør det ikke noget, at mine og jeres
kroner og ørq bliver brugt til Rebildfester og til kirker og kolonier I
USA og mange andre steder (her har hun misforstået at kirkebyggeri
ikke sker over skattebiletten som i islamiske lande, men over kirkeskatten samt gennem foreningen DKU. red.), samtidig med at disse
danskere kan integrere sig med udgangspunkt i deres egen kultur.
Men når det handler om indvandrere, så er det lige pludseligt nogle
andre regler. Så handler det om integration. Det er underligt. Sig
mig, er der ingen af dem, der har haft ordet, der nogen sinde har slået
op i en ordbog og har set, hvad "integration" betyder? I står hele
tiden og taler om assimilation. Integration betyder, at du tager udgangspunkt i din egen kultur. Integration betyder overhovedet ikke,
at du skal spise dansk, klæde dig dansk, og være dansker. Spørgsmålet er så: Hvad er en dansker i disse dage?"
En anden moderat muslim, konvertitten A.Echamari, der var marokkansk gift, skriver:
"Børnbør fra små lære at kende forskel på islamiske og uislamiske
skikke og højtider: Fødselsdage, fastelavn, fars- og mors dag, påske,
pinse og jul hører ikke trjemme i en islamisk familie" (A. Echammari: Islam.s.95) . Der er generelt forbud mod juletræer, faste-lavnsris,
påskeæ g, j ule engl e, fødsel sdag s fe ster for kamm er ater,j ule gaver.
I den anden ende af spektret kan man finde det danske blad "Khilafah", som er aldeles kompromisløst. Her bruges ordet "pesten" syno-
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plakater på arabisk.

nymt med dansk, vestlig eller kristen kultur: "Efter den islamiske
til
Ummah blev invaderet ai pesten...fik muslimerne stærk kærlighed
livet...., samtidig begyndte muslimer stærkt og skrækfuldt at hade
døden'i (dvs. nt u"g.t for at dø for islam), (København april/juni
1996). I første ,r.r*Å.r af bladet årg.l.nr1. dec.94 står: "Det er bladets form il at supplere de unge muslimer med en intellektuel og
politisk islamisk kultut, kundskab, for at begynde angrebet på den
iaarr" vestlige kultur, AlDs-kulturen. Allah har beordret muslimerne
til at kalde iil irlu* for at frelse folk fra den ynke, der lever under i
Isdet kapitalistiske system. Hensigten er, at muslimerne adopterer
kalifah
genoprette
ph
at
seriøst
arbejder
og
lam som et livssystem
staten..., hvor den islamiske Ummah forenes under 6n politisk ledelsett.

I{vis vi går bort fra denne yderliggående tanke, hvor der næppe er
plads til åndre, end dem, der underkaster sig, vil det være interessant
at se på en muslimsk europæisk politikers deklaration, en politiker,
der officielt og øko,nomisk støttes af det europæiske fællesskab og af
t JSA, udover støtte fra Saudi-Arabien og Libyen'
llosniens præsident Alia Izetbegovic formulerer i "Den islamiske
l)eklaration" af 1990, at "islam og en muslim aldrig kan eller må gå
r.d under en anden nations eller religions dominans". "Normalt eksisterer en muslim ikke som individ. Hvis han ønsker at eksistere som
rluslim, må han skabe et miljø, et samfund, en orden. Han må ændre
vcrden eller selv blive ændret", og det, som det drejer sig om, er
gcnnemførelsen af islam i alle områder af et individs liv, i familien
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tænkning' "Et islamisk samog samfundet, ved fornyelse af islamisk
og svagt." "Historien kenfund uden irtu-irt Åuåter ufuldstændigt
ikke samtidig var en politisk beder ingen irfu-irt U.u}g.fte, der
men også en filosofi, et moralvægelse. Det er fordi islam er en tro,
koieks, en tingenes orden, en style' et miljø'"
forstand af ordet af flertallet af
Som sådan afvises demokrati i vor
tidsskrifter når man går tættere på' Dette
islamiske U"rr-g"L*
"t
som Sheik Hassan algælder naturlig?is de åest yderliggående
broderskab med ordene:
Banna, grundlæggeren af det mutlimtte
..Det er islams iito, at dominere, ikke at blive domineret"("Holy
f.eks Dr' Jkalma Siddigælder
Terror,,, London 1987). Men det
9s,så
islamiske bevægelqui, som er den førende tænker o[ ntotof lor.{en
Internatio"Crescent
tidsskrift
se i Vest.,rropu, a.i ia.t musliåske
al modpå
imod
besluttet
er
nal,' skriver: "Den islamiske bevægelse
overog
verden
hele
i
igennem
stand at sætte sin forståelse af islam
muslimDen
det""
er imod
vinde samtlige samfundssystemer, ,Å
verden' Muslim-instituttet i
hele
over
spredt
ske bevægelses celler er
celler af den islamiske bevæLondon er en af de kendte og synlige
anden grund skulle blive
gelse. Hvis denne indretnin g ai en eller
klar til at overtage musliminstiudslettet, står for tiden andre centre
bevægelse k1n ikke ødetuttets funktioner. Basis for den islamiske
må advares imod at attakere
lægges. De,, ,o",tlige samfundsform
farligt.fslam er
islam ved dens rødder. Det er for aggressorenyderst
hal på forskellig måde gort
ubesejerlig..... Den islamiske Uevægetse
eksisterende parlamentariske
tydelig på det sidste, at de i Vesteuåpa
pluralistiske stat og sekuden
regeringsryrt.*.r, å.n demolaatiske,
samfundssystem"(Aktuelle
larismen må forkastes som uislamisk
Frug.n", fug.3-4,1 989,Issn 7 24-27 35's'85)'
sunnileder i Tripoli
Det minder om ordene af Sheikh Said Shaban,
Vi er kaldet til at bringe
."Vi må afvise demokrati til fordel for islam'
er utopister eller drømmere"
islam til hele verden. Lad ingen tro vi

(L 'Orient le jour,l9.okt'1983)'
beskriver islams forAmin Taheri, som nu er bosiddende i vesten,
er tanken om religiøs
hold til demokrati således: "For den rettroende
der påkalder sig
synd,
(og
en
.,,.ø.n
altså helligbrøde
pluralism. i
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også udskil-

dødsstraf). udskillelsen af en fiendtlig verden omfatter
vestlige polilelse af ikke-islamiske ideer, herunder for eks. hele det
islam, eftersom
tiske idegrundlag. Demokratiet anses for en fiende af
i sine egne anbestemme
at
til
ret
det jo giier det ånkelte menneske
terrorism")'
islamic
af
tiggenåer" ("Holy Terror, the inside story
som
U"eiUetyaerikke, atmuslimer ikke benytter sig af det demokrati,
musliledende
de trods alt er en del af i vesten. I flere lande ved de

de
mer nok hvilke partier, som de under fredagsbønnen anbefaler
i vælgerkorprroende at stemme på. Dette har føtt til forskydninger
har en
(Tyskland
Tyskland
og
Frankrig
sene i fortrinsvis i bngland,
afhængigeventuelle
den
er
ryrkisk gruppe pe 2-3Åiil.). Problemet
betød det
hed, som samme partier uåsætter sig selv for. I England
blev
Belgien
I
bl.a. en bonus i form af statstilskud til koranskolerne.
på
et
ligge
kan
imamerne ansat som statstjenestemænd. Demokratiet
i
lille sted, når 250.000 undårskrifter fra dyreværnsvenner i Danmark
og halggT ikke har kunnet bevirke, at dyreværnsloven overholdes
I alslagtning forbYdes.

l|.2FundamentalismeellerParlamentarisme
går imod
t)e fleste islamiske blade, som læses i Danmark og Europa
parlaikke blot demokrati, men nogle også imod enhver form for
harmoni",
og
fred
"Islambladet
er
mentarisme. En dansk undtagelse
som mest bestod af kvindelige konvertitter, der bl'a' står i opposition
ril for eks. tørklædetvang. M..t så at sige alle blade taler om vigtignatiolrcden af, atmuslimer i Europa søger at bekæmpe og fierne de
Um"den
islamiske
nale skel til fordel af et "al-islamisk" samfund,
.ra". Bladet "Muslim i Danmark" har det direkte Som et af sine forrnålspara-graffer:
..at
hjælpe muslimerne

til at holde fast i deres muslimske identitet;

ur gåremuslimer klar over, at de tilhører en nation, nemlig den muslrmske "umma" og bane vej for et opgør med nationalismen' Som
trives blandt muslimer, der har begfænset viden om islam;
at give muslimer indsigt i deres historiske og kulturelle baggrund;
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Allah'"
"Muslim i Danmark" ønsker ikke at præsentere islam "ved at pynte
på den med nogle kompromissøgende holdninger"(se nyhedsbrevet
Islam nr.4. 1997 "Profil").
Ind i dette univers passer de vestlige forestillinger om parlamentarisme, demokrati, ligeret, etc. meget dårligt. Væsentligt for "Muslim i Danmark" er ikke at påpege, at danske muslimer bor i Danmark
og er danskere med de love og forestillinger om parlamentarisme og
dåmokati, som er danske, men at gøte læserne klar over, at de tilhører "den muslimske lJmma", dvs. den religiøse og samfundsmæssige enhed med islam ude i verden, bekæmpelsen af nationaat minde muslimerne om deres forsømte opgave: at påkalde

lismen og nationale egenarter til fordel for den al- islamiske tanke.
Denne iåe radikaliseies i andre kredse, for eks. i det danske blad
Khailifah, som ønsker genoprettelsen af Kalifatet, det vil sige en
religiøs islamisk verdensstat omfattende alle lande, hvor der bor
*rrJli-.r. Dette Kalifat, som skal ledes religiøst efter samme principper som i de religiøst ledede muslimske lande, skal gennemføres
g.tu.- intellektuel, kulturel og militær kamp i alle lande, hvor musl-i*.t ser sig stærke nok til det. Iflg. bladet er denne kamp allerede
indledt i Danmark.
Bladet, der er organ for "Hizb-ut-Tahrir" hører til de mange især
tyrkiske bevægelser, som ønsker Kalifatet genoprettet. Nogle af disse
be,nægelser ønsker Tyskland, andre også Danmark indlemmet i et
stor6nkisk osmanisk rige ledet af en Kalif. Basen for Khilafah er
herhjemme især den muslimske pnvatskole "Ahi Ewan International
Schåol" i vanløse og den tyrkiske Degirmenciklan, som ejer skolen.
"Hizb-ut Tahrir" folkene er meget aktive ved offentlige møder herhjemme, hvor de genkendes som heppekor, buhråbere eller truer
fåredragsholdere, som de ikke sympatiserer med. De er specielt aktive på håjere læreanstalter blandt studerende, som de relcrutterer, og i
derls kamp mod især jøderne har de været så effektive, at de har
fortrængt grupper af jøder, hinduer og sikher fra flere engelske universitetår ved trusler eller decideret vold (bl.a drab på en aftikansk
student i London). Khilafah bevægelserne til oprettelse af 6n stor
islamisk stat, består dog reelt af forskellige bevægelser. Størrelsen
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tu-

samle 5-6
skændes man om. I Kciln kunne den tyske bevægelse
Lederen af
sinde sympatis ører ptt stadion allerede i midten af 9Oerne'
Kalifahstat Metin Kaplan blev arresteret foråret 1999 efter

J"n tyrte
i
at han i en fatwa havde udstedt en dødsdom mod Ibrahim Sofu
at
llerlin, som kort efter blev skudt (maj 1997). Målet er på kort sigt
Billede 13:
Metin Kaplan
med trukket sværd
foran flaget med Allahs navn.
Kendt for at udstede dødsfatwaer.
Kaldes også "Khomeini fra Ktiln"

styrte den tyrkiske regering. I London har man under flere demonstiationer kunnet tu*G et endnu større antal (op til 8000)' Og bevægelsen i London sender årligt sammen med beslægtede bevægelser
på
overraskende store grupper af engelske muslimske statsborgere
guerillatræning, hvoi de bl.a. har været med til at kidnappe turister I

Yemen. Personer, som i forbindelsen med oprettelsen an den islamiske khilafahstorstat er interessante, er i London bl.a. Farid Kassim og
l;oud Hussein (Hizb-ut Tahrir), Omar Balai Mohamed og Abu
namza (tidligere muhajedin i Afghanistan)(JP 29.1.99), Metin
Kaplan i Kdd, og i København bl.a. Fadi Abdullatif, som er redaktør for Khilafah-bladet (Hizb-ut Tahrir)'
Når Libyens præsident Gadaffi skriver, at religion ikke kan skilles
lia nationalitet, mener han dermed, at en muslim automatisk tilhører
dcn islamiske verdensomspændende stat (ummaen eller al-Kalifah)'
l)ette flgør ham fra at underkaste sig dominans fra ikke islamiske
,'"geringei i det land, hvor han bor. Dette skyldes, at Koranen forbyler åh.r.r muslim at være underkastet de vantros dominans. "Islam forbyder, at ikke islamiske magter har autoriteten over muslinterne, fordi den viser muslimernes svaghed og samtidig giver disse
licmmede magt og autoritet over den kommende islamiske stat, og
tlcrte er fuldstændlg illegalt: "Allah vil aldrig tillade, at de vantro år
ntrtoritet over de troende" Koranen".
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.,Al-khilafah er den stat, der implementerer alle de islamiske love, og
hvori muslimerne har autoriteten" (Khilafa 2.irg, nr.5l6 april-maj
19e6).

Islam opfattes aldrig som den enkeltes anliggende eller den enkeltes
,,Islam, fred og harmoni" opfordrer til at acforhold til Gud. Mens
ceptere det vestlige demokrati, regner den mere ortodokse islam
demokrati til begrebet "verdslighed"' Verdspurlu*.rrtarisme
"g
iigh.d.r, er en del ar det "firhovede uh1rre", som vil islam til livs og
hiortil også hører kommunismen, socialismen. Det omfatter også
mener'
dem, der ville skille staten og religionen fra hinanden og som
verslig
gennem
at isiam bør fremmes ved eksemplet alene og ikke
politimagt. I særdeles omfatter begrebet "verdslighed" alle vestlige
kan
systemer
Andre
system.
politiske
vestligå
ske-ideer og hele det
system'
ikke stå over Allahs fuldendte
,,Vi må afvise demokratiet til fordel for islam, som det eneste og
perfekte system, skabt af den almægtige...vores march er netop be(Shaik
!r^a,, og- islam vil i sidste ende besejre Europa og USA"
ilaeed Shaaban, sunnimuslimske leder, cit. Taheri."Holy Terror").
D. Kalam Siddiqui, direktør ved det "internationale islaminstitut" i
London, pointerår i den muslimske Londonavis "Crescent International", at "Den islamiske bevægelse er besluttet pL, at gennemmod
tvinge sin forståelse af islam i hele verden mod al modstand og
modsatrettete islam""islam er efter
alle samfundssystemer,
-dødsdom som er

mod forfatteren Salman Rushdi blevet til en
den retfærdige
islaundertrykt minoritet, som må organisere sig til modstand""'Den
de i
miske bevægelse har i den senere tid gort tydelig, at den afviser
Vesteuropa bestående parlamentariske regeringssystemer, den demo-

kratiske bg pluralistiske stat og sekularismen som en antiislamisk
samfundsform." (Aktuelle Fragen, Zeitschrift fur christlicheislamiske Begegnung" nr.3l4. l9g9 s.85. udgiver saif al-islam
Hoffrnan).

I;utima:

Ilvad vil

med demokrati, når muslimer bliver

flere end I? Nogle
"vi venter iftke

:;å længe".

I ødelægger selv jeres land. I er selv slEld i det. Jeg siger igen: I er
,relv strylå i det. Hører du? Men du gør ingenting ligesom de andre.
I)u skriver kun en bog.

12. Islams

profetier om vesten

Medens de første muslimske indvandrere for det meste så deres nye
situation i det fremmede i et økonomisk/ materielt lys, hvor man
kunne sende penge hjem og forandre sin økonomiske situation, er
rslam blevet en større del af indvandrernes hverdag gennem en række
profetier, som gerulem fundamentalistiske kredse fik en meget uhel,trg totkt ing, men siden blev stadig mere almindelig for en bred
t reds af muslimer også fra moderate kredse. Det gælder en rælJce
af Muhammad, som tolkes ind i indvandrersituationen:
lg.Sura v.81 "Og vi vil arve af ham (alt) det, han nævner' og han
'rofetier
skal komme alene til Os". I Madsens kommentar til sin Koranoversir:ttelse står der: "Der er her tale om en profeti om, at de troende skal

;rrve både de vantros rigdom og deres børn.Islam sejrede i hele den
tla kendte verden." Raskvæk blev børn frataget deres kristre forældre
,rg opdraget som muslimer, ligesom det også er tilfældet for eks.

i

Srr<Jan i dag, hvor de tvinges ind i Koranskoler under forhold, hvor
tlcr ikke er muligt at flygte. Tolkningen gfu på, at Allah giver muslinrcme vesten som en gave og som økonomisk basis og et sejersmær-

kc.

l)ctte understøttes af sura 48,16-17: "I (muslimer) vil (snart) blive
k,tldt ud imod et mægtigt folk som har en mægtig knmplcraft, som I
tkul kæmpe imod, medmindre de underkaster sig (uden ka*p). Hvis I
tttllvtler, vil Allah give jer en skøn løn, men hvis I løber ieres vej som
I tidligere har giort, vil han straffe jer med en smertefrld straf."
f
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I

,;iger: ,,vi indfører sharia demolvatisk", mange siger:

l )ctte

tolkes ofte som vesten, som slog de fremstormende muslimer
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tilbage på Balkan, i Kaukasus, i Spanien, og i Østrig, hvor muslimerne blev militært besejret før det lykkedes dem at indtage Wien, men
verset handler reelt om muslimernes kald til (Mekka/ Al-HudabUja).
Sura 33.27 inddrages også i denne argumentation: " (Allah) har ladet
(de vantros) land og deres huse og deres rigdomme,
jer
-og arve deres
(derudover) arve et land, som I endnu ikke har betrådt. Alløh har
iagt over alle ting." Dette tolkes på den måde, at "islam er vendt
tibåge til sin europæiske hjemstavn: En tusindårig europæiskislamisk civilisation på den iberiske halvø vat aftenlandets vugge.
Øst-vestdiale}tikkens sammenbrud åbner for islams nye udfoldelse i
Europas hjerte". "Efter den jødisk-kristne epoke kommer den europæisk-islamiske fremtid: herredømme og - livsform" (Europæiske
muslimers verdensbevægelses møde i Berliri 7.10.1990).
Vesten skal nu dømmes. Da vil der "være en stor krig mellem mus-

limer og jøder, en stor massakre. Jesus Kristus vil føre de muslimske
tropper som muslim. Vi tror han vil komme igen og brække korset"
(D; muslimske amerikanske missionær Hind al Anati (Jan Goodwins "Price of Honor 1994). Sura 20.v.103: "På den dag sknl der
blæses i trompeten. Og vi vil forsamle de syndige på den dag, de
blåøjede". A. Madsens korankommentar til dette vers lyder: "De
blåøjede folk i det foregående vers er folkene mod nord og vest, altså
Europa og Amerika. Efter 10 århundreders nedgang for Islam og
opgang for kristenheden vendes forholdet nu om"(s.681).
En anden væsentlig profeti er følgende Hadith, at dommedagen ikke
kan komme før muslimerne kæmper mod jøderne og slår dem ihjel.
Denne Hadith, som citeres flittigt, særligt af fundamentalister, har to
problemer implicit. For det første eksistensen af den jødiske stat.
bommedag vil først komme, når jøderne og dermed også deres stat
er udslettet. Men netop genoprettelsen af den jødiske stat i 1948 er
helt på tværs af profetien, hvorfor muslimer i endnu højere grad føler
kaldåt til på den ene side at udradere landet Israel, dels at udrydde
jøder overalt, da dommedag iltke kommer før dette er sket.
Også England spiller en stor rolle i profetierne om landet, som Allah
vil give muslimerne. Islamiske kredse ser allerede England som vestens første og vigtigste kommende muslimske stat. Ideen om Eng-
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land, som vestens første muslimske stat, fører til mærkelige ideer, for
eks. påstanden, at den engelske efterretningstjeneste myrdede prinsesse

