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Muslimer i vestlige lande, heriblandt USA og Danmark, er blevet gjort til syndebukke for de
afskyelige terrorangreb i USA den 11.september. Moskéer, islamiske centre, enkelte muslimer er
blevet udsat for forsøg på brandstiftelse, dødstrusler, hademails og forskellige former for overgreb. I
Danmark har muslimske kvinder fået deres tørklæder revet af på gaden. Grønthandlere og
taxachauffører, hvadendten de er muslimer eller ej, er blevet opfattet som 5.kolonnefolk, snedigt
forklædt bag gulerødder og bilrat. Men med bomber liggende lige under bananerne. Alt dette på
trods af, at muslimske ledere og organisationer klart og tydeligt har fordømt terrorhandlingerne i
USA og givet udtryk for, at terroristernes angreb er uislamisk.
Ifølge hovedparten af muslimer forbyder Koranen nemlig i meget tydeligt sprog drab på uskyldige,
som f.eks.5:32: ”...vi bestemte for Israels stammer, at hvem som helst, der myrder en person, der
ikke har begået mord eller en (anden) uhyrlig forbrydelse, vil blive regnet som havde han myrdet
hele menneskeheden. Og hvis han skåner et liv, vil det være som om han havde skånet hele
menneskeheden.” End ikke i en erklæret krig er det tilladt at tage uskyldige liv. Civile mennesker er
fredet.
Heller ikke selvmord er tilladt (Koranen 2,195 og 4,29). Selvmordsaktioner er dog heller ikke et
fænomen, der kun er udført i muslimsk regi. På verdensplan begås 50% af selvmordsaktionerne af
tamiler (hinduer). Det ser også ud til, at amerikanske soldater er villige til at risikere døden i en
eventuel hævnaktion i det udmargede Afghanistan.
Da Omagh blev bombet i Irland, var der ingen, der antydede, at katolikker en bloc var
medsammensvorne. Der blev heller ikke talt om hævnaktioner mod Vatikanet. En sådan reaktion
ville have været lige så absurd som det er at bebrejde muslimer for det, der er sket i USA, uanset om
Osama bin Laden står bag det eller ej.
Der findes både blandt kristne og muslimer små grupper med ekstremistiske synspunkter. Religion
kan som bekendt bruges til mange ting. Men hvor mange kristne ønsker at blive identificeret med
den kristne falangistiske milits' massakre på palæstinensere i Sabra og Chatilla i Beirut i 1983? Vi
er også en del kristne her i Danmark, der nødigt vil identificeres med Pia Kjærsgaard, på trods af at
hun i stigende omfang bruger kristendommen til at argumentere for sine fremmedhadske
synspunkter. Terroristerne, som formentlig har en muslimsk baggrund, bruger islam - ligesom både
Khomeini og Sadam Hussein har gjort det - som middel i deres uislamiske terrorvirksomhed på
samme måde, som Dansk Folkeparti bruger kristendommen som middel i en ukristelig politik.
Fanatisme og magtbegær har gennem historien fået mange forskellige udtryk.
Terrorangrebet i USA handler lige så lidt om islam, som Pia Kjærsgaards politik handler om
kristendom. Der var hadet til USA og ikke islam, der drev terroristerne. Og målet er at befri den
arabiske verden, hvor despotiske regimer støttes af USA, og hvor håbet for en bedre fremtid er
borte. Terrorismen er et symptom på en ophobet vrede, en frustration og afmagtsfølelse i den
arabiske verden i forhold til USA's magtdominans og arrogante politik rundt omkring i verden.
Terroristernes mål er at polarisere verden og ved hjælp af denne polarisering få muslimerne over på
deres side. Eventuel udførelse af Bush's udråbte fatwa om "hellig krig" i demokratiets navn mod

muslimske lande vil hjælpe terroristerne til at få flere tilhængere. EU-landene synes desværre at
være mere end villige til at adlyde fatwaen.
Herhjemme går vi også terroristernes ærinde, når vi er med til at polarisere befolkningen ved give
alle muslimer skylden for det skete. Når medier, politikere og andre sætter lighedstegn mellem
islam og terror og gør konflikten til en krig mellem islam og vesten, er det det samme som at sige,
at Taleban-styrets politik, terroristisk aktivitet er udtryk for islam. Sådan er islam og muslimerne!
Islam er en terrororganisation, sagde Mogens Camre under Dansk Folkepartis landsmøde. Når alle
muslimer udråbes som potentielle terrorister og opfattes som identiske med fjenden, ja så kan det
ende med, at de opfører sig som fjender, hvorved konflikter for alvor opstår. Islam tolkes og
praktiseres forskelligt over hele verden, og der er ingen tvivl om, at muslimers forsøg på at nytænke
islam i forhold til den moderne verden er hovedtendensen både i den muslimske verden og i vesten,
inkl. Danmark. Denne nytænkning skulle vel gerne fortsætte.
Gennem det sidste årti har vi i Danmark opbygget betydelige erfaringer med hensyn til integration
og dialog mellem kristne og muslimer. Vi må nu bygge på de erfaringer og tale og handle i
solidaritet med dem, der er frustrerede og utrygge. Flere politikere har meldt ud og henstillet til, at
man ikke lægger den muslimske befolkning for had. Vi må nu søge at undgå, at de fremskridt vi har
gjort i de senere år med hensyn til integration og dialog ikke bliver forgæves.