Lady Diana og hendes muslimske ven Dodi Al Fajet for at

undgå, at en muslim skulle komme på Englands trone, underforstået

den blandt muslimer fostrede ide, at prinserne med en muslimsk
stedfar skulle være muslimer!
Men det kan også ses på en anden måde i det konservative "Muslim
World League Journal", hvor en artikel skal godtgøre, at den engelske kong Offa, som levede i 8. årh. skulle have været muslim, hvilket
skulle være legitimation for, at England jo blot skal vende tilbage til
sine (muslimske) rødder. Her dukker atter sammensværgelsesmyten
op: "Vestlige historikere fortæller, at kongen døde 'under mystiske
omstændigheder', derfor er det meget sandsynligt, at hvis Offa antog
lslam, ville han ikke have haft mangel på fiender, som ikke ville
vente på at fierne en muslimsk hersker fra deres midte" (nt.25,1998
s.45-46 ved Sameh Strauch under overskriften: "Offa the Muslim
king of Engla*d").
I "The 4.conference of the Academy of Islamic research" gør hans
eminence Sheik Nadim Al-Jisr, som €f medlem af akademiet, rede
fbr "Det gode budskab om den endelige krig mellem muslimer og
Israel i lyset af den hellige Koran, profetierne og de fundamentale
love om natur og historie"(s.42). Her svælges i de Hadith, der siger,
at islam skal slå alle jøder ihjel og træerne skal råbe: "Kom, der er en
iøde bag mig, kom og slå ham ihjel". Akademiet kalder dette profeti
"Det glade budskab" ("Good Tidings from behind the Unseen").
"Mere af den profetiske autenticitet vil rned sikkerhed blive opffldt,
når denne krig kommer til en succesfuld afslutning med udryddelsen
af de jødiske aggressorer, om Gud vil. ...O muslimer i alle lande, jeg
cr sikker på, at dette glade budskab, annonceret ved profeten, vil
lrlive til sandhed en dag" (s.126). Denne profeti må i laaft af dens
tilknytning til den ærværdige Al-Azhar lærestol anses som officiel
S unnimuslimsk teologi.
Iiatima:
Danmark forsvinder. Danske kvinder får ingen børn. De får lrun to
hørn. Derfor vil landet forsvinde. Imømen siger, islam vil have auto155
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Danmark meget snqrt, fordi danske l<vinder ikk'e Jår
børn. Imamen siger, at vi skal erobre Danmark med børn. Jeg siger:
Danske l<vinder-skal tænke på børn, de skal ikke tænke på penge'
Hvordan vil I være et land uden børn? Hvorfor slår nogen børn
ihjel? Børn er vor stolthed. Mine børn er min stolthed. Jeg kan ikke
undrorc dem. I skal føde børn, hvis i vil leve. Hvorfor får I ingen
børn? Med to børn vil I forsvinde. Vi får mange børn' Jeg har mange
børn. Jeg elsker dem alle. Jeg vil gerne se mine børn.
riteten her

13. Gæstfrihed og ære
Muslimens gæstfrihed er religiøst betinget og absolut' Man må ikke
afvise en mandlig gæst. Det er en ære at kunne vise sit hjem og
hjemmets formåetr fr.* for andre. Derfor er det en selvfølge at tage
imod gæster og byde på the eller en forfriskning. Enhver forhandling
præmisog ,Åtule glåei ofte lettere, når man kommer på gæstens
imod,
tage
at
ærefuldt
er
det
grund,
på
kendt
ser. Da er gæstgiveren
drikke'
og
mad
sider,
bedste
på
husets
og ærefuldiog godt at byde
Ei forhandling kan modsat være vanskelig på et kontor, ikke mindst
når modpanen er kvinde. Muslimen vil føle sin situation uværdig'
Han sidder over for en vantro, måske endog en uren kvinde og skal
modtage vejledning fra en person' som han reelt ikke må modtage
vejlediing fru. Deiføles som fallit, nogle kan føle det, som om den
et diktat. Ofte er det et problem for en
-irrdre',oådige gennemfører
muslimsk *uttd overhovedet at modtage vejledning, instruk-ser,
direktiver eller endog tilrettevisninger fra en kvinde og tilmed en
belavantro kvinde. Derfor kan en sådan situation undertiden være
resulkun
stet, kunstig og anspændt. En mulighed er, at samtalen
går i
terer i høflighid.frur.t, en anden mulighed er, at muslimen
alle
baglås. Det kan dog ikke være løsningen, at mænd skal overtage
lignende,
og
arbejdsgiverfunktion
en
i
opiuu.*e i et ,orålt system,
roller, da
ej ileiler vil det være løsningen at indsætte muslimer i disse
og
selvtilstrækkelige
blive
vil
det vil give indforståede miljøer, som
selvopholdende.
Fatima: Jeg er gæstfri. Men ikke alle muslimer er gæstfri.
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4.Ytringsfriheden på prøve

l4.l Religionsfrihed

og tolerance

l'rrdsigt nok kan man møde mange muslimer i Vesteuropa, som ikke
nrcner, der er religionsfrihed i Vesteuropa. Det kan endog være
ytlcrliggående muslimske grupper, som har indrejseforbud i deres
lrlcmlande på gnrnd af deres radikalitet, men samtidig mener, at relillronsfrihed bestemt ikke findes i Vesten. Det lyder paradoksalt, men
skyldes, at ortodokse muslimer ikke mener, der er "frihed" til at
praktisere islam, før*islamiske love er indført i samfundet. Det vil
srgc, at religiøs frihed for en troende muslimer først findes, det islarrrrske lovsystem er indført, hvilket reelt betyder, at den religiøse
li rhcd er fiernet for alle andre. Der findes endog muslimer som siger:
"Når islam har magten, har I fra "bogens folk" jo frihed til at leve
rrnder vor beskyttelse". Jeg har mødt muslimer, som var helt uforståt.nde overfor, at europæere ikke blot tillod muslimerne i Vesten at
rrrdføre hele den islamiske lovgivning, for det ville efter deres overlrcvisning give alle den frihed, som ikke fandtes nu.
l)ct betyder, at ftihed for os og for en ortodoks muslim er totalt modsltrettede. Af samme grund vil man heller ikke i muslimske lande
lrnde reelt demokrati, ytringsfrihed, dyrebeslqrttelse, etc. I lande som
Saudi-Arabien er det endog forbudt at bygge en kirke eller et tempel
,rg dødsstaf for at udføre en ikkemuslimsk gudstjeneste. På spørgsrrrålet til den saudiske regering, hvorfor loven skal være sådan, lød
svaret: "Det er Allahs bud" (Katolsk Orientering nr. 14,14.9.1992).1
Vcsten betyder individuel frihed meget, i islamiske lande er individet
rrtlct.

llcgrebet tolerance er uforståeligt for en ortodoks muslim og betragt(.s som dumhed og eftergivenhed. Den centralasiatiske muslim Nat:rlrc N. udtalte således 18.april 96 til BT. "Jeg har svært ved at forstå
rlirnskernes liberale holdning til muslimerne. De er ikke som europ:r:rske mennesker. De har ingen forståelse for den tolerance, der
lrntlcs i det danske samfund. De udnytter den bare til det yderste. Og
t(.g cr alvorligt bange for, at dette dejlige land i løbet af fem-ti år vil
('n(lc som et nyt Beirut." Det kan også udtrykkes anderledes af en
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,
i Goodwins "Price of
akademiker, pælæstinenseren Hisham Sharabi
fundaHonor": "Efter at have passeret en vis grænse vil islamisk
medierne
og
Vesten
har
Det
mentalisme ik:ke mere kunne standses.
ikke fået forståelse for".

Hvad var det dog,
der skete?
øf Kai Munk.
Nu står den der og nikker

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes lkvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et steenk af himlens tone?

i JYllands grus'
ukuelig og sikker
trods ensomhed oB 2gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
så sejersæl

en lille samazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

Den lille anemone,

jeg planted der i fjor.
På.Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeøSå gik jeg her og vented
og teenkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,

sin lune luft, sit fede ler;

i denne fjendske

zone

forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.

tilfælde en
Billede nr. 14: På mange islamiske privatskoler (i dette
de danske
skole fra den libanesiski AICP skolekoncern) censureres
sang' De
Munks
Kai
over
gået
ud
det
er
,tot.urger voldsomt. Her
er stor:
Gud
pL,
at
tror
danskere
muslimske børn må ikke vide, at
,,Hvor er din Skaber stor". (Fra bogen: "Dansk for 6'")
4.vers
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I rt't bctyder nye krav på lovgivnirrgsområdet: Kirkegårde, navnelove,
..l,r1itclove, folkeret, ægteskabsret, familieret, krigsret, sfafferet.
Kurvcne vil aldrig forstumme og eftergivenhed vil aldng føre til
t rl lr ctlshe d, før hele Allahs system er etableret på alle tænkelige omrirrlt'r. Denne fase fører total destabilisering af samfundet med sig.
,r
rrlrlcmet er, at ustabiliteten i samfundet betyder, at politiets muligf
lrt-tlcr må udvides samtidig med, at en del demokratiske rettigheder
,1i ytringsfriheden (pga. trusler og selvcensur) vil blive underminer r.t Netop dette er problemet for verdslige stater som Tyrkiet eller
,,\lgcrict, som prøver at være demokratiske, men ikke har mulighed
lor tlct, da islam hele tiden skal holdes i skak.
"l vil aldrig høre os sige, at vi respekterer jeres religion, det ville
\,;r.r'c en falliterklæring i forhold til den sande lære" (islamisk teolog i
I );rnrnark til Malin Lindgren i interview i Politiken 11.5.1991).
N:rturligvis er koranens forbud mod 1. konvertering fra Islam til an,lrt. rcligioner og 2.frafald (apostasi) et enormt problem, især i muslrrrrske lande. I den danske bog "Den amerikanske kampagne"(Arft:rlrrnan Ar-Rahem s.25-26, ingen udgivelsesår og sted) fremlægges
,'rr rrdlægning af Koranens Sura Al-Baqarah 256i'Lad der ikke blive
rvrr)g i deen (livsanskuelsen): "Det er op til de vantro at tro på islam
r.llt.r'cj, da muslimerne ikke tvinger dem til det. Dette gælder til gen1i.r.ltl ikke for muslimerne, da de efter deres tilslutning til Islam ikke
,.r liitstillede til at blive kafir (vantro) og frafalde deres deen (islam).
I ovcn for murtadd (frafald/apostasi) er, at personen bedes om at
,urt,.r'c, og hvis denne stadig insisterer på kufr
(lrt.tlcnskab), så praktiseres der hadd (den Shariah-bestemte straf), og
lx'rsonen dræbes, som svar på Allahs sendebuds orde (Muhammad,
',;rrrws):Den, der ændrer sin deen (islam) skal i dræbe. Der findes
lolgclig ingen trosfrihed for muslimer.....Det er åbenlyst, at en muslrrrr ikke må acceptere trosfriheden, som kapitalisterne kalder til, men '
rrr;"r rrf vise og stå front mod enhver, der kalder til den"(s.25-26).Læn'
pit'r'c hende skriver forfatteren, at konvertering til kristendom og jø,k'rlom eller socialisme også betyder dødsstraf iflg. Koranen (s.26).
l,or trden praktiseres denne lov i Skandinavien kun gennem såkaldte
"r:r'skchold", som truer eller banker den frafaldne. Jeg har personligt
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krrn oplevet et sådan hold i aktion en enkelt gang ikke langt fra mit
Ir;cm, men de findes desværre i dag i mange danske byer. Også Ekstrrrbladet beskriver et "tæskehold" på 9 libanesere i København
tlrkstrabladet 22.9.98). I Tyskland er til gengæld flere blevet skudt
lor liafald fra islam (apostasi).

Deres fod på denne lille mus kunne starte etjordskælv, der oP igennem tiden ville ryste verden i dens
grundvold. Den ene hulemand vilie trække millioner og atter millio-

ner af ufødte mennesker med sig
ned i dyndet,. Rom var måske aldrig blevet bYgget. EuroPa havde
måske for altid været en mørk og
ubeboet urskov. PYramiderne ville måske aldrig være blevet bYgget. Ved at træde På en enkelt lille
mus efterlader De et fodsPor På
størrelse me{Qrand CanYon tværs
Dronning EIisennem {flden.
iabeth bliver måske aldrig født,
Washington kommer måske aldrig
over Delaware floden og USA eksi-

sterer måske slet ikke, når De vender tilbage. Derfor skal De Passe

på! BIiv på stien!Træd ikke under
nogen omstændigheder ved si-

jeg det, sagde
- NuViforstår
må altså ikke engang

Eckels.

røre græsset?

Ved at knuse en PIan- Netop!
te kan man starte en kædereaktion op gennem tiden. En Iille fejltagelse kan På 60.000.000 år blive
til en katastrofe

til vi er sikre på, at vore rejser
rundt i tiden ihke, ødeiægger den
verden, vi kommer fra, Passer vi
godt på! Både maskinen,
stien,jeres tøj ogjeres kroppe blev
inden vi forlod jorden.
Og vi bærer disse ilthjelme for at
vore bakterier ikke skal forurene

-steriliseret,

Iuften omkring

- Hvordan
vi må skyde?

os.

kan vi kende de dYr,

14.2 Frihedsbegrebet

i rslam

og den kulturelle og videnskabelige

l'rihed
Nogle islamiske foredragsholdere fremdrager ofte med stolthed koirnsætningen "Tvang findes ikke i religionen"(Sura 2.256) overfor
vcsterlændinge, men glemmer at sige, hvad suraen reelt betyder:
"'l'vang findes ikke IND i religion", dvs. man kan ikke tvinge nogen
rnd i religion, men tvang indenfor islam er legitim. Derudover opfattcr den ortodokse islam denne sura som ophævet. Reglen er nemlig,
rt senere Suraer, som modsiger tidligere suraer, ophæver de førrste.
l)crfor gælder denne sura slet ikke. Den er sat ud af kraft af Allah.
Nogle muslirner henviser til, at der i flere islamiske lande stadig finrlcs kristne rnindretal. Disse er dog andeffangsborgere, selvom kristnc gennemgående levede i disse lande før muslimerne tog magten.
I )ctte gælder Libanon, Jordan, Ægypten, Sudan, Tyrkiet, som var
r

er mærket med rød ma- De

Iing, sagde Travis. I morges lige før
vores rejse startede, sendte vi Les-

perance af sted med maskinen.
Han opholdt sig På dette bestem-

te sted i tiden og fulgte

visse

dyr.

De dem?

- Studerede
sagde LesPerance- Netop!
dem et helt liv. Noterede

Jeg fulgte

mig, hvilke dyr der levede længst-

indtil islam tog magten. På den islamiske verdenskonference i Lahore 1984 blev det officielt vedtaget, at fordrive eller
ornvende alle kristne i Orienten inden år 2000. Dette er lykkedes ret
1i<dt i flertallet af mellemøstlige lande med undtagelse af ,Egypten,
hvad det tiltagende pres og udvandring af kristne viser. Libanon havkr

istne,

billede nr. 15: Denne historie for børn "Tordenøglen", er så stærkt
censureret, at det er tvivlsomt, om den overhovedet kan læses. Frabogen: "Dansk for 6." De muslimske AICP skoler foretager denne
ceisurering. AICP er en islamisk "skolekoncern" med 400 skoler'

rlc cndog et kristent flertal indtil Libanonkrigen i 1958. Det store
;urtal børn i muslimske familier sammen med palæstinensiske flygtnrrrge forandrede magtforholdet i 80erne, hvilket betød en ødelir:ggende krig med stor kristen udvandring til følge. Den arabiske
kr rg i Sudan, mod de krisbre afrikanere i syd, har på 20 år betydet, at
rrrcllem 1,5 og 2 millioner krishe og animister, mest af Dinkafolket,
cr blevet udryddet eller sultet ihjel. Det muslimske flertal i Tyrkiet
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1,5 millioner kristlre alrnenere'
myrdede i årene efter 1. verdenskrig
den græsk-ortodokse og resterne
siåen har man udryddet store dele af
dialekt' Da Hitler indledte
af den aramæiske'kirk , som har talt Jesu
reaktion' kom
af iøA.rn. og blev advaret om udlandets
e?" Før 1'verdenskrig leve"iryåa.fsen
svaret prompte: "Hvem husker Armenern
pga. massive forfølgelser er
de 9 mill. kristne i Tyrkiet, et tal som

fri-

Selv om det islamiske
skrumpet til ca. 50.00b blot 90 år senerå.
dvs' at jø"beskyttelsesborgere"
hedsbegreb arUejdet -.0 begrebet
haft det svært' De
der og krisbre Uårrytt.t, harleskyttelsesborgerne
b-ære særlig klædedragt i det
har betalt .r, trigrrt at (djrzye) og måtte
vide, hvem de måtte handle med
osmanniske rige, for at alle kunie
de moderate, men at det stadig
og omgås. Dettå'., rugt på hyl{en af
også herhjemme kan læses i det

*ÅU-.r

ønskes af Va.tiigga."aå
danske blad: "Islams opfattelse

af stat og samfirnd"(s'2-3' ingen forstår: "Islam betragter det som
fatter, trylJrestJ,-"g atl Under "Skat"
gt, at staten eller andre røter
en ren ydmygelr. og strengt uretfærdi
I
.Å a"t har tj-ent gennem legalt arbejde'
ved individets
på
ofdet
"jJd;.n,
forbruge
for at
stedet for at J;;; stjæier folks ejendåm
som undskyldning for at
bruges
som
det
er
ået
fentlige anlæg, hvis
på hullet i statskassen
inkassere ,tut......;, så følger her løsningen
indt ægtet er :
Statskassens
:
"
under o,oerrknften "' Finan-spolitikken"
lcrigsjordskat, almisse fra muslimer, djizye-fra ikkemuslimerne,
muslimsk
dansk
kommende
En
bytte,....apostaternes ejendom, etc';
leve af en tvangsskat fra ikkefundamentalister
disse
stat skal iflg.
storhedstid, mens muslimer
muslimer ligesom i det osmanniske riges
de' som falder fra islam
kan give frivillig almisse. Endvidere skal
ligesom det praktiseres i
(apostater) haveionfiskeret deres ejendom,
ændres til "at
mange islamiske stater. Endelig skål "Socialsystemet"

og kvinden, både i det private
organisere forholdet mellem nianden
dei intet om socialpolitikken!
og det offentlifeliv"(s.f). Ellers står
revolution og
Efter den islåiske opblomstring pga. 9.t-iranske
også set en
man
har
lande,
indføring af sharialov i mange islamiske
ud over
gået
det
i alle disse lande. ofte er

del domme for kætteri
amadiyatilhængere eller krisfiie'
sagesløse hindrr.r, sikher, bahai- og
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,,onl cr blevet dømt til døden for bespottelse af profeten, men det er
,r1qså gået ud over islamiske teologer, der henrettedes for wanglære.
S:rrntidig må nævnes kampagner mod forfattere, journalister, film.,krrcspillere, sangere, videnskabsmænd, mm. Dette gælder ikke blot
rk' mange trusler og drab i kølvandet på Salman Rushdi-sagen, men
,lct gælder også drab på kulturpersonligheder i hundredetal i lande
,,orn Iran, Pakistan, Algeriet, etc. blot fordi deres kunst blev anset for
ruslamisk. "Musik er usædeligt" skriver Khomeini i "Principes"l9'79.
Niusten totredjedele af samtlige fængslede journalister sidder fængs-

It't i islamiske lande: Tyrkiet, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Suetc. Islam har det ikke godt
rrrcd kulturen og endnu mindre med fri information, herunder

,lirrr, Bosnien, Saudi-Arabien, Ægypten,

vtrrngsfriheden.
l)cn danske journalist Erik Claudi, som lever i Tyrkiet, beskriver
rslams forhold til kunst og kultur på nærmeste hold i muslimernes
t.rrcste verdslige land. Erik Claudi har kunnet følge udviklingen efter,
rrt tle mere fundamentalistiske muslimer har taget magten i Tyrkiets

\torre byer:

"I Ankara har man revet byens symbol,

et hittitisk mo-

rrrrnrent, ned og vil erstatte det med et religiøst monument. I byadmirrrstrationen har man fnet adskillige medarbejdere, og mange af dem
cr blevet erstattet med elever fra de religiøse imam-skoler, hvor man

rrrtct lærer om jura eller verdslige spørgsmåI, men alene studerer
Koranen. Man har næsten helt lukket pengekassen for støtte til teaIrcnc - man spytter på kunsten, som 6n af partiets fremtrædende polirrkcre selv siger det - og da en række offentlige institutioner for nylig
skyldte penge til Ankaras bystyre for vandforsyningen, tog kommuncns folk ud og savede vandledningerne over til skoler og hospitaler.
l)c eneste, der stadig havde vand, var moskeerne, fordi enhver god
rrrtrslim skal kunne vaske siB, inden han går til bøn!"(Samvirke
l)r:c.1995). På samme måde har kommunale arbejdere revet kirker
rrctl.

Som muslim må man underkaste sig (islam betyder netop underkastr:lse) for "en mand, der tænker, sender signaler til satan" (Muhamrrrlcd-Baqer Majlisi i Bahar al-Anvar, Qom 1960). Biblioteker har
viurct et yndet sted for islamisk censur: Således myrdedes i Briissel
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lman Abdullah Al-Ahdal og hans bibliotekar, pga. af afvigelser fra
islam. Selv et land som Norge med så ffi muslimer blev den norske
bogforlægger William Nygaard skudt ned tæt ved sit hjem af islamirter. I England lykkedes det ved tUælp af voldsomme trusler at forbyde SalÅan Rushdis bøger i nogle byer med en stor procentdel af
indvandrede muslimer, andre steder kunne man true sig til at {erne
Rushdis og andre uønskede bøger fra offentlige biblioteker. I større
byer i England, Tyskland og Frankrig satte man bogbrændinger i
guttg mod uønsket litteratur og musik. I Danmark blandt andet mod
ntrtuutudet i lggT for, hvad man kaldte racisme og antiislamisme.
(Udløsende faktor for afbrændingen vat, at avisen havde dokumenteiet at en somalier og hans koner udelukkende gennem bistandshjælp
havde Lollands l0.højeste indtægt).
Den engelske journalist Jenny Taylor tedegør i den svenske avis
,.DagenJ Nyheter" for den
rystende censur, som stadig flere engelske
litteratur. Der er ikke kun tale om
islamkritisk
forlag undårkaster
af allerede indgåede kontrakter,
afbrydelse
konsånte afslag, men om
forlag anses for potentielle
samme
selv af bøger som på forhånd af
udkommet 4 bøger om
kun
salgssuccesser. For eks. er der fra 1974
jih;d mod 247 om korstogene. Blandt de afviste er forfatteren Paul
Fregosis bog "Jihad in the West", som blev præsenteret i forlagskatalogerne som "en særdeles vigtig skildring af en meget forsømt
del af verdenshistorien", men derefter pludselig blev trukket tilbage.
Man følte sig tvunget til at tilpasse sig de muslimske omgivelsers
reaktioner. ril sidsi måtte bogen udkomme i USA på Prometheus
Books. Jenny Taylor udtaler til Dagens Nyhetet (24.2.98): "Forlagene vil ikke have problemer. En god og kontroversiel bog om Islam
ville i dag få -.gåt svært ved at udkomme i Storbritannien". England
er såledei det land i Vesten, hvor ytringsfriheden allerede er blevet
klart begrænset pga. islamisternes pres.
Neutralå forfatteå til rapporter om islamiske overgreb er i stigende
grad blevet beskyldt for racisme og antiislamisme, og blevet åbent
truet. Det sunnimuslimske Al Azar-universitet har endog uddelt titlen
.,islam
taktisk klog politik,
fiende" til flere tyske islamprofessorer, en
hvilket i flrt. ikke-islamiske lande har bevirket stigende selvcensur

r64

undervisningssteder, hvor nogle islamforskere er begyndte at ose
lf'falskhed for at stå sig godt med det stigende antal muslimer. Men
tlct gælder også forlag og dagblade. Især i Tyskland og England har
grå

rnuslimer som stående lcrav til myndighederne at dagbladene underkastes censur eller der oprettes et kontrolorgan, som kan overvåge,

hvad der slaives om islam. I Danmark er man gået en anden vej.
lndenrigsministeriet har via et oprettet voldssekretariat, som bl.a.
a rbej der tværministerielt (undervisnings-, j ustits-, og indenrigsministcriet) søg! at påvirke dagblade til ikke at omtale udlændinges krirninalitet negativt for ikke at oppiske angst i befolkningen.

lior at fremstille islam og i særdeleshed Iran i et gunsfigere lys, så
Vcsten atter med god samvittighed ville kunne investere i landet, trak
tlcn iranske regering A.Khomeinis Fatwa mod Salman Rushdis bog
lilbage i efteråret 1998. Dette viste sig i højere grad at være propaganda, idet den iranske regering omhyggelig undlod at tage afstand
lia selve fatwaen. Men europæiske ledere priste højlydt Iran for dets
klare stillingtagen imod fatwaen. Kort tid efter hævede den islamiske
private fond prisen for at dræbe Rushdi fra t5 til 17 mill. kr. uden
tlcn iranske regering foretog sig noget i den anledning.
I Danmark blev i 1998 efter muslimsk pres ikke mindst fra imam
Abulaban (bl.a.i bladet folkeskolen) for første gang 2 danske lærere
ll'skediget fra en dansk folkeskole. Samme efterår måtte en skolernspektør ved en dansk folkeskole (Dalumskolen i Odense) træde
tilbage på grund af konstant pres og mordtnrsler fra muslimske forl:ldre. Næsten samtidig presser muslimer en retssag igennem mod en
lcder af AMU-centeret i Kolding. Dernæst må både skolelederen og
ct betyrelsesmedlem på Manaru Huda-skolen i København gå under
;orden, fordi lederen af den islamiske bevægelse AICP sheik Karakirår og næsteformanden Adnan Traboulsi truer med at slå dem ihjel. Et
lf .straffelseshold ankommer fra Sverige. Samtidig tvinger disse under
lrusler lederen af en anden skole "Al Irchad-skolen" til at underskrivc sin egen opsigelse. Kort efter presser islamiske organisationer

"l{ådet for ebrisk ligestilling" og forlaget Gyldendal til at trække
lournalist Kåre Bluitgens debatbog "Nye danskere" tilbage pga. en
rir:kke vittigheder, gennem hvilke der i bogen lægges op til debat
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omkring teamet "at forstå dansk humor og satire". Bogen kom trods
stærk Åslimsk modstand atter på gaden, men en sådan tilbagetrækning er aldrig sket før i forlagets historie. Bogens afsnit om humor er
tilrJttelagt uå fra diskussionen, om man kan censurere vittigheder
eller ej. Det andet stærke kritikpunkt mod bogen var Eksffabladets

artikel om somalieren, som gennem bistandshjælp blev Lollands 10.
rigeste mand. Samme dag stod på alle boghandleres computere, at
bJgen var udsolgt (hvilket ikke var tilfældet). Selv biblioteker blev i
tviirl, om de måtte udlevere bogen. I den sammenhæng blev center
for etnisk ligestilling brugt som muslimernes forum og censur instrument vendt mod andrå grupp.r i befolkningen. Men især "Islamisk kristent studiecenter" blev i denne forbindelse brugt som nyttigt
antidemokratisk censur- og pressionsmiddel, idet henvendelsen fra
nogle muslimske organisationer blev kanaliseret herigennem. Samtidif btev Kåre Bluitken truet på livet. Allerede tidligere havdg kilder
,nåd itlu*isk baggrund søgt at stoppe, at indholdet fra islamiske
tidsslaifter blev offentliggiort i pressen, da det ville give bagslag, at
det barske indhold blev kendt af andre, end muslimer. En uheldig
tendens er muslimers serievise politianmeldelser af politikere i flere
vesteuropæiske lande for påstået racisme. De ofte forwængede racismebeskyldninger forwider desværre debatten og ødelægger muligheden for saglig kommunikation.
Ai islam udvider censur og trusler til europæiske lande er et nyt fænomen, som er helt almindelig i islamiske lande. Mange muslimske
lande forbyder eller kontrollerer paraboler for at imødegå såkaldt
"antiislamiske" meninger. I Afghanistan forbydes endog fiernsyn og
videoapperater. I Algåriet forsøger FIS det samme for at afskære
muslimer fra vestlig påvirkning. Lignende kampagner kendes fra

ncr og forbud mod musik, pladeudgivere, musikere og især sangere. I
t'l land som Sudan er næsten alle musikere flygtet fra de muslimske
()nrråder, idet man med hård hånd og censur søger at udrydde den
;rli'rkanske musikkultur. De, som ikke underkaster sig, dræbes. Al
vcrdslig musik er forbudt, selv bryllupsmusik er censureret. Musik
clicr mørkets frembrud er forbudt. I Algeriet skød fundamentalister
pladeproducenten Rashid, samt en lang række sangere, heriblandt

M:rthoub, som kæmpede for Berbernes sprog og kultur. Han blev
;rtcist og kaldte fundamentalisternes integrisme for en dødskultur,
Irvor drabsmænd blev udstyret med nøgler til Himlen. Islam søger at
t'r statte stedlig kultur og sprog med arabisk. Derfor blev for eks.
I'r'rberdialekten forbudt i Algeriet. Matoub kritiserede, at skolerne
rrtlviklede sig til rene Koranskoler, hvor børn ingen reel viden fik om
rroget. Kritikken kostede ham livet.
( )gså muslimske forfattere er underkastet denne terror. Efter fatwaen

(rslamisk bindende udtalelse eller dom) over forfatteren Salman
Itrrshdi, protesterede den eneste muslimske forfatter, som hidtil har
rrrodtaget Nobels litteraturpris Nagib Mahfuz (Der Spie1ic1",43,911989-02-27,s.168ff). Resultatet blev, at også han blev sat
rrrrder lignende dødstrusler (Westdeutsche Allgemeine Zeitung,
.)6.4.1989, s.4). Den kendte kvindelige læge og internationalt ber ornte forfatter Taslima Nasrin fra Bangladesh er både søgt myrdet
og €r blevet arresteret, fordi hun ytrede laitik mod Shariasloven og
Koranens måde at se på kvinder. Medens denne bog skrives, lever
lrrrn under jorden. Angreb på eller trusler mod politikere endog i
lrrrropa er også på dagsordenen, undertiden i samarbejde med politiskc medløbere, som håber på muslimernes stemmer. Enhver

kritik af

rslam er racisme. Da den ungarske FN-jurist Gaspar Biro afleverede
.;rn omfattende rapport om forholdene i Sudan til FN, blev denne af
rrrrrslimer over hele verden angrebet som "satanisk" og "blasfemisk".
llrrn blev udnævnt til "islams fiende" pga. "sit skændige angreb på
I rrndamentale principper af det islamiske systems strafferetsprincipl)cr og den islamiske tro i almindelighed". Rapporten fastslog slaveri

bl.a. Ægypten.
Musik år et specielt kapitel i islam: Amerikaneren Al-Farouki redegør for dette i sin bog iTh" Sharia on Music and Musicians"(1989).
Musik fra samtlige verdensdele forstås af Islam som uislamisk, heriblandt aftikansk og asiatisk musik, fordi ledende islamiske ideologer
henregner de musiike rødder til tiden før islam. også vestlig musik
er heJensk, lige fra klassisk musik til pop. Dette har ført til kampag-

og folkemord på ikkemuslimer, bortførelse af børn fra ikkemuslim.;kc familier og tvangsislamisering af disse, systematisk voldtægt af
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ikkemuslimer, etc. Elever på koranskoler bliver lagt i jernlænker for
at forhindre flugt. I islam er ordet racisme vendt på hovedet, så racisme især opfattes som kritik af islam. Derfor er enhver kritik absolut forbudt og underkastet streng censur. Censuren er konsekvent
på alle områder. og vi møder den i alle sammenhænge, også på
Luropæiske koranskoler og muslimske privatskoler i Danmark. Sider
i danskbøger klistres sammen i hele klassesæt. Andre romaner, noveller, digie censureres så kraftigt, at man knap kan forstå indholdet.
Men probl.tn.t er størst, hvor indholdet i danske forfatteres produktionei med vilje ændres: for eks. Ebbe Reich Kløvedals novelle om
Holger Danske ("Ridderslaget"). Overalt streges ordet saracener og
der iøjes ind, at han kæmpede mod araberne (en stor del af eleverne
på denne privatskole er arabere og somaliere!!). Eller når Ib Kokborg

åg Poul Rosenbergs historie om, "Hvordan Danmark fik sit na'rn"
*ttdr.r. Medens det i historien skrives, at "dit rige skal hedde Danmark, og dets navn skal i al evighed ikke forgå", streges ordene i "al
evighed".

Meningen ændres også når odin og Thor ikke må kaldes nordiske
guder, men pludselig bliver til "kæmper". Uforståeligt er det, at
Åstnd Lindgren ikke må skrive, at Rasmus er til "kaffeslabberads i
præStegården", men erstattes af censuren med "systuen".("Dansk i
qerae'G.28).Hun må heller ikke skrive, at Rasmus "sad på sin bare
ende". Nafurligvis må dåb, Jesu navn, etc. ikke nævnes. Alt censureres bort. Selv ordet "pølse" er forbudt. Endog billeder og overskrifter
censureres i danskbøgerne. Der må ikke stå, at grise er kloge, og at
de har det dårligt i stalden ("Dansk i sjette" s.142).En mand' som
ønsker en sommerfugl til live igen, og som beklager dens død,
bortcensureres også. Det må heller ikke fremgå af danskbøgerne, at
danskere er i besiddelse af en tro. Overalt, hvor dette fremgår, fiernes
det konsekvent. For eks. fiernes sidste og vigtigste vers i Kaj Munks
digt om den lille anemone, fordi der står :"Hvor er din Skaber stor!".
o! Niets Fiel, som var dømt til døden, ffiå i sit afskedsbrev til sin
fu-ili., ikke slaive: "Jeg ved, at Gud er med os, at Han har en mening med det, og jeg går trygt den vej, Han har vist mig" ("Dansk i
sjette").
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l'rr lærer på en muslimsk dansk privatskole fortalte mig, at det var
lolalt forbudt overhovedet at nævne julen. I stedet skulle færdselslær ('n gennemgås i julemåneden. Da hun spurgte: "Hvor mange hjul har
,'rr bil?" skete en uventet reaktion. Børnene begyndte at råbe: "Harrrn, haram, haram!! (Forbudt, forbudt, forbudt!)" Når børn på samrrrc skole skulle afstraffes, måtte de danske lærere ikke være tilstede.
llarnet blev lagt på ryggen med fødderne på en stol, mens det blev
lrolclt fast og slået med en stok under fodsålerne.

l)anskere betegnes som et racistisk folkefærd af de samme kredse.
l)cn ordinære definition af "racisme" er, at en race er andre overleticn, samt forestillingen om, at nogle personer har forskellig værdi og
,'r lbrskellige overfor loven. Men netop dette er tilfældet i det islami',kc system, såvel retsligt, menneskeligt og religiøst, at kvinder har
lrrrlv værdi, halv vidneret, halv arveret, etc. i forhold til en mand, at
,'n muslims værdi er højere end en ikkemuslims både retsligt, økorrornisk og religiøst, og at ateister, socialister og religioner uden hellrgc skrifter er retsløse i det islamiske system. Den, som anfægter det
lrrldkomne systems fuldkommenhed, viser iflg. islam derved netop
',rn blasfemiske og racistiske holdning, som sårer sande muslimers
,r't'c.

I t væsentligt problem er, at islams syn på menneskerettigheder og
Vcstens syn på samme rettigheder kolliderer, hvilket muslimer udrrvtter til egen fordel, idet de henviser til Vestens menneskercttigheder for at få fordele og herefter fastholder islams rettigheder
'.onr suveræne overfor andre religioner eller holdninger jævnfør isl:rrns forståelse af menneskerettigheder, som fortrinsvis består af
rt'ltigheder for muslimer, medens visse andre grupper har begræn,edc rettigheder på et lavere plan. Dermed lykkes det systematisk at
tr:unge danske traditioner ud af skole og samfund med henvisning til
" Ir'gitime rettigheder", lovgirmingen om religionsfrihed og påstanden
,
'nl "europæisk racisme" overfor islam.
t )rnvendt har vi svært ved at forstå den saudiske dødsdom over en
pnust fra filippinerne, fordi han havde holdt en gudstjeneste for filiplrrnske katolikker (gæstearbejdere) i landet. men gudstjenesten blev
tolkct som et blasfemisk og racistisk angreb på Koranens bestem-
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eller et tempel på hele den
melse, at der ikfte må eksistere en kirke
var det i fuld overensstemmelse
arabiske halvø ; ilt lande. Altså
med islamisk menneskeret'
Fatima:
Det er anderledes' Og der
Danskeforstår ikke hvadfrihed er i islam'
om frihed' I taler om frihed i
er heller ikke frihed for mig. I taler kun
hele verden. Jeg har ikke frihed'
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l5.Islam som autonomt mitjø
Ingen steder i Koranen er frygt nævnt som våben. Men frygten er det
effektive og selvforstærkende våben, som islam bevidst udnytter, og
som er effektivt, når forlæggere i nogle lande har nægtet at udgive
bøger, som var islamkritiske, eller når forfattere og journalister pålæ[ger sig selv selvcensur eller begynder at skrive under andre navne
foiåt unågå repressalier. Frygten er også et effektivt våben, når et
Uyalt eller en skole skal islamiseres. Her flytter indenfor
område,
""
en årrække stort set alle, som ikke er overbeviste muslimer, fra et
kvarter eller en bydel, for så vidt det er dem økonomisk muligt. Dette
har specielt været udtalt i en lang række byer og forstæder i
problem
^England,
Tyskland og Frankrig, hvilket atter har bevirket at kommunale skoler indirekte er blevet muslimske skoler. Det næste skridt har
været, at også moderate muslimer har måtte flytte deres børn fra

skolerne. Dette gælder også koranskoler i Danmark, Tyskland etc.
hvor moderate muslimer enten er blevet tvunget bort eller selv har
valgt at fierne deres bøtn efter et uudholdeligt pres fra lærere og
sko]eledeise (som et dansk eksempel kan nærmes Imam-skolen I
fuhus samt selam skolen i Århus, der har tørklædetvang fra l.klasse.
Uønskede lærere, som ikke har de rette holdninger til islam, fiernes
også gennem forskellige former for pres (Ekstrabladet 19.12.941
z1.g.t 28.9.981 Jyll.P. 25.9.981 Kristl. Dagbl. 30.9.98)
Således bliver ået stadig mere almindeli gt, at flertallet i en række
skoler i større byer i Tyskland, England, Danmark, Sverige, Belgien,
og Frankrig er muslimer (noglee Københavnske skoler har op til
g}y" at udenlandsk herkomst). Hvis ekstreme grupper ftr magt i et
område, går det først ud over svage grupper som pensionister, dernæst muslimske sekter, 1øder, hinduer og sikher, etc. der chikaneres
bort. Europæiske forældre vælger selv at flytte deres børn til andre
skoler. Skoiebesryrelsen bliver dernæst muslimsk (særligt i England,
men også danske byer som Odense og København). Og i en del byer
kan borgmesterposten overtages af en muslim (England og Frankrig)'
postbudi, el- og vandaflæsere af fransk og engelsk oprindelse trues i
visse engelske og franske forstæder, når de skal ind i overvejende
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muslimske kvarterer, hvorpå de bliver afløst af muslimer. Resultatet
er et autonomt selvstyrende muslimsk område, som i det store og
hele selv laver lovene. Det er den samme udvikling, man kunne følge
i Libanon i årene fra 1960, hvordan kristne områder blev islamiserede, kristne flyttede bort og til sidst var tvunget til helt at forlade landet og fortrinsvis rejste til USA. Samtidig indførtes Sharialov efterhånden som muslimerne fik flertallet i de respektive områder. De
kristne blev trængt ud i landets rand- og bjergområder.
Autonome områder har man tidligere kun kendt i det såkaldt autonome miljø på den aller yderste venstrefløj, hvor områder i Europas
større byer, en gade, eller lignende blev erklæret autonom eller befriet. Det lykkedes dog sjældent helt eller særligt overbevisende, fordi
miljøerne var for små, fik for få børn eller blev borgerliggjorte efter
en årrække. Dette betød, at man i en række byer begyndte et lege
med tanken om en alliance med yderliggående islamiske grupper,
som man mente havde samme interesser, dvs. en afvisning af demokratiet og de demolaatiske principper, lokalt selvstyre, en stærk afsky for den "borgerlige kultur", militant modstand mod det officielle
system, mod skolen, mod kristendommen, traditioner, nationale
symboler og en lang række politikere, kommunale myndigheder og
især politiet og domstolene. Af samme grund har man i mange europæiske storbyer kunnet se at autonome miljøer, og nogle islamiske
kredse er gået sammen om aktioner først og fremmest rettet mod
politiet, men også mod sociale institutioner, banker, amerikanske
firmaer eller politikere, som man havde set sig gale på. I områder,
hvor islam har vokset sig stærkere, (England, Franlcrig, Tyskland)
kan man se, at denne alliance blev brudt, fordi man fra islamisk side
ikke mere havde brug for disse alliancer, idet islam anser kommunisme som en jødisk opfindelse, som bør elimineres. Mens det autonome miljø ser alliancen som et middel til destabilisering af et samfund, ser islam det udelukkende som en midlertidig hjælp til at kunne
fierne uislamiske elementer fra et bestemt område. Det kan være alt
fra Mac Donalds til en amerikansk bank ( som er den "Store Satan"s
(USAs) agenter mod islam).

Muslimer handler hos muslimer og færdes blandt muslimer. Islam
bliver et autonomt system. I Gjellerup sogn var der i 1999 mellem
60-80Vo muslimer. Integrationen får et omvendt perspektiv.
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llillede nr. 17,18 og l9: Den islamiske bazar i Gjellerup, Århus.

llcrtil kommer autoritetsprincippet, som forbyder muslimer at væte
rrrrtlcr "de vantros" autoritet. Det vil i praksis sige, at især mo-skeer,
fra Vestens påDe islamiske strømninger, som søger at isolere sig
i England ha1 ikke
virkning, kaldes irrt. griltUevægelsei. Inte gri sterne
af Sharia i de nye
blot egJi parlament,ier skal sørge for indførelse
..muslimske områder", men de øisker særlige territorier, "der sikrer
vil vi tvinge de fordem mod vestlig smitte", "som en vældig storm
tro" (Kalam Sidivor
tit
iig
henværende kolånialister til at omvende
"Milli Gorus",
tyrkiske
qui). En vigtig integristorganisation er den
men især
Danmark,
åer'arbejdei i Utu'At anaeifrankrig, Sverige og
et
at opbygge f^u]{tomstår stærkt i Tyskland, hvor man blu. tøg"t
Det mest fuldendte
ment autonomt skolesystem for islamiske børn.
i Østryskland, fordi isautonome islamiske system søges opbygget
grund arbejdes
lam har haft sært ved at få fodfæste oei. Af samme
leve, og livet
må
muslimer
kun
med planer om en helt ny by, hvor
skal forme sig efter Allahs fuldkomne system'
i lovgivningen,
Men målet er først og fremmest at skabe områder
uafhængig af
og
etc., hvor islam kan iidrette sig muligst arltolomt
pit
udtrykkes for eks' i bladet
staten og det otngiu."de samdnd.
,,MorgendammerJng" som udgives af "Islamisches Zentrvm, Hammen
br.g'i,,Islam lader'sig ikke riducere til en privat religiøsitet, Den
opgave...
befaler den troende en- polititisk og samfundsmæssig
som vil foreskrivestlige dominansholdning må afgJort tilbagevises'
i vesten""
tolereres
ve muslimerne, hvor *.g.t af deres tro (lov) må
sig en
tilkæmpe
perspektivet for muslimerne i vesten må være, at
af
accepteres
kan
plads i samfundet, og det vil sige en plads, som
det vestlige samfund
muslimerne og itte ån nisch., .t hjørne, som
,,storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende kun være muligt' når
og accepterer
det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik
danne sine
vil
muslimerne
den islamiske realitet, dis. sådan, som
gøre, er
skal
også
og
gøre
omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan
autonomiområder,
ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt Pange
sig uden ydre indblanaltså indretninger og strukturer, ,6* udvikler
1112,1995, s'19 ff')'
åirrg og som kan praktiseres autonomt..." (Nr.1
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r,;lumiske kulturcentre med koranskoler etc., af islam betragtes som
i forhold til det omgivende samfund. De må ikke

,rrrtonome områder

\';urc underlagt "det vanho samfund" eller nogen vantro instifution
,.llcr stat. Dette pointerer for eks. det danske blad Khilafah: "Islam
torbyder...at andre ikke-islamiske magter har autoriteten over muslinrcme, fordi den viser muslimernes svaghed.......(nr.5/6 april/maj
(X)6). Det var også en af grundene til, at det store moske-byggeri på
I
,\nrager i midten af 9Oerne kuldsejlede bl.a. fordi muslimerne ikke
kunoe acceptere en lejet grund, da "den vantro stat" da ville have
.rrrtoriteten. "Det tilkommer ikke de vantro, at forvalte Allahs moske,'r " (Sura 9.17). Dette betyder, at islam opfatter mo-skeer som autononre områder i forhold til den ikke-islamiske stat. Det samme udkan også tages for andre institutioner og for islamiske
',:rngspunkt
1,,

rrkegårde.

I ttlima:

llttslimer bor sammen. Det er bedst, hvis der ikke bor danske. Når
,lr,r ikke bor danske, bestemmer imamen. Imamen bestemmer, hvorrlttn d€t der. Politiet skal ikke komme der. Danske skal ikke bestem,n('.

tl)c følgende afsnit

I

(r. En

N4ange

nåede Fatima ikke at kommentere).

islamisk renaessance?
har den opfattelse, at alle muslimer er mere religiøse end

krrstne eller andre religioner. Ofte er det slet ikke tilfældet. Religiorrt.n giver sig blot andre udslag, og det er vanskeligere at bryde ud af
"lr.isen". En muslim, som bryder med sin religion, udelukkes ofte af
t;rrnilien og vennerne, ofte trues han, og selv i vesten Søger man ofte
,rt lvinge ham tilbage med magt.
I'r,lrrslimske mænd opdrages til at være selvbevidste. Efter at mange
r,,l:rrniske lande efter 2. verdenskrig fik selvstyre, opstod der en ber rtlst afstandtagen fra Vesten og vestlig lovgivning, hvorpå man
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det islamiske samfundssystem fra middelalderen,
og urokkelig ordsom atter blev taget frem som en guddommelig
I takt med' at der
ved'
ning, som ingen kunne sætte ,p,tgtl-ålstegn
flere lande' hvor
stadig
,p.ii.tt siden-den iranske revol'tion er blevet
hjælp af det
ved
Sharialoven er indført, og dette søges overholdt
har
metoder,
religiøse politi, som sættår ind *.å meget voldelige
samfundsfra
blot
stadig flere i disse lande i smug tagetafstånd i$"
at samtidig med at
betyder,
Det
systemet, men fra islam ,orn..1igi6n.
udhules dens egen
islam som en flodbølge ruller .rd o'u.t verden,
en statsreligennemgående
indre kraft også til en vis grad. Islam er
i et antal
moskeer
gion. Staten håndhæver de religiøse love, bygger
statsdriver
og
rnåbe'
åg i en størrelser, så de fleste vestlige lande må
LibySaudi-Arabien,
financieret mission, hvor milliardbåøb især fra
i Europa, Afrika og
prestigemoskeer
af
en og Iran bruges tlt byggeri
Alene juni 86
usA og etableringen af koranskoler-i rekordtempo'aktiviteter'
dersendte Iran 30 mili. dollar ud af landet til Hizbollahs
uddannelse
til
heriblandt
af 100/o fortrinsvis til muslimer i England,
gennemgående benytteaf religiøse kontrollører.Men den void' som
hat ført til, at nogle
des, har ofte været så brutal, at det i mange lande
Det gælder især Iran'
befolkningsgrupper helt vender ryggen tii dem'
missionærer aldrig
Irak og Algenet samt Kurdistan. il,i.a.ttt kristne
tidligere har haft en chance med det kristne næstekærlighedsbudskab
og andre musoverfor muslimer, anses af nogle Ayatollah Khomeini
idet
missionærer'
bedste
limske ledere ufrivilligt at have vlret de
om
budskab
kristne
det
nogle muslimer er blJvet påvirkelige for
genoplive
at
prøver
næstekærlighed, andre ( f.eks. ,togl-. kurdere)
er i m^ange lande
Zaratustras lære. Hizbollahs religåse principper
at troen er gået tabt' Isblevet gennemført med en sådan fanatism e,
af ydre love'
lam er gået hen og blevet kampen for genlernførelsen
verden' Denne lovtrælSharia og p.r-u*nt konfrontaiion *.d-h.I"
talen om nåde' tilgiside,
dom har også totalt udhulet islams etiske
om' hvorvelse og kærlighed. Islamiske lærdes doktor-afhandlinger
mennesker,
for
omgås
for hunde, katte evt. er urene og skadelige at
skulle mere sygvirker mere komiske end forstaetige. At svine-kød
at begribe'
svært
også
domsbefængt end oksekød og kyltinger, er
søgte tilbage

til
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tryrcbekyttelsesforeninger, forståelsen for at svin og hunde også kan
Ir:rvc er intelligente skabninger er uforståelige begreber for islam.
l)t.n islamiske renæssances udprægede fiendtlighed overfor snart
,.r1st al kultur, fra alle former fra musik, censur af kunst, kunstnere,
,.ur!tcre, pladeudgivere, forfattere og drab på samme i alle verdens,lr-lc, sætter islam helt i stå på det kulturelle område. Samtidig ødel,r.gges i stadig flere lande dannelsen og det informative niveau i det
,,,|:rrniske skolesystem, der på den ene side ser med misundelse på
vr.stlig videnskab, men ikke er stand til at bidrage til løsningen af
r,.rtlenssamfundets problemer og bidrage videnskabeligt på nogen
orrrrådgf

.

l,,llms styrke skyldes to faktorer: befolkningseksplosionen og olien.
t )rlclæggende er den kraftige militarisering og islamiske ideologi
orrrkring autoritetsprincippet (muslimer skal have autoriteten) og
1rl1rd, som bevirker, at islam er i konflikt med de omgivende samtrrrrd i alle verdensdele, uanset om disse er buddhister (Thailand,
l\l:rlajsia, Indonesien), jøder (Israel og resten af verden), hinduer,
rlrrtlien og Kashmir), Bahaitilhængere (Iran og Pakistan), Amadiyarrllrrengere (Pakistan), Animister (Sudan) eller krisfre (Afrika, Ball,..,nl, Kaukasus, etc), samt indbyrdes. Det virker uforståeligt, når
rrogle yderliggående islamiske ledere i Afghanistan og Europa påpejihadlcrigen mod vesten, når
1,r.r' nåfkotika som et vigtigt element i
,,r;rtistikken siger at procentdelen af narkotikamisbrugere blandt 2.
p,t.ncrationsindvandrere fra Mellemøsten er højere end blandt euroIr:r'cre.

l..l1rest har den islamiske reformteolog

Dr. Smail Balic formuleret

,1.1e, at endog "det egentlige religiøse, etiske og hensidesorienterede

rrrtlhold

i

islam beklageligvis forsvinder. Den nutidige islam synes

i

,l;rg helt at blive overskygget af politik.," (i "Aktuelle Fragen". Soest,
,.r.1r1.89, udgiver: Saif al-islam Hoffmann). Som noget positivt for en

r,,l:rmisk renæssance påpeger han de mange muslimske sfuderende
r t.tl europæiske universiteter, men åndeligt synes de ikke at have
1,,'rrnemslagskraft. "Sålænge muslimerne ikke på en virkningsfuld
rrr;rtlc kan modvirke misbrug og dårligdomme i deres egen midte, og
',.ilrr:nge de ikke som en følge heraf kan træde ind for det gode med
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gennemslagskraft, mangler beviset for islams evne at vise nåde,
f,vorved r.ligion.ns ægthed udebliver. Dette er endnu væIre, da islam brug"t tit det modsatte" (nemlig diktatur, undertrykkelse og
massiv vold),(Aktuelle Frag en, Zeitschrift fiir christlich-islamische
Begegnung, rtr. 31 4, 1989).
prottåmet er gennemførelsen af en "Al-Umma", et al-muslimsk
samfund i hele verden, der virker ejendommeligt, når arabiske lande
fører krig mod hinanden og udviser en despoti, undertrykkelse og
vold, .nutr ikk finder i andre verdensdele i blot tilnærmelsesvis omfang. Ingen af de religiøse muslimske stater er i dag efterfølgelse
,r-id, of lande, som Afghanistan, Iran, Sudan og Libyen, der fremhæves som de mest religiøse og som mange muslimer ser hen tid
som nationer, der følget islams sande lære, er de mest grusomme og
barbariske samfund i verden. I islam fremtræder Gud som ophøjet,
imod hvem han vil og forkafiern regent, som kan være barmhjertig
,t. hu.- han vil. Islam fremhæver ikke at Gud er kærlighed eller
som den, vil tjene sine skabninger. Dette afspejler sig religiøst og
politisk i islam. Diktatur, vold og vilkårlighed regerer. Det islamiske
samfund bliver et spejlbillede af islam, der bliver stadig mere despotisk jo nærnere samfundet kommer indførelsen af "Allahs fuld-

var i Guds skikkelse---gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og
blev mennesker lig (Filipper.2.6-8).
Jeg vil regne med, at de fleste muslimer også ville ønske at have
tjenende regeringschefer og ikke despoter. Men denne fornyelse er
umulig i islam, da den er imod islams inderste væsen.

Det betyder, at islam på 6n gang er i et moralsk, etisk og åndeligt
dilemma, som ligger i selve religionen, islam, samfidig med at den
kraftige befolkningstilvækst betyder en radikal øgning i antallet af
muslimer, der gør l<lav på, at hele verden og samtlige religioner skal
underordne sig og føje sig ind i Allahs system.
Et andet forhold står også i vejen for fornyelsen af islam. Nemlig
ideen, at Koranen er en tro kopi af en "urbog" i Himlen. Problemet er
her, at Muhammad også modtog åbenbaringer, som er direkte misforståelser: Muhammads misforståelse, at kristne har tre guder: Faderen, Jesus og jomfru Maria, er en pudsighed. Men han optog også
kristne og gnostiske legender i Koranen, som opstod flere hundrede
år efter Jesu død og optog dem som historiske kendsgerninger for
eks. syvsoverlegenden og legenderne om Jesu barndomsfortællinger, som vi også kender fra Selma Lagerløf. Disse

aåaen på korset "brdet blev kød og tog bolig iblandt os"(Joh'l'l)
Jesus fremhæver, at en sand Herre skal være alles tjener.("Han Som

alvorlige tekstlaitiske problemer bevirker historisk utroværdighed.
Koranåbenbaringerne, at jorden er flad, kvinden har halv værdi af
manden, og at slaveri, polygami etc. anses som del af den evige uforanderlige guddommelig lov, betyder, at sandheden i den fuldkonne
lov naturligvis kommer til at vakle. Naturligvis kan Koranens ord, at
manden skal slå konen ( sura 4.34) eller kvinden skal arve det halve,
ikke være guddommelige, unanfægtbare og evige love.
Åbenbaringen, at der skulle være 124.000 profeter og af disse 114,
som bragte profetier i bogform virker mærkelig. Af de 1 14, som blev
nedsendt, skulle der iflg. Koranen nu kun være 4 tilbage: Mosebøgerne, Salmerne, Evangeliet og Koranen, hvoraf kun Koranen
skulle have gyldighed og rkke være forældet.
Hvorfor skulle der netop være 124.000 profeter og hvorfor skulle
Muhammad have modtaget profetierne korrekt, medens alle andre
skulle have modtaget dem i ukorrekt form?? Og hvorfor skulle Mu-
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komne lov".
I den laistne tradition er Gud også den ophøjede og almægtige, som

dog ikke forbliver {ern, men viser sit "ansigt" ved at blive kød og
bl;d og som elsker sine skabninger ubetinget ("Den som ikke elsker,
kendeiikke Gud, for Gud er kærlighed"(1.Joh.) I den krisbre tro
identificerer den Almægtige Gud sig så meget med sine "børn" at
han ikke kun elsker de fromme, endog synderen, de mislykkede, den
prostituerede og endog ravnen og liljen på marken. I islam er Allah
den ophøjede fierne fyrste, medens mennesket er tjener og Allahs
slave. I kristenåommen er Gud tjener og Herre på samme tid. Den
vil {ene
ægte og sande Gud og den ægte og sande leder er den, som
og idåtificere sig med sin skabning og sit folk selv i lidelsen og

hammad være den sidste person

i

verdenshistorien Gud

ville

tale

igennem??
For kristn e, 1øder og muslimer står 6t fast: Gud er almægtig, usynlig,

ufattelig, uendelig og usynlig. Herefter holder enigheden op. Den
krishre tro siger, at Gud til alle tider taler til mennesker.
Men ingen profet er fuldkonunen. Alle profeter, der gennem tiden
har væråt Guds talerør eller kanaler for Guds ord, har alle uden undtagelse modtaget sandheden i brudstykker. Selv de mennesker' som
,tutt. være kanaler for den uendelige og usynlige Åna og Gud, og
mente at kunne høre "Guds stemme" bedre end flertallet, har også
ofte hørt forkert, handlet forkert og gengivet forkert, hvad Guds Ånd
ville, netop fordi de var fejlbarlige' som mennesker nu engang er'
Derfor er det intet under, at profeter i alle forskellige religioner til
alle tider har gengivet vidt forskellige og ofte modstridende ting om
Gud, og undertiden helt ugudelige krav om hævn, vold og mord, som
rnun ogtå møder i Det Gamle Testamente og Koranen og som Jesus
gorde op med: "De gamle sagde: Ø1e fot øje, tand for tand, men jeg
ilg.t 1er: Ou skal elske din næste som dig selv" (Matt,5.38). Modrt ia.tta. er religionerne netop, fordi ingen profet er ufejlbarlig. En
profet er intet und.t, end en modtager i enden af en "lang, mør teleionledning". Det betyder, at profeten både kan modtage sandheden
og høre wøvl. Ingen profet er Gud eller kan sige: 'Jeg alene vide",
for mn Gud er alvidende. For at undgå ævl og kævl mellem religioner og ufuldendte kanaler, besluttede den almægtige Åna at inkarnere sig, blive menneske i kød og blod: "Den, som har set mig, har set
Fade-ren" sagde Jesus (Joh,14). "Gud blev kød og tog bolig iblandt
os" (Joh.1).

"t)cn, Som er uden synd, han kaste den første Sten", hvorefter alle gik
'.lrrkørede bort, medens Jesus tegnede i sandet. Ud fra den kærlighed
krrnne han sige til hende: "Dine synder tilgives dig, synd fra nu af
rkkc mere". Og ud fra den kærlighed kunne fu2n sige, at ingen skabnutg er uren elier udstødt. Det er ikke det, 561n kommer ind i et men,'.rt., der gør uren, men det, som kommer ud af menneskets mund,
rrår der lyves, bedrages og trues.

\/r'd at Guds Ånd kommer os nær i Jesus, ophæver Gud ikke sin alrrr:rgt, men når Gud inkarnerer sig i kød og blod og får os i tale viser
r irrrl sin magt mere end nogensinde før: kærlighedens magt' Faderen,
\onner og Åttd.n er ikke t ., -.tt blot tre sider af Guds væsen' eller
tr t' måder, at se den ene og almægtige Gud på.

I

7. Islamisk befolkningsstrategi

tænker de fæneste
rr\.cr. Oen vlgtigste måde for eks. for morrnonerne at sprede sig hurtr1,.t, er ved hiålp af meget store børneflokke, ofte 10 børn eller mere.
'j,rrnme strategi har islåm. Medens resten af verden har søgt at be-

.\r cn religion kan have en befolkningsstrategi

grunde søgt
l,r;unse befolkningstilvæksten, har islam af ideologiske
flertallet af
at
således
.rt presse befolkningstallet i islamiske lande op,
hvert
befolkningstallet
,lt. rnuslimske landå oplever en fordobling af
pas1997
verden.
i
'o år. For få år siden var der 900.000 muslimer
vil
statistisk
.,(.rcdes 1,2 milliarder., år 2000 1,5 milliarder, hr 2030
rris ct tal på hele 3 milliarder. De islamiske ledere er klar over, at der

"alles tjener". Jesus som Guds billede
var ikke billede på Guds usynlighed og unendelighed, men på Guds
kærlighed, barmhjertighed, tilgivelse. Jesus er altså sandt menneske,
,o* føl.r smerte, sorg og glæde som du og jer, og samtidig sand
Gud, som opvækker døde, helbreder sYge, stilner storm og hav og
bryder dødens magt ved opstandelsen. For en kristen er Jesus da kun
et af Guds ansigter: kærlighedens ansigt. Det er ud fra de ord han
siger til skaren, d.t ville stene en kvinde, der var grebet hor, sagde:

rkkc er ptads til en sådan enorrn befolkningseksplosion i de muslim.,kc lanåe, hvorfor man ønsker en konstant udvandring. Samtidig
t;r.gges de muslimske ledere skylden for arbejdsløshed og elendighed
grå Vesten. Den ægyptiske befolkning øges for eks. med 1 mill. hver
lo måned, det ruå*" gælder for Tyrkiet til ffods for at 5 mill. tyrki',kc kolonister har slået sig ned i europæiske lande lande, især Tyskl.rrrtl. Flertallet af de islamiske nordafrikanske lande har en så vold..rrrrr b€folkningstilvækst, at halvdelen af befollcringen er under 20 år.
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I Jesus blev "alles Herre" til

En muslimsk kvinde får 3-4 gange så mange børn som en dansk
det er et
kvinde og 5-6 gange så mange som en italiensk, uanset om
i
fattigt land som Afieriet ellei et rigt som Oman. Pengerigeligheden
sauåi-erabien, om--an etc. har ikke mindsket antallet af børnefødsler,
genhvilket er klart, da den muslimske kvinde først får værdi netop
ikke
der
at
godt,
ved
lande
islamiske
nem fødsler. Regeringerne i de
voksne'
bliver
de
når
er basis for at ,--tt. då mange børn i arbejde,
samme
Derfor tilskyndes de til at rejse ud og kolonisere vesten' Af
d9r9s
imod
grund vil rnuslimske lande ofte ikke engang tage
:gt'
befolkningsItutrborgere, når de udvises fra vesten. Det islamiske
man for
boom er et strategisk befolkningsoverskud' Men fastholder
destabilisere
kunne
det
vil
hjemlandene,
mange i arbejdsiøshed i
Dette undgås ved
disse"lande og føre t]utilfredshed rettet mod islam.

Islams strategiat sluse en del af befolkningsoverskudet ud af landet.
problem, at de
Europas
ske befolkningsoverskud ståder sammen med
føder for få
europæiske kiinder siden de kom ud på arbejdsmarkedet
Danmark 1,8 (incl. muslimske fødsler), Italien i bunden med

børn:
det stille
1,1 fødsel per kvinde. Politiske kredse arbejder derfor i
har foreslået
Lykketoft
Mogens
i
Danmark.
med en nettoindvandring

indvandnngen fra 10.500 til 21.000 årligt/Wåekeidavisen 24.3.95). Men allerede i 1973 (20.4.) foreslog
i tidslederen af "selskabet for Fremtidsforskning" Arne Sørensen
usA
til
henviser
skriftet "Ingeniøren" en indvandring på 5 mill' Han
politityske
som foregangsland på dette område. Tilsvarende er der
på op tll25
Tyskland
til
nettoindvandring
en
med
kere, ,o- arbejder
mill., hvilket g"r"runder den forudsætning og i den tro, at muslimer

en

øgprng

af

at spørge sin
kan assimileres. Samtidig har man omhyggeligt undgået
en stram
gennem
debat
en
egen befolkning, og har søgt at kvæle

værende
racismelo,rgi.'nittg, der anklager hele befolkninger som
(en
orgasamvirke
racister. pråben l*t r*se fra "Mellemfolkeligt
arfastholde
"for
at
nisation som satser op indvandring) skriver at
kommende
bejdsstyrken i Danmark på 1995-niveau, så vil det i det
millioner'
på
adskillige
EU
til
nettoindvandring
10-25 år kræve en
der i
525'000
ca'
de
end
mere
markant
En massiv indvandring, og
at'
at
Men
26.apnl98)'
(yllandsposten
dag årligt indvandrer i EU"
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O'
bejdssryrken skrumper løbende skyldes også to andre f*:tl
t
og Pensiondres,:,::tt
unge kommer for sent i gang -J åi
til
"øejåe
år tidligere end for år tilbage, h;;r-;; Ut.r, på arbejdr4arkedet
stoppe kriman var 67 eller 70 ir.For at fremme indvandring.n 69
uf kraft (et
tikken sættes ytnngsfriheden på;;; ornråde aeti'is ui
mindretal
flertal må ikke kritisere et mindrei"i, -"" det muslimsk9
For
må næsten hvad som helst isæ, oÅå åtrtfot andre vpldtetal)'
forbV-

cks. har rådet for racediskrimination ikke blot søgt .11, skole
at Finge .n fatolsk
de/censurere bøger om islam, ;;;;;7
(135'000
elevar.
muslimike
(30.000 katolikker i DK) til at |-o6-il
en racimuslimer) med begrun-delsen, ri ærTutolske skole havde.
i Odenstisk praksis overfor det musli*rt. *i.ratetal. En ung m4d
se blåv indklaget for et racismen ævn af en muslim , ford) Tu:l*""
lølte det racistisk, at den anden ttu"a. l"dt ham om også :'-:::9""
køkkenet, pander og gryder ligesom de andre' I nogle tf :::,",1t*
yderligsidder helt op til 80% muslimer.-n.Å.d gives der åesvdrre

ideelle betingels:I' fbt u'
til' fordi
manipulere de lande, som de profetisk lnener at have"/et
menneAllah vil skænke dem de lande som islamisk ejendom, bvor
sker har blå øjne.
..Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. D. fofluder deres
hjemlande, for at vinde Europa fo.-irfuft. Målet er et islamisk.land'
g6fvandring er
For at nå målet, følges strategien'l'rm,at for slcridt".
et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med !,t!:l::,t ""'
*t
srrenge sig på Allahs veje...I rriu* årladir må sit n4:3tTU
at
troens skyld, og sålede, ., .rdui;;;rg"r ikke kun .n pllgrt'nen
isladet
være imod udvandringen for t oe; G-.t et forræderi rrlod
miske samfund: Er Allahs jord ikke-.ria not for jer, u, i,k*^udt*dre? (Sura 4.97)"......"De, som tror og udvandrer og med^!el^1.goos
og med blod kæmper for Allahs;";:;rdtug"' ael"nøw!:t^i::"*--T:
I
nllah, og det er dem, som vil seire{Sura 9'20) (Dr' A'lM'Naqawrr
bladet "Morgendæmringen,nr.7l8, s.49.
.^ ^oÅ srne
.,Efter loven skulle den troend. '(-;iim) leve sammdfl med
trosbrødre i et land, i hvilket triuåir[ lov gælder' og lY]11":.1'1i
lKKe muflg
uhindret kan følge sin religion. Er udøvølsen af religionefl

gående udemolaatiske islamiske

iÅn"i

i

183

at gennemføre, er det obligatorisk for den troende at flWe, under
forudsætning af Ssisk og økonomisk at være i stand til det. Består
der ikke en indslcrænkning i muligheden for religionsudøvelse, er den
troende (muslim) fritstillet til at leve på det sted eller at flytte (emigrere). Men det er ønskværdigt, at han opholder sig i islamiske om-

givelser, da muslimen ellers konstant er konfronteret med det islamisk forkastelige og faren består i en negativ indflydelse. Men iflg.
den Scharitiske retsskole er det bedre at leve videre i det ikkemuslimske område (land), hvis udbredelsen af islam derved kan gennemfbres, naturligvis under forudsætning af, at Ibadat (religiøse handlinger) ikke bliver indslaænket. Af disse forklaringer fremgbt, at et liv
her i landet (Vesten) kun er rimeligt, når man bedriver Da'wa (udbrede islam ved mission)" ( I bladet "Islam hier und heute",
nr.10/1994, s.6.
"Jeg opfatter det som Allahs barmhjertighed at lade mig leve i et
land, i hvilket forfatningen giver mig ret til fri religionsudøvelse. For
os muslimer gælder det at udnytte denne vor ret...."(Islambladet
Huda, Juli/August 97 , s.26.
For at nå dette mål skal muslimske kvinder føde det maksimale antal
børn."Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De
kristne ffir stadig færre børn. Når vi har nået 50o , skal grundloven
væk og Koranen regere. De regerende skal være mus-limer. Det må

endegyldigt være slut med de kristnes afguds"Muslime
deneste..."M.A.Rassoul, Koln, sept.97 i A. Mertensacker:

salig muslim. På et tidspunkt kom han ind på børnefødsler og
spurgte mig, om jeg vidste, hvorfor æg;pterne får så mange børn. Jeg
sagde, at jeg ikke vidste det, hvorpå han svarede: "Det er for at få så
mange børn, at de kan drage til Vesten og erobre vesten gennem
fødsler". Selv var han imod det, "men sådan gør og siger de" (Jeg
forsømte at spørge, hvem han mente med "de".
Det svarer ganske et læserbrev af Jamahir F. Abdallah, som er formand for den danske "Islamic Student Organisation". "... vi finder os
ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke nogens
kulier mere...den tid er forbi....Vi rejser derhen, hvor det passer os,
det skal ingen blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er
slaver af druk og narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får
flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv.
kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge nalrer den mindre kloge".(Læserbrev 6.april 1997 i EkstraBladet").
Den frie emigration og tallet af fødsler kaldes også "de nye stategier"."Det er tydeligt, at ikkemuslimer aldrig kan døje muslimerne og
laver sammensværgelser imod dem, så de bliver islams evige fiender.....Muslimer må forstå vestens intolerante holdning overfor dem
som ren krigserklæring....Vi kan kun udvikle nye stategier, for at
bekæmpe den fare, som venter os fra fienden". (Det tyske blad "Islam hier und heute, Februar 1997, s.4.)
For at indvirke og blødgøre fienden anbefaler M.A Rassoul i bogen
"Allahs letzte Botschaft, Argumente fiir den Dialog mit Christen" at

erobern Deutschland" 1998). Professor Adelgunde Mertensacker
refererer en samtale mellem to tyrkiske kvinder og en tysk. De to
kvinder fortæller, at de er kommet hertil fra Anatolien (Tyrkiet) for
fire år siden, men allerede har henholdsvis tre og fire børn på så kort
tid."At få børn er meget vigtigt", sagde den ene" for at vi kan indtage
landet". Det sker gennem børnefødsler og socialkontoret betaler jo.
Hvad de tyrkiske mænd ikke klarede, da de skulle erobre Wien, det
klarer nu vi, sagde hun. Det er vi Allah skyldig. "Vi føder jer kaput".
Noget helt tilsvarende oplevede jeg i Kairo. Min kone og datter var
inviteret ind til kvinderne i anledning af en islamisk bryllup. Jeg sad
på trappen længere henne af gaden og kom i snak med en snakke-

forvirre modparten gennem tilsyneladende dialog. Derfor omfatter
bogen et kapitel med overslcriften: "Den interreligiøse dialog er et
trik". Dialogen skal kun tjene som mål til at få egne interesser presset
igennem og at arbejde for overtagelse. Rassoul fortsætter i sin vejledning til muslimer om brugen og meningen med dialogen, idet han
citerer Koranverset: "sandelig, hyklerne forsøger, at overliste Allah,
men han vil overliste dem (taqija) (Sura 4,142).I denne strategi indgår aktiv politik i strategiske partier. "Islamisterne forsøger entydigt
at ft politisk indflydelse. De har direkte fået overdraget opgaven at
indtræde i partier og komme muligst langt", udtrykker den tyske
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præsident

for forfatningsbeslcyttelsen Peter Frisch 13.10.97 i bladet

"Die Welt".
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talte et meget bekymret socialdemokratisk ridsdags-medlem mig og
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1'olrtikere har mod til at forestille sig i dag. Samtidig må man regne
,rr,'tl. at stadig større befolkningsgrupper sætter sig til modværge mod
, n nrdvandringspolitik, som ingen af Europas befolkninger demokrarr,,k har haft nogen som helst indflydelse på, men som udemokratisk
r sket uden om befolkningernes ønske. Dette vil med tiden totalt
,rrrtlcrminere tilliden til både politikere og demokrati.
l..rrn ved at gøre de muslimske lande, som bevidst arbejder med en

.rrltcgisk befolkningseksport klart, at ingen fra dette befolkningst'rskud kan eksporteres til et ikkemuslimsk land, kan der i det lan,',' løb lægges pres på disse lande, så de indfører en begrænsning af
l','lolkningseksplosionen. For tiden lægger de islamiske lande i stedet
I konstant pres på vesten gennem ideologisk "islamisk befolk-

, r,,

" 'rrqseksport".

lr rs det er rigtigt, at der er for få børn i forhold til antallet af pensiorn.;tcr, som det hævdes fra nogle politikere, ville det være en ide, i
.rt'tlct for at spille med på de islamiske landes befolknings-strategi og
r''rc Europa afhængigt af import af islamisk befolknings-overskud,
rr ('ge det danske fødselstal, så det kommer til at ligge stabilt, dvs. så
,1,'r bliver norrnen og noget selvfølgeligt, at danske kvinder far 3-4
t,.n) i stedet for, at det er undtagelsen i dag, og således at fødselslt'rrnelnSrlittet hæves til mellem2,3 og2,5 per kvinde. Det nuværenl,' lbdselsgememsnit på 1,8 ligger reelt lavere, da den muslimske
rr nnernsnitsfamilie også i Danmark har et højere fødselsgennemsnit
, rrrl det danske. En hård beskatning for familier med 0-2 børn, en
l, rrrpclig for de med 4-5 børn, samt mulighed for danske kvinder til
rr rrrodtage samme beløb for at bortadoptere et barn, de ikke ønsker,
.nr adoptionsforældre i dag betaler for børn fra andre lande. Og
ret for alle til halvtidsarbejde med mulighed for fuld penI

l,:llir"t"is
I

tr.lirlkningsudvikling i millioner: (Statistisk årbog)
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Man har en kultur så længe man fremmer den og bevarer den, og
man har traditioner så længe de holdes i hævd. Når europæere kommer til Mellemøsten som udsendte medarbejdere for firmaer etc.,
finder disse hurtigt ud af, at de må indrette sig efter den bestående
kultur, da de ellers vil blive straffet.

Straffen er konsekvent som øjeblikkelig dødsstraf for en ikke-muslim, hvis denne er sammen med en muslimsk kvinde for eks. dødsdommen over Helmuth Hofer i 1998. Som ikkemuslim fik han dødsstraf, medens kvinden kunne nøjes med piskning, da hun var muslim.
Her kan også nævnes den saudiske dødsdom over to ægyptere blot
lordi de ejede en arabisk Bibel! Det er en selvfølge, at islamiske stater fremmer islam på alle tænkelige måder og straffer antiislamiske
overtrædelser. Som sådan fremmes islamisk kultur konsekvent i alle
de ca. 50 lande, som officielt er islamiske stater i dag, mens antallet
af lande i Vesten der officielt kalder sig kristne nærrnest ikke eksisterer. I lcristne kulturlande stækkes den knstne kultur på alle tænkelige
måder, særligt overfor børn. Samtidig sendes milliardbeløb til fremme af islamisk kultur og religion, udsending at lærere, imamer og
skolebøger og litteratur til koranskoler og islamiske friskoler og biblioteker, medens mange vestlige lande synes' at væte ligeglade med
deres egen kultur. Antallet af islamiske friskoler, hvor dansk kultur
på det nærmeste er bandlyst stiger for hvert ttr 11998:20 skoler, (samt
3 ansøgninger) og antallet af koranskoler med eftermiddagsundervisning for muslimske børn, som går i folkeskolen,
stiger med tilsvarende eksplosiv vækst, en undervisning, som betales
af kommunen (for eks. i Kbh.), andre gange over fritidsloven. Det er
umuligt, at tænke sig et islamisk land, der betaler eller tillader kristen
undervisning af bøm. Samtidig med en massiv styrkelse af muslimers kultur og religion opleves helt modsvarende en konstant udhuling af den kulturelle og religiøse påvirkning danske børn modtager, for ikke at støde det muslimske mindretal i folkeskolen. Det er
rllegitimt at bede Fadervor på de fleste skoler, og i mange skoler
synges knap nok en kristen morgensang. Men tilsvarende lærer muslimerne om eftermiddagen Koranen udenad. Endnu mere barokt
bliver det, når klassens flertal bliver muslimer (op til 70-80% i nogle
klasser) og skolebesfyrelsen får et muslimsk flertal, eller når en muslimsk lærer som på Grundvigsskolen i Kbh. beslutter at nu skal de
danske børn ikke mere deltage i den årlige høstgudstjeneste i samarbejde med kirken, og kommentaren fra skoleinspektøren er' at bare
disse ændringer ikke går for hurtigt, så er der nok ikke ret mange, der
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Denne statistik viser at antaltet af bømefødsel
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Fertilitet i Danmark:
1972:2,029

2616

l97l 2,043 barn per kvinde

1980: 1,546
1990: 1,692

1993:1,749
1995: 1,807

1996 1,747
Fertilitet i Europa: Ingen EF lande havde i 1997 et fødselsoverskud

18. Skole og

kultur i Danmark under islamisk påvirkning

råber op om det. Samtidig kan man støde på klasser, som ikke kender
de mest basale kulturskatte fra salmebogen og højskolesangbogen,
alt imens de spiser muslimske madpakker og på nogle skoler endog
følger muslimske forskrifter, når børnene skal lære at tilberede mad.
En lærer fortalte mig, at muslimer havde klaget over, at deres børn
skulle ind på Assistens-kirkegård for at se berømte danskeres grave.
Grunden var at her kunne de komme til at se et kors! Så blev der
givet efter. Selv da Rigspolitiet forslog, at Danmarks nationalsymbol
nr.l Jellingestenen, som er grundlag for Danmark som nation, kom
på det danske pas, mente udenrigsministeriet, at man ikke kunne gøre
det uden først at konsultere Saudi-Arabien og andre islamiske lande
for ikke at få problemer(Kristl. Dagblad 7.12 1996). Men har nogen
ide til at forestille sig, at Saudi-Arabien, der i flaget har ordene "der
er ingen gud uden Allah", ville spørge Danmark om lov til det? Problemet er dansk misforstået eftergivenhed, en eftergivenhed, som
fører det gale stede hen, da islam næppe stilles tilfreds uanset hvor
meget man giver efter og ved hjælp af misforstået eftergivenhed og
"humanitet" ødelægger sin egen kultur. I Ægypten måtte et firma
trække sig tilbage fra markedet, fordi nogle muslimer mente at se et
skjult kors i det solgte stof. Organisationen CAIR ("Counsil on American Islamic Relations") kastede sig over Nike producenten, fordi de
syntes, at ordet "Air" under sportsskoene kunne forveksles med det
arabiske "Allah". Nike ændrede bogstaverne, men CAIR krævede
også, at alle Nikes ansatte skulle have et kursus om islam og den
"skyldige" straffes. CAIR har kastet sig over alt og alle: forbud mod
Disneys Alladin film, tilbagekaldelse af børnebØger, etc. Det mest
fantastiske er, at nogle lærere og skoleinspektører er så svage, at de
giver efter for presset. Men år de hjælp fra politikerne?? Er dansk
kultur så lidt værd i nogle politikeres øjne, at de vil forkaste alt, hvad
det danske folk har opbygget ved slid, møje og tro for at gøre muslimer tilfredse, som ikke burde have nogen ret til at anfægte en kultur
som er så rig, medens samtlige islamiske lande kun kender til diktaturer, undertrykkelse og kulturfendskab. Samtidig kan man undres
over den islamiske litteratur, som sluses ind i landet eller skrives
herhjemme, som er et totalopgør med dansk og vestlig kultur, den
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gennemførte censur på danske undervisningsbøger med overstregninger, fiernelse af hele kapitler og vers fra digte, noveller, bort-

klipning af illustrationer i stor stil. Mange kommunalpolitikere og
landspolitikere og skolefolk lader sig blot diktere af angst for at blive
kaldt racister. Men enhver, som ønsker at bevare dansk kulfur, som
er opbygget møjsommeligt gennem 1000 år, må forstå, at det ikke
kan undgås at blive kaldt racist, hvis man søger at fastholde dansk
kultur contra det islamiske system. Det skyldes, at næsten alt i dansk
kultur, samt lcristne, folkelige og nationale traditioner strider mod det
rslamiske system på alle tænkelige måde og niveauer. Dertil kommer, at muslimske børn entydigt far at vide, at den danske vestlige
kultnr er underlegen, ja at der faktisk ikke findes en kultur "I er uden
kultur". Af samme grund er det desto vigtigere ikke at underminere,
men styrke undervisning i folkeskolen på det religiøse, kulturelle og
historiske område. Denne forskel i vurderingen om Danmark og vesten har noget, som er værd at værne om, kan symbolsk illustreres
med en lille dreng i Vejle, som af læreren blev iagttaget fordi hans
adfærd var mærkelige. Han stod om morgenen og spyttede af kirken
og kirkegården. På spørgsmålet om det var hans ide, svarede han, at
det havde faderen sagt, han skulle gffie. Politikere og skolefolk, som
tror de er tolerante eller gør en god gerning ved at give efter for krav
om at mindske og fierne dansk tradition og kultur fra skolen, må
vide, at deres første pligt naturligvis må være at fremme dansk kultur, religion og tradition både overfor danske elever, men også overfor eventuelle nye danskere. For hvis man ikke styrker og elsker sin
kultur, hvordan skal man da kunne vise sin egen kultur overfor mennesker med andre kulturer. En muslim vil have mere respekt for et
menneske, der tager sin religion og kultur alvorlig, end overfor en,
som ingen har. Den, som er uden religion og kultur er med islamiske
øjne et menneske uden ære, som hverken fortjener agtelse og respekt.
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19. SkaI vi gribe

i

egen barm?

Islams ret generelle afvisning af det danske og europæiske
samfund
og mange af samfundets institutioner, og afvisningen af væsentlige

nen

i

et ørkensamfund, hvor lederen som øverste general, præst,

dommer og politiker næppe kan være det ideal man ønsker, hvis man
ikke ønsker et diktatur. Et islamisk kardinalpunkt består i, at islamisk
religion, lov, dømmende og udøvende magt flyder sammen til et
system - "Allahs fuldkomne system" - , dvs. ideologien der omåtter
alt, ophæver frihed og har mulighed for at kontrollere borgerne gennem et samfundspoliti og et religiøst politi. Alt for mange mennesker
i islamiske lande har selv oplevet denne tvang og vold på egen loop.
Den må ikke forplantes fra islam til vesten! Men realiteten er den, at
det allerede er ved at ske. Samtidig med en sund kritik af islam, må
vi til enhver tid tåle åbent at laitisere os selv, da vort samfund og vi
selv som mennesker styrkes gennem selverkendelse.
Mange muslimer fortæller, at de først blev fundamentalister efter de
kom til vesten. De behøvede jo blot at åbne for fiernsynet for at se, at
det, som imamen i moskeen sagde om danskerne som "vantro og
luddere" er sandt: de horer og stjæler. Her i vesten blev betingelserne
givet for fremvæksten af fundamentalisme, idet man her med egne
øjne kunne se, at det, som man i islam sagde om det kristne vesten
var sandt. Således sammenblandes det indtryk, muslimerne får af
Danmark, med druk, hor og vantro med laistendom.

sider af vort kulturgrundlag, er et problem, som ikke kan underfor det danske samfund eller for indvandrede
muslimers fremtid i landet. Et samfund er et
fæIlesskøb opbygget på
no genlun de s amm e nfalde nde inte ress er og kulturgrunaiag. "i..fo,
må vi ikke glemme, at hele det danske samfund eiopbygg".t pa r*t_
lesskabsfølelsen. Fælleskabsfølelsen udspringer af at man har
de
samme grundlæggende værdier. uden fælleskabsfølelsen om samme
værdigrundlag, vil der dannes to samfund, som bekæmper hinanden
indenfor en ydre grænse. Kritikken af det danske samfund som .,luddersamfund", "AlDS-kultur", "pest", "racister" støder nafurligvis de
fleste. Men tænker man sig om, er der også mange i vestei, som
beklager den forringelse og nedprioritering ar væraårne, som er sket
i vesten især siden 60erne.
En uheldig faktor er den umiddelbare indignation mange danskere
og
europæere gribes af når islams nedvurderende kritik af værtslandets
kultur går op for dem, en kultur som flertallet er stolt af fordi den har
en rigdom på kultur, digtekunst, litteratur, humor, maleri, skulptur,
musik, dans, arkitektur, filosofi, teknologi, videnskab, social forstå_
else og en samfundsmodel, som en enestående i verdenshistorien.,
og
som er blevet undertrykt og undervurderet i islam. Indignationen
over angrebene på vestlig kultur må derfor ikke bevirke aivi glemmer at elske det enkelte menneske samtidig med at vi må foretalge en
sund kritisk vurdering af, hvorfor islam er stivnet i traditionalisme
eller vold og ønsket om den fuldkomne censur af sin omverden, dvs.
en adfærd som frygter andres meninger mere end den firygter sin
egen stirmen i en lovgivning og et samfund fra det 9. århundreoes
Arabien. I denne sunde kritik må vi huske at elske det enkelte menneske og kæmpe for dets frihed i bevidstheden om at det er indlysende, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Denne erkendelse
skygger islam for. Friheden og respekten for det enkelte gudskabte
menneske er væsentlig i en sund og nødvendig kritik af islams
stiv-

over det. H.er findes den egentlige fare.
Vestens politikere må foretage et dramatisk kursskifte, hvis de ikke
vil undergrave de værdier, som Europa gennem 2000 år er blevet
'opbygget på. Først bestræbte de sig på at ødelægge de krisbre værdier, i dag har man lagt en tikkene bombe under demokratiet, ved at
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vurderes, hverken

Det er et paradoks, at først har staten og de toneangivende siden
60erne anstrengt sig for at undergrave dansk kultur, tradition og den
krisbre tro ved læreanstalter, i skolens læseplaner, på børneinstitutioner, i medierne og i lovgivningen for derefter at åbne sluseme
for et fundamentalistisk islam, der intet har til overs for det demokrati og de værdier vi har i vesten. Medens eksempelvis den kristne
helligdagsbeslgrttelse blev afskaffet presser nu i stedet islam på for at
ffi islamiske helligdage. Føren opstår først der, hvor politikere opgiver egen kultur, tro og tradition, for øt kunne projilere sig som
frisindede, men i stedet åbner op for det modsatte uden øt tænke

åbne alle sluser for et islamisk system, som aldrig vil eller kan blive
andet end totalitært, da det er en del af et guddommeligt perfekt lov-

system og samfundssystem, som ikke kan anfægtes, kritiseres eller
moderniseres. Gengældelse, blodhævn, begreber som "øje for øje,
tand for tand" er i Danmark gennem islam blevet en realitet igen,
begreber, som hører hjemme i tiden før kristendommen gjorde op
med dem.

I forbindelse med, at Københavns kommune gav 400.000 lff. og
kulturministeriet yderligere midler til Vesterbro islamiske radio, der
jublede over dødsdommene over krisbre i Pakistan for påstået blasfemi (den ene var 74 tr), udtalte en dansk parlamentariker: "Andre
må da få det indtryk, at vi ikke er rigtig kloge, hvis vi på den ene side
står op i FN og andre relevante forsamlinger og fordømmer overgreb.....og så på den anden side financierer propagandaen for de
kræfter, de er flygtet fra." (Politiken 26.2.95).
Men det er ikke nok med at hage sig fast i enkeltsager eller specifikke menneskerettigheder, hvis man i Danmark og EU vil bruge disse
til at skyde sine egne traditioner og den kristne tro i sænk for så at
give adgang til et samfundssystem, som er mere vidtgående end alle
hidtidige "ismer". I de nye islamiske stater gøres alt for at udrydde
den "vantro kristne pest", men har vi ikke også selv med flid fremmet undermineringen at tro og traditioner i vesten?
Den danske palæstinenser Hannah Ziadeh gjorde i 1994 i dagbladet
Information op med den fejltagelse, at vesten skal lade hele sin kultur
præge og ødelægge af en socialistisk kulturideologi, som træder
vestlig kultur og især kristen tradition ned, ja prøver på at udrydde
den,.for ikke at komme til at være eksponenter for racisme overfor
islam. " Det er vores islamkyndige, som ikke vil gå glip af en chance
for at minde os om, hvor syndige vi er. Om hvor berigende og udfordrende islam er. Om vore pligt til at acceptere, at vi skal leve i et
multikulturelt samfund, fordi Danmark nu har kttup 60.000 indvandrere, der stammer fra muslimske lande (1998 ca.130.000 med muslimsk baggrund.) ...Mange frelste sjæle, især på venstrefløjen, har
ledt efter en eller anden "undertrykt", hvis forsvar de kan vie deres
loop og sjæl til. Dette har de fundet i "de undertrykte muslimer", som
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de med næb og kløer beskytter mod de onde kræfter i det vestlige
samfund. Det er en underlig blanding af flagellantisme, virkelighedsflugt og selvhad. Debatten om islam går ikke ud på at diskutere, forstå og kritisere udviklingen i den islamiske verden, hverken udfra
objekliv viden og erfaring eller udfra danske politiske tilhørsforhold
og personlige sympatier. Udstyret med en absolut kulturrelativisme
går vores islamkyndige til forsvar for slør, kønsdiskrimination, seksuel undertrykkelse og ffsisk skamfering. For vi må ikke bedømme
"islamiske" skikke og brug udfra vores egen kulturværdier. Hvilke
værdinormer skal vi så bruge? Hvilke værdinormer bruger muslimer
selv for at bedømme Vestens kultur? Det værste er jo, at mange gode
kræfter i de lande kæmper imod det, som vores frelste kulturrelativister forsvarer....Sameksistens og samspil synes ikke at figurere på
den islamiske verdens dagsorden. Det er meget svært at se, på hvilken måde den islamiske verden skulle kunne stå som inspiration for
Vesten: mon det er med hensyn til menneskerettigheder, social lighed, politisk frihed, miljøbevarelse, international solidaritet, mindretalsretti gheder eller måske reli giøs tolerance ? " (l 4 .2.I99 4) .
En bog om islam i Europa og i Danmark kan i dag ikke stå alene i en
vurdering af islam som religion, juridisk lov og system. Men vurderingen af islam som isme og "fuldkomment system" på linie med
andre ismer må samtidig betyde en vurdering af de kræfter i vesten,
som siden 60erne ikke blot så det som deres mål at nedbryde Europas
rige kulturarv, kunstnerisk, kulturelt, arkitektonisk, nationalt, politisk
og først og fremmest religiøst. For det er de samme kræfter, som i
dag udemolcratisk og bedrevidende beskylder befolkningen for at
være racistisk, samtidig med at samme personer ser ned på befolkningen, som søger at værne om sine værdier og traditioner, både
folkeligt og religiøst. Det er den elite, som forhindrede to generationer af unge i at modtage en tro i skolen, som ville udrydde historie-

og

morgensang, morgenbøn, salmebog og højer de samme, som i "Indsams" blad "Etnika"
nedladende konstaterer i lederen, at den "danske befolkning er den
mest racistiske i hele EU"(Febr. 1998). Er det racisme, at værne om
et lille lands identitet? Og er det ikke omvendt racisme at nedgøre

undervisning

skolesangbog. Det
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vore kulturelle, folkelige, og religiøse værdier opbygget gennem
mere end 1000 år, og søge at ødelægge den opvoksende generations
rødder og forbindelse til Danmarks historie, fortid, kristne tro og
værdier, og sunde demokratiske sans, ved at tvinge et multikulturelt
samfund ned over hovedet på befolkningen, som ingen har ønsket,
undtagen en mindre kreds af den gamle magtelite fra 60erne, hvoraf
mange i dag stadig ikke har nået forståelse for at fremme vor kulturs
værdier, samtidig med at de sidder med tøjlerne og bestemmer hvad
der er "korrekte" meninger.

Hvordan skal man overhovedet vurdere noget som helst, når man
ikke selv har et kulturgrundlag at vurdere ud fra? og hvordan skal
man kunne give andre del i dansk kultur og identitet, hvis man selv
har mistet sin identitet, sin tro og sine rødder? Det er vor tids skizofreni. På 6n gang nægter kultureliten af gamle 68ere ungdommen en
tro og nogle værdier, som de selv i hovmod tabte på gulvet, og samtidig mener de, at fremmede kulturer i Danmark skal ekspandere og
kolonisere, samtidig med vi ikke selv må have en kultur. på den baggrund kan man møde elever, som i ramme alvor ikke har lært deres
egne rødder og deres egen tro at kende, fordi skolen havde travlt med
at fortælle dem om de andres kultur i kristendoms- og histonetimerne.

Hvem kan i Europa tillade sig at kaste wag på sin egen kultur, som
har nået mere end nogen anden kultur til dato? Det er nødvendi gt, at

politikerne når frem til en fuldkommen revurdenng af, hvordan vi
genopliver og fremmer vore egne åndelige og kulturelle værdier og
således rækker dem videre til kommende generationer i en livskraftig
form. Kommende slægter vil dømme den generation og de politikere
hårdt, som nedbrød de værdier, andre gennem 1000 år havde opbygoet
b-''
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Appendiks:

Islamiske tidsskrifter og bevægelser i Danmark.

Denne oversigt er ikke fuldstændig, og kan være behæftet med fejl,
da udviklingen går så hurtig, at det kan være svært at følge med.
Fremstillingen skulle dog give en oversigt over de mest iøjnefaldende bevægelser og blade samt give eksempler på disse blades indhold.
Flere af organisationerne er meget store og pengestærke, ikke mindst
da de er statsinstitutioner.
Det er således ofte de muslimske stater som sådan, der driver mission

i Vesteuropa og andre verdensdele ( ganske i modsætning kristne
kirker i Europa, hvis mission altid er privat og drives for meget små
midler og af få ansatte. Derudover er kristen eller anden ikkeislamisk mission i de fleste muslimske lande forbudt og konvertering
straffes med dødsstraf, drab eller udstødning.
"Diyanet Isleri Bakanligi " (Direktoratet for religiøse anliggender) i
Tyrkiet, som bl.a. også udsender præster (hojaer), missionærer, penge, opretter privatskoler, koranskoler og moskeer, boghandler.
80.000 ansatte, 72.000 moskeer, 350 forlag. Udgiver et udtal af blade
på tyrkisk, hvoraf flere læses i DK.
De udsendte hojaer støttes gennem den tyrkiske ambassade i Danmark.

Ejer moskeer i København, Ishøj, Slagelse, Holbæk, Odense (sammen med Al-Djamiya
al-islamiya),, samt en større moske under planlægning i Århus (Gjellerup).

Har endvidere lejet fortrinsvis kommunale ejendomme som moskeer
i Randers, Århus, Horsens, Fredericia, Ikast, Roskilde, Ringsted,
Køge, Farum, Hvidowe, Kokkedal, HelsingØr og Hedehusene.
Antallet af Diyanet- Hojaer (det samme som imamer) i DK svinger
fra ca. 20-45 afhængig af, om det er i eller udenfor Ramadanen.
Diyanet er relativ moderat i forhold til mange andre bevægelser,
selvom man undres over indholdet i mange skrifter som gennemgående trykkes i Tyrkiet og Tyskland. For eks. står i det tyrkiske religionsministeriums "Håndbog for gæstearbejdere": "Når et menneske er
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Mrlli Gdnis står især meget stærkt i Tyskland med ca 100.000 tillrrr:ngere. Kaldes også IMGT (indtil 1996 AMGT). I Danmark findes
rrrdtil videre moskeer i Københa'*m, Århus og evt. Helsingør. Finan,,rcres gennem Erbakans parti i Tyrkiet samt ved bidrag fra tyrkere i

langt borte fra sin familie, alene og er fremmed og ingen kender, som
kan hjælpe ham, ligger på sygehus eller er i fængsel, så ser missionrr.i deres chance. De stræber efter at vinde deres hjerter, derfor
giver de dem gaver, gør sig til venner med dem, for eks. giver denr
god mad, slik og kage... De kan hjælpe arbejderfamiliernes børn mcd
Gkti.r, give dem en bolig, råde dem ved indkøb, give de syge blomster, de små bølrr. tøj og meget mere. Således vil de forføre de ikkckristne arbejdere til kristendommen. Den kristne verden har altid

været en uafbrudt forfølger af islam"

("Im Namen Allahs",

I)anmark. Samtlige tyske efterretningstjenester advarer mod bevæ-

i stærke vendinger.
lldgiver det tyrkiske blad Mille Gazete, som læses i Tyrkiet og europiciske lande som Tyskland og Danmark (60.000 eksemplarer i EU).
llladet må betegnes som yderliggående; "....Forældre (har) at opdrarlc deres børn, så de atter bliver til en generation af erobrere".
t )g "IMGT vil underkaste hele den ikke-islamiske verden. Fredelig
sameksistens er kun midlertidig tilladelig som "forstillelse ("Ta,.1iya"). ("Im Namen Allahs", I(oln 1990 s.25 ff')
"lruropæeren er en ateist og afgudstilbeder, en ågerkarl, kapitalist,
socialist, zionist, kommunist og imperialist, uafbrudt brunstig og

liclsen

Ktiln

1990, s.51).

Dijanet står i stærk modsætningsforhold til den anden store tyrkiskc
bevægelse Milli Gorus, som er ekstrem sammenlignet med Diyanct'
Der hår dog i de senere år også indenfor Diyanet været en tendens til
radikalisering, indtil videre uden den tyrkiske stats velsignelse.

i sprut, han elsker at bryde ægteskabet og er materialistisk.
llan har forskrevet sig til djævelen. De (europæerne) er agenter og

lrcruset

Milli Giiriis
Milli Gortis

er et radikalt og ekstremt parti, som er fremgået af dcrr
tyrkiske fundamentalist Necmettin Erbakans Refaparti, senere "Velfærdsparti" og så "Kyskhedspartiet". Erbakan og dennes støtter søgcr
at omdanne Tyrkiet til et rent islamisk land og ønsker indført Sharialov overalt, hvor der er fyrkiske befolkrringsgrupper' Bevægelscn
har stået bag adskillige mord rundt om i Europa og går især voldeligt
frem mod kritikere. 5.1.1980 stormede medlemmer af Milli Gdri.is ucl
af deres Mevlana-moske i Berlin og dræbte læreren celalettin Kcstim, som delte kritiske flyveblade ud'
En af de barske fundamentalister herhjemme er den tyrkiske htr.la
Zekr Kocer, formand for DMGT (Danimarka Milli Gortis Teskilati),
en gren af AMGT. Kocer er af det danske indenrigsministerium løttnet som næstformand for "Rådet for Etniske Minoritetcr"!
28.12.1996 inviterede Kocer ekstremisten og fundamentalisten Scvkr
Ytlmaz til landet for at tale i Nørrebrohallen og påvirke danske tyr
kere i ekstremistisk retning. Yilmaz er kendt for sine ekstremt dentokrati- og vestfiendtlige synspunkter' Kocer og Milli Gonis brugcr
hø1 grad taqiya. (Emnet er udførligt behandlet af Mehmet Umet Ncr

spioner. Som sådan kan de optræde som læger, som sygeplejersker,
som kloge lærere, og som nogle, der går ind for fagforeninger, men
rrlle er de islams fiender" (Bevægelsens blad "Mille Gazete"
)4.7.1986).

ll- da'wa al-Islamiya
l.ibysk bevægelse med hovedsæde i Tripolis. Det er ikke et egentlig
rcgeringsorgan, men alle arbejdende libyere er af staten phlagl at
betale en del af deres løn til Al-Da'wa al-Islamya, som er en missi()nsbevægelse, hvis kald er at bringe islam til alle folkeslag, uddanne
rr-rissionærer, bringe Koranen ud til alle nationer, fremme kendskabet
til profetens sunna, trykke og udbrede bøger og tidsskrifter, arbejde
lirr at fremme det arabiske sprog overalt som officielt sprog, samt
spredningen af Da'wa (mission) med alle til rådighed stående midler.
l:t middel hertil er bl.a. Jihad- fonden. Udgiver månedsbladet "Risalat al-Jihad", som skal afsløre islams fiender og planer. Er især på
krigsstien overfor Israel og vesten , her frem for alt USA og Frank-

cef i Jyllandsposten 22.1.1998.)
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rig. Bevægelsen har ca. 80 kontorer i verden heraf l6-L7 i Europa.
Bygger moskeer og muslimske skoler.

Islamisk kulturcenter
Etableret gennem samarbejde mellem den ægyptiske, libyske, ffiårokkanske, og saudiske ambassade. Moske, koranskole, og bibliotek
på Horsebakken i København, mest bemandet med 3 imamer' selcretær, en bibliotekar og en del lærere.
Imamerne betales af Libyen gennem tilskud fra Libyens stærke mand
Muamar Gadaffi, endvidere tilflyder der centeret store beløb fra halalslagtninger, fortrinsvis fra Danposlagterierne samt andre slagterier (ca. 6 mill. kroner) og virksomheder, der eksporterer til respektive lande. Tilskud fra kommunen (til undervisning), samt mindre
indtægter fra ægteskabskontrakter.
Libyen har den største indflydelse på islamisk kulturcenter. Siden
begyndelsen af 1970erne tegnede islamisk kulturcenter de danske
*urti-.. på en relativ moderat måde. Kulhrcenteret var på det
nærmest muslimernes udstillingsvindue overfor det officielle Danmark. I dag har kulturcenteret ikke mere eneret på halal-certifikater,
og flere langt mere radikale grupper bl.a. Ahmed Abulaban, som
låer af araberne og somalierne, samt Minhaj ul-Quran, tegner i dag
billedet. Dette mere rabiate billede skyldes øget tilvandring af netop
disse befolknings gruPPer.

I islamisk trosamfund.
der lønnes af den kuwaitiske stat, er leder
Abulaban,
Imam Ahmad
for, som han selv udtrykker det 15.000 somaliske og arabiske muslimske familier. "Tawba" udtrykte fra starten linien idet moskeen er
opkaldt efter den barske sura i Koranen, som med stor voldsomhed
beskriver, hvordan det skal gå kristne og mennesker, som ikke er
Tawba moskeen

muslimer og hvordan disse skal behandles.
Er ofte i medierne. Har udtalt sig i bladet "Folkeskolen" vedr. afskedigelsen af nogle lærere fra Odense, som var imod brugen af tørKæaer i folkeskolen. Kom med voldsomme udfald mod den danske
konvertit Amina Echamari, hvor han udtalte, at "hun læser Koranen
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som djævelen læser Bibelen". Han har deltaget i forhandlinger i kirkeministeriet og justitsministeriet bl.a. om etablering af kirkegårde.
Støtte til ekstremistiske og terroristiske grupper. Støtte til GIA i Algeriet og "den blinde sheik", som trak i trådene bag sprængningen af
"World Trade Center" etc.

Minhaj ul-Quran (Koranens vej)
Pakistansk bevægelse grundlagt af Muhammad Tahir ul-Qadri 1980
i Lahore. Han var aktiv forkæmper for inførelse af Sharia lovgivningen og uniformeringen af Pakistan til en islamisk stat under general
Zia ul-Haqq. Bevægelsen er aktivt missionerende og driver skolearbejde ud fra fundamentalistiske principper.
Udgiver bladet "Minhaj ul-Quran" der udkommer på trdu månedligt.
Bevægelsen er en privat financieret missionsbevægelse. Den har
egen radio og TV i Kbh., videosalg etc. Blev kendt gennem sin højrøstede lovprisning af dødsdomme over kristne, heriblandt et barn for
blasfemi. Dommen var en del af den nye blasfemilov, som er blevet
vedtaget i Pakistan som et instrument mod kritikere, kristne og hinduer. Presset er så sort, at den katolske biskop i 1998 begik selvmord
foran rådhuset for at rette verdens opmærksomhed mod Pakistans
udryddelse af ikkemuslimer. Radioen i Københarm financieres med
danske kulturstøttemidler og andre danske støttemidler. Bevægelsen
kæmper for islam som statsreligion samt muslimsk lov på alle områder, endvidere brugen af jihad som middel. Afdelinger i USA, Canada, England, Kuwait, Qatar, Norge og Danmark. 3-5 imamer i moskeen i Valby.
Tøblighi bevægelsen og foreningen øf studerende muslimer
Pakistansk sunnimuslimsk bevægelse, relativ upolitisk. Kalder
genoplivning af islam. (Moske i København og Frederiksværk)

Musliminstituttet
Pakistansk fundamentalistisk. Bedested i Vesterbrogade i Kbh.
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til

en

Islamisk studiecenter" og blødet "fsløm I"d og harmonil' ,
Moderat blad udgivet på dansk af Aminah Echanrari og Kadija Bjerring. Søger at gøreislam spiselig og tiltrækt91de for danskere'
indeholder især meget om islaBladet, ,o- råppede i tq-9t

"tirriZ
islamisk lovgirming mand- kvinde,
misk ægteskabslovgivning og
skyldes'
som der ikke sætt., d.t ringeste spørgsrylålstegn ved' Dette
gift
med
er
som
at bladet mest henvende. iig til dansks kvindef'
vejråd
og
også
er
muslimer og følgelig er konvårteret til islam. Der
laiaf
påvirkes
ledning -.å, at man skal passe pe, at ens børn ikke
på-at
børf'
stendom eller af skole/samfund/naboer. per \ægges vægl
SKAL opdrages som muslimer. Samtidi g tages der afstand fra visse
jeghøret udtalel,.Det løber mig koldt ned af
ekstremer:
ryUYen nhr
omvende danskal
vi
når
ser som: Det bliver ikke uden skng og pi-v,
at bedrage'
i
orden
er
skerne til islam". Der tages afstanå fra, atdet
andet
Blandt
stat'
når blot man bedrager di vantro eller &en vantro
bl'a'
tekst
islamisk
udgav bladet en del danske sange og sal rner Ttd
"gensidig
på
beågnet til danske børnehaver og tkoter med henblik
i deres bog:
integration", som hun skriver. Teftte.ne forefindes også
.
"Islamiske børnesan ge"
Christian Richards: "Altid frejdig når du ghr":
Muslim kæmP for Allahs eaE
dø i nætter dunkle,
Tænk da På Profetens
da

fluE,

vil sejr i øjet funkle' etc'
knuatlutt Bjening 17 'l '1991

"Den lille frække Frederik":
Nu skal i høre om efl mand
som levede i Hedjas land
Dengang da menneskerne het
i Dannevang var fredningrer'

Muhammad var en freden:9 mand
besindig i enhver forstand','
Arninah Echammrri,l99l
etc.
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Det shia-muslimske blad "Køyhan" udgivet af Allahs pørti (Hizbollah).

Bladet har to hovedudgaver, persisk og arabisk og er baseret på dagbladet Kayhan, som udgives i Teheran. Dertil kommer en tyrkisk
udgave, som distribueres fortrinsvis i Tyrkiet og Nordcypern. Det
søger også at få et brohoved blandt tyrkiske fremmedarbejdere så

vidt det er muligt. Alle udgaver udsendes portofrit til både enkeltpersoner og foreninger. Det totale oplag på alle tre udgaver er 800.000
om måneden. Alle tre udgaver er ph 16 sider.
Dertil udsender Allahs parti et engelsksproget blad, som udgives en
gang i måneden i London og en gang i ugen i Toronto (Canada).
Derudover findes et blad, som udgives ugentlig i Lille i Frankrig
(bladene er Shia-muslimske).
A. Khomeinis tale holdt i hans hjem i Jamaran på profetens fødselsdag 12.12.1984:
"Hvis vi tillader de vantro at fortsætte med at spille deres rolle med
at komrmpere verden, vil deres moralske straf blive desto strengere.
Derfor vil vi gøre dem en tjeneste, hvis vi dræber dem, for at sætte en
stopper for deres komrpte aktiviteter. For deres eventuelle straf vil
blive mindre. At lade de vantro fortsætte med at leve, betyder at tillade dem at gøre endnu flere komrpte ting. At dræbe dem er den

kirurgiske operation befalet af Allah Skaberen.....De, som følger
Koranens love er agtpågivende overfor at opfflde lovene om Qissas
(gengældelse) og at vi skal dræbe....Ikig er en velsignelse for verden
og for enhver nation. Det er Allah selv, som befaler mænd at føte
krig for at dræbe. Koranen befaler: "Før krig indtil al fordærvelse og
ulydighed mod den guddommelige lov er renset ud!"
De krige, som vor profet - velsignet være hans sjæl - førte mod de
vantro, var guddommelige gaver til menneskeheden. En gang vandt
vi krigen, nu skal vi vende os hen til andre krige. Ja det vil ikke være
nok. Vi har at føre krig indtil al fordærvelse, al ulydighed mod islamiske love over hele verden er ophørt. Koranen befaler: "Krig indtil
sejer!" En religion uden krig er en forkrøblet religion. Hvis det havde
været Jesus tilladt - velsignet være hans sjæl - at leve lidt længere,
ville han også havde handlet som Moses gjorde og havde brugt
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sværdet ... Det er krig, som renser verden.. Sådanne præster, som
siger, at det er mod loven i den hellige bog, er Islams fiender. Men
Allah være priset, vore unge kriger (muhajediner)sætter hans befaling om til handling og kæmper. De ved, at det at dræbe de vantro, er
en af de nobleste missioner, som Allah har reserveret for menneskeheden".

"Den muslimske verdensligo"
De saudiarabiske oliemilliarder og den saudiske stat og kongefamilie
står bag.

Har som officielt mål indførelse af islamisk lov i alle muslimske
lande og lande med store muslimske mindretal. Afholder store konferencer og har et svimlende buget. Ligaen har udsendt ikke færre end
ca. 1000 missionærer, heraf ca. 90 til Europa. Har godt 30 verdenskontorer, deraf 6t i Danmark (Vodroffsvej). Ligaen opbygger
islamiske forlag, støtter muslimske menigheder økonomisk , hjælper
med at bygg" moskeer, driver lokalradio i Købehavn ("Radio Fatiha") og gør en stor indsats for at fa glort ureligiøse bosniere i Danmark til aktive muslimer. Underviser bl.a. bosniske børn i islam.
Betaler lønnen for flere imamer i København.
Ligaen udgiver det Sunni-muslimske blad "The Muslim World League Journal".

Udgivet af Saudi-Arabien. En månedligt flot tidsskift på 50 sider
udgivet af "Rabitat al-Alam al-Islami". Udgives i to store udgaver:
arabisk og engelsk. Distribueres fra Jeddah, Saudi Arabia. Generalsekretær: Dr.Abdullah Saleh al-Obeid.
Sunnimuslimernes største verdensomspændende blad, læst i alle
lande, hvor Saudi-Arabien er involveret med penge i den islamiske
statsmission, bygning af islamiske kulturcentre (moskeer) og koranskoler.

Her følger et eksempel fra bladet : Vol.25 No.1l Marts 1998 skrevet
af Dr. Ahmad H.Sakr:

"Giv agt
Før du accepterer et besøg fra en ikkemuslimsk gruppe på kulturcenteret (Moskeen kaldes kulturcenter), vær forberedt. Uddan dig
selv. Følg følgende liste.
1. Find ud af alt om deres tro. Undersøg om de er katolikker eller
protestanter eller hvilket tilhørsforhold de har.
2. Studer noget om dem fra bøger, internet World Web. Du kan
spørge, om du kan låne litteratur om dem, så du er forberedt inden de
kommer,

3. Find ud af deres antal, race,land og herkomst. Forbered dig med
viden om deres forhold til svinekød, alkohol, familieværdier, moral,
om de er monoteister, om de tror på profeti, endvidere sociale problemer

i deres samfund og omgivelser.

Besøg

Det følgende er en liste vedr. de ting, du som rnuslim skal huske:
1. Foretræk at invitere ikkemuslimerne til kulturcenteret. Giv dem
frokost eller varrn mad, giv dem brochurer, souvenirs, litteratur, og
endog en engelsk oversættelse af Koranen.
2. Hvis ikkemuslimer inviterer dig, gå da i en større gruppe eller i det
mindste en gruppe på tre, af hvilke 6n er en muslimsk kvinde.
3. Er du taler, så inform6r tilhørerne om Islam, og involver dig ikke i
samtaler om dit eget land.
4.Tal om Islam kort og summarisk. Gør Islam relevant for tilhørerne
og samfundet.

5.Lad nogle af dem, som følger dig, gå frem for at fortælle om sig
selv og deres baggrund.
6. Yær sikker på,, at du har nogle mænd og kvinder med dig, som har
accepteret ( er konverteret ) til Islam, så disse siger nogle ffi ord om,
hvorfor de modtog Islam.
7 . Søg at udvælge de mænd og kvinder, som skal gå med dig, så de

kommer fra forskellige dele af verden, med forskellig farve, etnisk
baggrund og sprog.

Muligheder for islamisk mission:
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8.vær omhyggelig med at hilse på alle, at sige velkommen og takke
dem, særligt deres ledere.
9. Søg at tale om alt det, som I har fælles, undgå forskellene. Tilhørerne er smarte, de vil erkende det, som I har fælles så vel som det,
som er forskelligt.
10. Fortæl dem klart, at du går frem efter følgende koncept:
a) Vi er her ikke for at omvende nogen.
b) Vi er imod at få proselytter.
c) Islam har ingen dåb.
d) Vi er her ikke for at prædike.
e) vi er her ikke for at overbevise eller belære (undervise) nogen.
0 Vi er her ikke for at debattere.
g) vi er her ikke for at overbevise nogen. Fortæl dem, at du er meget
højt uddannet, sig til dem, at de er smarte og intelligente.
I l.Fortæl dem, at du er her for at dele de smukke og dejlige ting,
som er fælles blandt os. Ja vi er forskellige og derfor er vi her. Skønheden i livet er, når vi er forskellige, ellers burde ingen leve på denne

planet.
72. Den generelle tale om islam skal være om islams hovedtrosartikler og søjlerne i islam.
13. Fortæl også noget om de tidligste muslimers dyder og den islamiske renæssance og de dyder, som nuværende muslimer repræsenterer
i videnskab, teknologi, moral, fred, familieværdier, lovoverholdelse
og så videre.
14. Fortæl dem, hvor mange muslimer, der er, at der er mere end en
billion i verden(???7?) og fortæl dem, at der er mindst 20 millioner
muslimer i vesten og otte millioner i USA.
15. vær ikke apologetisk, vi behøver ikke at forsvare Islam. Dit job
er at fortælle dem oggØre dem interesseret.
16. Vær venlig, og prøv at have sans for humor.
17. Tak dem, og invit6r dem for spørgsmåls- og svarsessioner.
...Du skal tale med et køligt sind og altid med et smilende ansigt.....
Din rolle er at bryde isolationen og fierne frygten og fordommene
mod Islam og muslimer. Du skal bygge en bro af kommuni-
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kation...Du skal åbne en dør for nye møder. Ikkemuslimen skal se
til nye møder i fremtiden (The non-muslim should be exitid).
(ud over dette opfordrer mange blade til at lægge vægt på, at alle
muslimer er 6t og ikke består af forskellige retninger eller forskellige
udgaver, som de fire evangelier, men muslimer er en helhed (en verdens-umma) modsat laistne eller buddhister eller hinduer. Derfor
skal man lægge vægt på muslimers enhed og ikke dette ..Islamic
revivalism or fundamentalism is subject to a myriad of interpretations").
hen

MID "Muslim i Danmark"
Af Najmi Rafiq ansvarshavende redaktør på MID, dansk blad for

danske muslimer. TryLt i Istanbul. August nr. , årg. lg95
Har kun nogle hundrede faste abonnenter og læses af en del skandinaviske konvertitter.
Her følger et eksempel fra bladet:
Om jihad.
om jihad skriver broder Naveed Skeikh: "Den eneste måde jihad kan
omdannes til væbnet konfrontation er i en uundgåelig forsvarssammenh&ng, som f. eks. tilfældet var i Afghanistan...." Men prøver
man nu at gå tilbage i islams historie, viser det sig, at de førstå ni år
efter hidjra (profetens (fvmh) og hans trosfællers frugt fra byen
Mekka til Madina) prøvede muslimer stort set kun at forware sig fra
fiendtligtsindede arabiske stammers angreb siden muslimerne lige
havde oprettet deres stat, og de manglede økonomisk og militær
hjælp, til selv at kunne indlede et angreb. Men fra det niendi år, hvor
muslimerne erobrede Mekka, uden at et eneste menneske blev dræbt,
startede en periode af erobringer, som viste sig at indebære en ftigørelse af mennesket fra undertrykkelse, uretfærdighed, had, racisme,
nationalisme og andre onder. Takket være disse erobringer, som ikke
var i forsvarssammenhæng, fik mennesket for første gang i historien
mulighed for at følge sin egen indre overbevisning.
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Det danske blad "Khilafah",
redaktør Fadi Abdullatif, Postbox 1286,2300 København
Bevægelsen hedder Hitb ut-Yahrir og ønsker i islamisk storstat.

Rygraden i bevægelsen herhjemme er den tyrkiske Degirmenciklan
og den islamiske privatskole "Ahi Ewan International Schoo l" i

Vanløse.
ved et møde på vanløse skole for 250 tilhængere af Khilafa og den
muslimske fundamentalistiske bevægelse OPSA udtalte redaktøren:
"Islam er den fuldkomne ideologi, der giver alle svar om vores liv.

Hvordan kan man tro på demokratiet, når det er nyttesløst for de
undertrykte. - Integrationen i det kapitalistiske Danmark vil aldrig
lykkes jer. Islam er en åndelig og politisk ideologi for hele menneskeheden".

Khalifahbevægelserne er aktive i flere vestlige lande og optræder
meget rabiat. Går aktivt ind for jihad med alle midler. Er kendt for
overgreb mod mod anderledes tænkende. De afbryder foredrag, etc.
I Tyskland har khilafahbevægelsen (Kaplan) udhåbt Kilafahstaten på
Kdlns stadion for 5000 medlemmer, i England optræder de under
navnet frihedspartiet.

Her følger et eksempel fra det danske blad "Khilafah" 7/8 Juni/Juli
1996 s.17:

"Efterlignere af vesten, forwængere (skjulere) af rslam, bestikkelse,
stats ulama, uvidenhed og lignende uacceptable undskyldninger er
desværre en dagligdags udtale for de komrpte retslærde og uvidende
individer angående jihads essentielle rolle i Islarn. De må hellere
frygte Allah mere, bede Allah om tilgivelse og lægge mærke til følgende vers: "sandelig, de som skjuler (forwænger), hvad Allah har
nedsendt i bogen (af entydige og evidente vers) og sælger det for en
ringe interesse (pns) sådanne fylder kun deres rnaver med ild, og
Allah vil hverken tale til dem på dommens dag eller rense dem (for
synd), og for dem er der visselig en smertelig straf'( Sura 2.v.174).
Dette er en stor trussel fra alverdens Skaber imod dem, der forwænger og skjuler det som Allahs sendebud (saw)......
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Den islamiske stat erklærer først jihad til det fremmede land, når de
har fulgt denne ordre: Sulaijman ibn Buraridah beretter fra sin far:
Sendebudet (saw) plejede, når han skulle beordre hærlederen eller
hærbrigaden at rådgive, "frygt Allah", derpå sagde han "kæmp for
Allahs skyld mod dem, der benægter Allah, kæmp og overdnv ikke,
fravig ikke og efterlign ikke, dræb ikke børn, og hvis I møder vantro
så kald dem til tre tilbud, den der end accepterer tager du imod, og
afviger fra dem. Kald dem til Islam, hvis de anerkender, så tag imod
og hold dig fra dem....indtil han sagde: hvis de afviser, så kald dem
tll jizyah. hvis de accepterer så tag imod dem og hold dig fra dem, og
hvis de afviser så søg tilflugt fra dem hos Allah og kæmp imod
dem".
Dette er hvad staten skal gøre inden jihad, det første krav "kald dem
til Islam", som betyder at kalde landet til at tro på islam og hvis de
accepterer, bliver de en del af staten, uanset om landets indbyggere
er muslimer eller vantro. Hvis landet er vantro og nægter at tage
imod Islam er de Ahl- al -Gital (Kampens folk) på benægtelse af det
andet krav: "Kald tll Jizyah". Hvis de ikke vil gå med til krigsgebyr,
som er en bestemt sum de skal betale, hvis de er i stand til det, hvor-

efter de bliver indlemmet under den islamiske stat uden kamp, så
søges der tilflugt hos Allah og erklæres Jihad (laig) imod dem ifølge
den ovenstående profetiske udtalelse.
Jihad drejer sig om, at Allahs system skal være det suveræne, og det
drejer sig ikke om at tvinge andre til at tro på Islam. Det er heller ej
krigsskat det drejer sig om, for var det tilfældet ville det ikke være en
obligation at erobre landet og praktisere islam efter betalingen. Det
drejer sig heller ikke om at dræbe folk eller masseødelæggelse, men
udelukkende ophævelse af de materielle hindringer (såsom en hær, et
regime), der står i vejen for Islams suverænitet og forhindrer lysets
og barmhjertighedens (islams) herredømme frem for mørkets og
pestens (menneskelige opfundne systemer)."
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AICP, Selskabet til fremme af velgørendeformål

"Newsletterfor Islamic students", dansk sunni muslimsk blad.

AICP er en fundamentalistisk konservativ islamisk bevægelse med
hovedsæde i Libanon (Beirut). organisationen har intet rned velgø-

Indeholder en artikel, som ligner en turistrejse, men snarere er .,Holy
turism", som blev lanceret af Allahs parti (Hizbollah).
Begrebet "Holy turism" blev til som en ide af Mustafa Chamran i
1978, et år før den islamiske revolution i Iran. Den uventede succes
for Islam i Iran 1979, betød at tusinder af interesserede unge muslimer fra hele verden rejste til landet for at opleve Islams mirakel og
fornyelse i aktion. Siden har det islamiske styre i Iran og senere Allahs parti I Libanon (Hizbollah) arrangeret rejser for unge muslimer
til disse lande for at give de unge ekstra glød, undervisning og mod
til handlekraftigt at gribe Allahs parti overalt i verden. Selskaber er
startet op i England, USA, Frankrig, Tyskland. Titusinder mest af
unge studerende fra europæiske og amerikanske universiteter og fra
Rusland har deltaget i disse "revolutions pilgrimsrejser". Ideen med
de længere kurser især i Iran er at dygtiggøre og udvælge aktivister,
som vil deltage i hellig krig på den ene eller anden måde. på kurserne
i Iran deltog alene i 1986 17.000 unge mennesker fra Mellemøsten
og vesten samt Rusland ( fra mere end 30 lande) i kurser af forskellig
længde. Siden blev lignende kurser etableret i Libanon især efter at
muslimerne vandt den endegyldige magt over de kristne i landet og
Hizbollah blev stærkeste parti pga den voldsomme befolkningstilvækst og konsekvente holdning til jihad.
En anden artikel indeholder beretningen om en lignende rejse til

renhed at gøte, men søger at fremme islamisk fundamentalisme ved

etablering af muslimske skoler. AICp styrer ca 400 skoler, hvoraf
siden 1995(AICPs stiftelse i DK) fire er blevet etableret i Danmark,
heraf 3. i København og 6n i Helsingør. AICp har også en moske i
Danmark. Hovedsæde i Danmark er Al-Irchad skolen i Helsingør.
Skolerne er kendt for deres fosiske afstraffelse, hvor eleven slås med
en stok under de nøgne fødder, medens han holdes fast i liggende
stilling. Omfattende censur af danske skolebøger, anvender trusler og
såkaldte "tæskehold".

"Aktuelle Fragen"
Dialogsøgende blad, som ønsker en åben dialog.

Saif al- Islam Hoffmann og M. Salim Abdullah (ansvarhavende),
fysk blad, som udkommer en gang om måneden og også er kritisk
overfor visse islamiske retninger:
Her følger et eksempel:
"Det islamiske samfund: Kravet støtter sig på Islams middelalderlige
statsteori, som indtil i dag ikke er trukket tilbage, er ophævet eller er
erklæret ugyldig. Denne statsteori forudser dannelsen af et samfund
med to klasser af borgere. De ene, muslimerne, er de egentlige borger i landet, de andre bliver kun tolereret. Der bliver godt nok givet
dem et livsrum (Lebensraum), men deres rettigheder er kun de, som
den islamiske stat giver dem. Denne statslige handlemåde går ud fra
en grundlæggende ulighed og en forskel i værdi mellem muslimer og
ikkemuslimer som beskyttelsesborgere. Således er efter denne lære

muslimer og ikkemuslimer ikke alle indehavere af de samme
grundrettigheder og grundpligter. De er grundlæggende ikke stillet
lige for loven. Ikkemuslimere er godt nok ikke retsløse og uden beskyttelse, men de er i landet borgere af anden klasse og behandles
således. De skal leve som fremmede i landet".
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Syrien.

"Newsletter for Islamic Student Organisation" er et Dansk blad for
islamiske studerende I KBH 1996
Under overskriften "Fundamentalisternes festlige feriedage" kan
man læse om en peptur til Libanon for 7 danske medlemmer af ,,Islamic Student Organisation" for at møde Hizbollah.

"For første gang i ISos historie skulle vores medlemmer tage på så
langvarig en studietur (6 uger) inviteret af Hisbollah, en proiransk
islamisk gruppe med relativ stor indflydelse i den libanesiske befolk"ning, og en af de få grupper, der kom helskindet ud af den
16- ir
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lange borgerkrig. Vi blev modtaget i Beiruts lufthavn af Hisbollahs
repræsentant i den libanesiske parlament Haj Ali Amer. Uden om pas
og toldkontrol blev vi kørt til Beiruts sydlige forstad Borj al Barajne,
hvorefter pigerne forblev i Borj......En ting kunne vi blive enige om.
at det er en hellig pligt at bekæmpe Israel og befri Palæstina fra sine
besættere. Hisbollahs militære fløj, guenlla-soldaterne hedder AlMuqawama Al-Islamiya. Den islamiske modstandsbevægelse. Ved
en opvisning til ære for Islamic Student Organization blev israelske
flag brændt, hvorefter en gruppe gueril-laer firede sig i tove ned ad
en husbygning og overakte stofroser til vore kvindelige medlemmer..... Allerede den 25.2., samt den 6.3. fik vi en demonstration af,

hvor meget martyrdøden betyder for shia-muslimerne, ikke mindst
for Hisbollahs medlemmer.
En Hamas- tilhænger (Hamas er iøwigt en islamisk sunni organisation) havde i Tel Abib sprængt sig selv i luften sammen med ca. 25
jøder. Nyheden om denne marfyr resulterede i regulære gadefester i
Beiruts sydlige forstæder, med biler, der dyttede og højtalere, der
skrattede. Den 6.3. gorde martyreren Fadi Zeineddin næsten det
samme, og igen festede hele byen."

ORDFORI(LARING og INDEKS
Abraham var iflg. Muhammad verdens første monoteist; skulle have
opført Ka'abaen i Mekka (se sura 2.125-129. Offerfesten under pilgrimsfærden er til minde om, at Abraham ville ofre sin søn Isak.
Abrogation "ophævelse". Det betyder, at dele af Koranen, som er
indbyrdes aldeles i modstrid er ophævet, for at fastholde at Koranen
er uden fejl og mangler. Disse vers menes da kun at have haft betydning en tid. Sura 16.102 siger: "Vi bringer et bud i stedet for et andet
bud - Allah ved dog bedst, hvad Han åbenbarer - så de siger: Du er
en løgner.NeJ de flest af dem har ingen viden". På denne måde er for
eks. Koranverset: "Der er ingen tvang i religionen ophævet". Det
bruges i stedet ofte som "taqiyya" for at skabe forvimng blandt modstanderne og vise, at islam er en "tolerant" religion . s. 66,2I4
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Abuttatif, Fadi redaktør for bladet "Khilafah" fra Hizb ut-Tahrir
bevægelsen s.210

i islamisk-kristent
studiecenter s. 36
Abulaban, imam for arabiske og somaliske muslimer i København
s. 29, 34. 36, 61, 98, 165, 202
Adam er iflg. islam den første af 124.000 profeter, samt første menneske. Lærte englene navnene på alt det skabte. Omtales i sura 2.32Abdul Wahid Pedersen, imam, næstformand
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A.H. Anno Hegirae. Muslimsk tidsregning. Starter efter Muhammads udvandring (Hidjra) fra Mekka, dvs. tr 622.
Ahmadiyya Muslimsk sekt grundlagt af Mirza Ghulam Ahmad (18351909) i Indien. Aktiv i Danmark gennem Nushrat Djan-mo-skeen i
Hvidowe. Har udgivet Abdul Salam Madsens Koran-oversættelse.
Ahmadiyya forfølges voldsomt i flere muslimske lande. s.22,103
Aisha en af Muhmmads hustruer s. 38
Alawi Muslimsk sekt/ mindretal i Tyrkiet og Syrien. Moderate og
ofte forfulgt af andre muslimer. Mange officerer er alawier. s.22
Al- Azhar universitetet højeste sunni-muslimske læreanstalt i verden, ligger i Kairo. Konferencer på dette sted er normgivende for
muslimer i de fleste sunnimuslimske lande. s. 58, 59,91,98
Aminah T. Echammari, leder af "islamisk studiecenter" s.34, 66,
106, 108, I 17, 142, 145, 146, 203-204
Apostat (arabisk: "irtidad"). Frafalden fra islam. Også personer, som
går over til en anden religion er apostater og har forbrudt deres liv.
Konvertenng fra islam og frafald dømmes iflg. Koranen og iflg.
mange islamiske lande med døden, også iflg. ægyptisk lov, (Sura
4.88-89). s.34, 35, 116, 162
Arveret se sura 4.12-13. En pige får det halve af en dreng. Men er
der mange piger, deler disse to fredledele af arven. s.83, 93, 108,
1 15, 153, I 69,179
Ayatollah titel på den øverste retslærde og leder indenfor Shia-islam.

Ayatollah Khomeini

s. 46,

47, 52, 734, 176,205-6
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Bahai blandingsreligion med muslimske rødder grundlagt af Baba
(1817-92), hvis mausoleum ligger i Haifa (Israel). Grundlagt i lran.
Forfølges og dræbes som kættere i flere islamiske lande især Iran.
s. 22, 33, 36, 8 1 , 103, 1 62, 1,77
Befolkningsvækst s.181-193
Bismillah betegnelse for ordene "I Allahs den nådiges og barmhjertiges navrr", bruges bl.a. ved halalslagtning. s.40
Black Muslims Bevægelse i USA grundlagt af Eliya Muhammad.
Første leder Malcolm X. Blev berømt gennem bokserne Muhammad
Ali ("I am the greatest") og Tyson (kendt fra skandalekampen, hvor
han bed sin modstander Holyfields øre af).
Blasfemi "Tadjdif'. Medfører dødsstraf iflg. islamisk lov. s.77, 1 1 l,
167,, 169,, 196, .203

Blod er forbudt (haram) iflg. sura 2,173-174. s.38,

41

,42,44,47,

52, 56, 7 4,7 6, 79
Blodpenge s. 92

Blodskam s. 106
Bogens folk "Dhimmier" Ahl- al-Kitab. Jøder, kristne og magere
dvs. Zaratustratilhængere (de eneste Muhammad mente havde en bog
deres religionsdyrkelse). De beskyttes til en vis grad i den ideelle
islamiske stat, hvis de underordner sig og betaler en særskat og undlader offentligt at tale om deres religion. s.91, 92,96,97ff .,101, 143,

til

157

Buraq Mellemting mellem hest og mulddyr (evt med vinger), som
Muhammad foretog sin natlige himmelerejse (mi'radj) med, og hvor
han havde samtaler med andre profeter i Himlen.
CAIR ,"Council of Amencan Islamic Relations" s.192
Chador Persisk navn for klædning, som dækker kvinden totalt.
Da'wa "kald, råb". Oplysning eller rettere missionsindsats i ikkemuslimske lande. Vigtige i Danmark er den saudiske statsfinancierede misson "Rabitat al- Alam al-Islami" (den muslimske Verdensliga), den libyske statsfinancierede mission "al- Da'wa alIslamiya", og den private pakistanske mission "Minhaj ul- Qur'an".
s. 13,48, 184,201
David se Dawud
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Dawud David i Koranen: sura 4,l64,2.sura 251-252.

Demokrati s.146-148
Devshirme "drengehøst". De kristne i Balkanområdet var indtil det
17 .årh. forpligtet til hvert år at udlevere et større antal drenge tii sultanen. Disse blev uddannet på særlige skoler og tvunget til at kon-

til Islam.
Dhimmier Personer, som er under beskyttelse (dhimma), dvs. kristne og 1øder i et muslimsk samfund. Disse skal da betale "djizya"
kopskat eller krigskat, idet beløbet financierede de muslimske erobringskrige. s. 56,92, l0l-2
Dijanet tyrkisk islamiskstatsmission s. 11,33, 36, l9g-200
Djizya se under "Dhimmier" . krigsskat for ikkemuslimer s. 56,92,
vertere

95, l0l-2, 162,211
Djævelen se Iblis. s. 201
Dsibah , islamisk slagtning, se også slagtning, s. 41
Dyrebeskyttelsesloven s. 41,, 47
Echammari, se Aminah T. Echamman
Erobringer, muslimske, s.5 1, 55-56, 209
Fatima Muhammads datter med Khadiya. Blev gift med
mor

til

Ali

og var

Hassan og Hussain.

Fatwa udtalelse af muslimsk retslærd om, hvordan en muslim skal
forholde sig, for eks. fatrvaen over forfatteren Salman Rushdi. s 138,
151, 165,167
Fiqh islamisk retsvidenskab.
Fitna fristelse (arabisk).
Forfatning, den islamiske s.49, 52,82
Fundamentalisme Per dehnition er islam fundamentalistisk. Ethvert
ord og komma i Koranen skal fortås som det står, da det er fra Guds
"urbog", som ligger i himlen. s.22,26,35,59, I41, 158, 195
Fødsel s.136-38
Gabriel, se Jibril s. 73
Iblis djævelen, betegnes nogle steder som dæmon (sura 18.51), andre
som en engel (sura 2,35). Kaldes også Shaitan (Sura 2,169-170).

Injil

Evangeliet.

Islamiske friskoler s.191
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Jibril Ærkeenglen Gabriel, som iflg. Muhammad har overbragt or-

dene fra ur-bogen i Himlen til profeterne i delvis forfalsket form,
men til ham selv i uforfalsket form. s.73
Jihad '6anstrengelse", "Hellig krig", jihad skal sikre, at Islams system og lov bliver det herskende. s.49-60, definition: s.58

Jinn dæmoner.
Jøder s.97-102
Ghetto fremmes ideologisk af integristerne, som ønsker rene muslimske samfund (en stat i staten med egne muslimske love).s.l7l-74
Hadith Overleveringer om Muhammads sædvane (sunna),
tusinder af overleveringer samlet i det 9.årh. dvs. 3 århundreder efter
profetens død. Blandt sunnier er følgende 6 de vigtigste: al-Bukari,

Muslim, Abu Dawud,Tirmihi, al-Nasi og ibn-Madja. s.80, 87, 97,
154-55

Hajj Pilgrimsrejsen til Mekka
Halal "lovligt" for eks kød, der er slagtet efter islamisk forslcrift.
s.40-45, 7 l-72, 7 8, 84, I4l
Halalslagtning s.35, 40-45, 149
Haram "forbudt", for eks. blod, svinekød, korte bukser, etc. Mekka
og Medina er haram for ikkemuslimer. s. 4o-45,

Hizbollah Allahs parti,

74,l4l,

169
shia-muslimsk yderliggående bevægelse

29,45,124,176,205
Hizb ut - Tahrir, yderligående bevægelse som vil gneoprette kalifatet, den islamiske gudsstat s. 36, 150-151
Hoja. Se "imam".s. 9, 14,29,l9l
Hund urent dyt s. 176-77[mam leder af en moske, leder af bønnen.
I Tyrkiet kaldes han hoja.
Iman bl. shiamuslimer Kaliffen Alis efterfølger,leder af Shiamus-

med rod i Iran og Libanon s.20,

limerne.

Integrist ønsker muslimske ("rene") samfund

i

vesten renset for

vantro og urene. Eksponenter for ghettodannelser. s.167
Islamisk kulturcenter se moske. s.1 1, 19, 30, 35, 88, 202

Islamisk studiecenter s.203 -204
Ka'ba I denne findes indmuret en sort sten, som skal stamme fra
paradis. Den skulle have været hvid, men menneskenes synder har
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gort den sort. Blev tilbedt før Muhammad. Stenen vil på dommens
dag få øjne og genkende dem, der under hajj har berørt den. Muligvis
meteor. s. 55
Kafr, Kufr eller Kafir en person, som skjuler sandheden og tilintetgør. Navn for vantro, som afviser Islam. s. 36, 52,I59
Khalif den religiøse leder i Sunni-islam. s. 36
Khadiya Muhammads første hustru. s. 138
Khilafah, se Hizb ut- Tahrir og se Abdulatif

Khitan se omskærelse.
Kocer, Zeki s.30
Koranen s. 32, 33-341, 40-42, 48-49
Koranskole her læres Koranen udenad på arabisk s. 19, 20,22,30
Kors s. 192
Ligeberettigelse s. 94-96, 103-II2
Løgn se taqiya
Mahr / medgift s.122-124
Menneskerettigheder s. 88-93
MID (bladet Muslim i Danmark) s. 146, 150-52,175,210
Mille Gtiriis fundamentalistisk tyrkisk parti s. 30, 32-33,64,200ff
Minhaj ul-Quran Pakistansk Moske i Kbh. s.203
Mission se Da'wa.
Moske. På arabisk: "Masdjid". Bygning for fællesbønnen. En større
moske kaldes tit "Islamisk kulturcenter" ofte med cafe, koranskole,
islamisk bibliotek, undervisning, indsamling af skat fra herboende
muslimer, afgifter fra europæiske slagterier, udlevering af midler fra
lande som Saudi-Arabien, Libyen og Tyrkiet, slørpenge og penge til
Da'wa. De store moskebyggerier bygget i Europa indenfor de sidste
20 åtr har hver kostet op til en tredjedel milliard kroner i byggeomskostninger (f.eks. Rom). s. 9-10, 13, 19,22,23,29,30,36,50, 54,
59-60

Moskenavne s. 60

Musliminstituttet s. 203
Muslimske Verdensliga s. 206 f.
Ofring Islam er ud over en loweligion

også en offerreligion. Ofring
er ikke afskaffet. Praktiseres ved et barns fødsel og ved id al-adha.
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s.40, 139
Omskærelse "khitan" . Forhuden på drengene skæres bort iflg. Hadith. Nogle steder også på piger ("khafd"). Kvindeomskærelse
fremmes kun af et mindretal bl. muslimske retslærde. Begge dele er
førislamiske skikke overtaget af islam. s.39, 138
Opdragelse s.139-145
Pas s. 192

Polygami Persisk skik, overtaget af Muhammad. Tilladt iflg. Sura
2,4, fte frie kvinder plus slavinder. Slavinder bruges i denne sam-

menhæng

især i

Sudan, Mauretanien og

Saudi-

Arabien.s. 1 05, 1 06, 1 20
Polyteister s. 97-102

mellemmand mellem Gud og andre mennesker. Skal høte
hvad Gud befaler. Kaldes i islam nabi, rasul og mursal. De profeter,
der har modtaget en åbenbaring, der er nedskrevet, har iflg. Muhammad fået den gennem englen Gabriel. Der findes iflg. islam
124.000 profeter indtil Muhammad. Han er den sidste og endelige.
Efter ham findes ingen. s. 116, 179
Profetens skæg se skæg

Profet

Profetier s.153 ff.
Qadar skæbne, prædestination.

Qadi muslimsk dommer især vedr familielovgivning.
Qibla bederetning mod Mekka og ka'baen se sura 2.143-145.
Qisas gengældelse heriblandt regler for blodpenge.
Qom hellig by i Iran , herfra ledtes kampen mod Shaen i Iran sammen med Khomeini.

Rabb "Herre" i Koranen om Allah
Ramadan fastemåneden, 9.måned i den islamiske kalender.s.48, 199
Religionsskift s.1 16 ff.
Retsskoler Sunniislam har 4 forskellige retsskoler, som udlægger
loven, Shiaislam har flere. s. 123
Rushdi, Salman, indisk-engelsk forfatter til "De sataniske vers"
s.22, 33, 57, 80, 1 52, 163, 164, 165, 167
Sabier ukendt folk nævnt i Koranen 2.63 som bogfolk. Udryddet af

Sair helvede.
Salat anden søjle, bønnen.
Satan. I islam er der mange sataner, de optræder som agenter mod
islam og er alle vejne. s.34, 41,47,87, 163, 167, 172
Sataniske vers: en åbenbaring, som Muhammad fik om at anerkende
de tre arabiske guder al- Lat, al-Manat, al-Uzza som halvguder, blev
senere trukket tilbage med henvisning til, at de skyldtes satanisk
indskydelse Sura 53, 20-24. Udganspunkt for Salman Rushdis romafl
af samme navn. Se under Rushdi.
Sawm faste. s.74
Segl i sura 33.41 betegnes Muhammad som profetens segl, dvs dea
sidste profet.. s.1 16
Shahada den muslimske trosbekendelse, se under trosbekendelse.

Shahid (arabisk), martyr, person, som falder i krig for Allah.
Shaikh 1.øverste mufti 2. ældre mand eller landsbyleder, 3.leder af
en gruppe islamiske terrorister.
Sharia islamisk lovsystem baseret på l.Koranen, 2.Sunna, 3.qiyas
dvs.analogislutninger,4.idjma aftale de retslærde imellem s. 73-87
Shia muslimer retning i islam (10%), som mener Ali er Muhammads rette efterfølger, lederen er Imam s. 33, 36,59,64,65,66,69'
135, 139,205
Shirk at tro på flere guder, dødssynd i islam, skal iflg. Koranen dræ'
bes. Udryddes med hård hånd indenfor islamisk magtområde.
Siddiq "den sanddru" tilnavn på den første kalif Abu Bakr, sarnt

tilnavnpå engelskmuslimintegrist. s. 23,51, 148, 152
Skoler, folke- og islamiske friskoler s. 9, 10, 11, 13, 22-23,26,28'
34,43,45,190 ff.
Spiseregler opstilles af Koranen og Hadith, for eks. sura 2,169 oB
2,173-74. s.39 ff.
Skæg traditionen beskriver profeten med stort skæg, derfor skal fundamentalister have uklippet skæg. Kraften forefindes i skægget.
Stats ulama skældsord for statsansatte religiøse lærde som styres af
staten ( mange af disse er ansat som imamer). s.210
Stening for hor, afledes af Hadith. s.75-76, 80, 108, 128

muslimerne.
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Straf l.Quisas:

gengældelse. 2.Diya: blodpenge istedet

for

quisas.

3.Ta'zir: straf bestemt af den islamiske stat. 4.Hudud: straffe for
forhold bl.a. ægetskabelige forhold omtalt og fastsat i Koranen. s. 6,
33,70,71,74-77, 82-83, 90,99, 101, 102, 107-10 9, l2r, 125, 127,
205

Sulaiman Salomon
Sunna Største retning i islam (85%) følger Muhammads Sunna
(sædvane). s.74,201
Sura Koranens indeling i ll4 kapitler. Se under Koran.
Svin s. 40-47 , 7l, 7 4, 79, 143
Synd dhanb, ithm og khatia. Overtrædelse af Allahs lov. Overtrædelse af de 17 størce love fører til helvede. Konstant overtrædelse af
de mindre vigtige love fører til helvede.
SøjIe 5 plus 1 søjle. Trosbekendelsen,bøn,skat, faste i ramdanan,
pilgrimsrejse, samt hellig krig. s. 48, 57,74,141,208
Takbir at sige "Allahu akbar" (Allah er større). s.43
Taqiya "foregivelse", at fonrirre og lyve for at fremme Allahs sag.
Er anbefalet i Sunna, men en pligt blandt Shia-muslimer. s.6l-72
Tawhid Bekendelsen af Guds enhed. s. 82
Tawrat de fem Mosebøger, Moseloven
Trosbekendelse (den islamiske) shahada s. 48, 57,74,0 138
Tvang Sura 2.57 "tvang findes ikke i religionen", et af de ca. 225
Koranvers, som er sat ud af kraft, bruges af ortodokse muslimer i
forbindelse med Taqiya. Få muslimske moderate samt flere sekter
går dog ind for sura 2.57. s. 1 14, 159, 161
Tørklæde s. 30, 34, 87 , l7I, 202
Ulama muslimsk lærd med teologiske og retslige studier, kan ansættes som imam. s. 210
Umma det overstatslige fællesskab af muslimer s. 178
Voldtægt sJ25-129
Ytringsfrihed s. I 57-1 70
Za;bur Davids salmer.
Zrkat almisse. s.74
Zina utugt, hor. s. 128
Ægteskab s.113-132
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Denne bog giver et omrids og nogle specifikke indblik i
islamiske forhold og problemstillinger, som almindeligvis ligger
langt udenfor den vanlige danskers horisont. Da islam
imidlertid får stadig større betydning for lovene og for
tilværelsen i Danmark, er det nødvendigt med en større viden
og indsigt i islams mange facetter ikke mindst for
beslutningstagere og journalister.
Bogen tager udgangspunkt i islamiske tidsskrifter og bøger,
som den almindelige dansker aldrig ville få mulighed for at
læse. Dette giver et godt indblik i islams selvforståelse i
Danmark og i europæisk sammenhæng. Bogen åbner for
islamiske drømme og profetier om et kommende muslimsk
Europa, modsætninger mellem islamiske grupper og
bevægelser og ønsker for ændringer af danske og europæiske
love og grundlove.
Ud fra dette stilles spØrgsmålet, i hvilket omfang det er muligt
at integrere islam og dermed islamisk lovgivning i en dansk
eller europæisk sammenhæng, samt de konflikter, som
udspringer heraf for samfundet og for dansk kultur.
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