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Regeringens opfattelse af, hvad der nu skal gøres efter terroranslaget i København d. 14.-15.
februar, der endte med to døde og fem sårede, synes at være, at der i hvert fald ikke skal
tales  om islam.  Dermed har  regeringen valgt  at  gå  ned ad samme gade som f.eks.  den
amerikanske præsident Barack Obama. Obama har ladet hele sin administration fra top til
bund gennemsyre af det princip, at ingen omtale af islam og muslimer i forbindelse med
terror  eller  lignende ”hændelser”  må forekomme.  Danske eksperter  såsom Hans Jørgen
Bonnichsen anbefaler samme tilgang. Det er naturligvis ikke let for en almindelig borger at
sige noget til dette.

Alligevel mener jeg, man i det mindste må have lov til at gøre opmærksom på, at denne
politik med slet ikke at omtale islam eller muslimer har det til følge, at offentligheden i rigtig
mange tilfælde slet ikke kan få oplyst, hvad disse sager dybest set drejer sig om; eller hvad
det  er,  som er  terroristernes  rationale  for  at  begå  de handlinger,  de  begår  –  nu også  i
Danmark.

Dette med at  blænde af  for den vinkel,  der hedder islam, synes også at være temmelig
udbredt på de elektroniske medier. Da således en muslim med mellemøstlig baggrund d.
15.12.2014 besatte en café i Sydney i Australien og truede med at skyde de tilstedeværende
gæster, kørte nyheden med journalister i studiet, medens dette terroranslag foregik. Uden at
vide  nogen konkret  bedyrede flere  danske  TV 2 News-journalister  flere  gange,  at  dette
selvfølgelig intet havde med islam at gøre. Det virkede ærlig talt lidt indoktrinerende eller
forkyndende – en nyhedsformidling, vi ellers troede, kun fandtes i Nordkorea. Det viste sig
efterfølgende, at forbrydelsen i høj grad var begået i islams navn. 

I 2009 rettede den 42-årige muslim og soldat i den amerikanske hær et terrorangreb mod
sine soldaterkammerater på basen Ford Hood i Texas. 13 blev dræbt og 31 såret. Selv lagde
han ikke  skjul  på,  at  han som muslimsk officer  ville  straffe  USA for  krigene i  Irak  og
Afghanistan.  Imidlertid  stod  der  intet  om  dette  i  den  80  sider  lange  rapport,  som
myndighederne  efterfølgende  udarbejdede  efter  episoden  i  Texas.
Ordene islam og muslim forekom slet  ikke  i  rapporten.  Selve  hændelsen  blev  kaldt  for  et
tilfælde af arbejdspladsvold. 



Det er selvfølgelig ikke vanskeligt at forstå motiverne til, at hverken selveste Obama eller
vor egen Helle Thorning Schmidt har tænkt sig at granske nærmere i det islamiske spor, når
det  gælder  det,  som foregår  herhjemme og i  Mellemøsten:  Man vil  simpelthen have  ro
blandt masserne. For selvfølgelig gør terroren folk urolige. Terroren har indtil nu faktisk
virket  efter den hensigt,  terroristerne  tilsyneladende har:  både i  USA og Danmark er vi
bange for yderligere reaktioner, hvis vi giver os til at adressere problemerne og sætte fokus
på islam. Derfor kører der også ved disse anslag en informationssløjfe i baggrunden, der
skal fortælle os alle, at al religion er ét og det samme. Terror begås i alle religioners navn. Og
som Obama sagde for nylig: kristne har ikke noget at lade muslimer høre – pga. korstogene.

Hverken Obama eller andre ulejliger sig med at forklare nærmere, hvorledes korstogene og
IS-folkene skulle ligne hinanden eller være drevet af samme mindset – eller hvorledes i det
hele taget  de historiske forudsætninger og omstændigheder skulle være sammenlignelige.
Men det er også ligemeget.  For meningen er  ikke,  at  man ved at  nævne korstogene vil
invitere til en debat om disse ting, men det modsatte. Med ordet korstog skal al debat om
religionens betydning for og rolle i den terror, som begås nu, lukkes ned. Religionstemaet
skal m.a.o. ikke italesættes, men så at sige sendes hen hvor peberet gror.

Det kan man mene er den rigtige strategi og fremgangsmåde. Men det må også være tilladt
at stille spørgsmål til denne strategi. For når man tier om religionen, bliver det ofte nærmest
umuligt for politikerne, medierne, eksperterne eller nogen andre at forklare, hvad det er,
disse folk vil, som udøver disse gerninger, og hvorledes de begrunder deres handlinger. Det
er slemt nok, men fordi der i alt blændes af for det religiøse aspekt, ender det med, at vi som
almindelige borgere i Vesten ikke kan forstå en lyd af, hvad der foregår, hverken i vor egen
del af verden eller i de muslimske lande.

Det er vanskeligt dette her. Også at skrive om, for alt er så betændt og ophidset, at man
hurtigt kan blive beskyldt for alt muligt ved at indlade sig på en debat om disse ting. Men
lad mig tage fat i Henrik Ertner Rasmussens lille artikel med titlen Egyptiske kristne er nu også
ramt af islamisk terror i Kristeligt Dagblad, onsdag den 18. februar. I artiklen nævnes det, at en
forfatter og en professor blev dømt som frafaldne muslimer på grund af et forslag om at
skille religionen og staten i Egypten. Denne fatwa fik også civilretlige følger, idet i hvert fald
den ene i civilretten blev dømt til at lade sig skille fra sin hustru – selvom hustruen ikke ville
skilles, vel at mærke.

Dette virker komplet uforståeligt, hvis man ikke kender til Koranens sharia, dvs. de regler,
som følges på grundlag af, hvad profeten Muhammed selv har gjort og sagt. Det er nemlig
sådan,  at  forfatningerne i  de 56 lande,  der er  tilsluttet  OIC (organisationen for islamisk
samarbejde), er således indrettet, at nok er der mange frihedsrettigheder indskrevet i disse,



men den første og sidste kilde med hensyn til lov og ret i de muslimske lande er Koranens
ord og overleveringerne om, hvad profeten har gjort og sagt. Efter disse love og regler kan
en frafalden ikke være gift med en rettroende. En ikke-muslimsk mand må ikke gifte sig
med en muslimsk kvinde, og et sådan ægteskab har ingen gyldighed. Heller ikke hvis det
allerede  er  indgået,  og  frafaldet  først  følger  senere.  For  så  skal  ægteskabet  opløses  og
eventuelle  børn gives  til  den af  parterne,  som er  rettroende  muslim.  Hvis  de  begge  er
frafaldne, skal børnene tages fra parret og børnene gives til et rettroende muslimsk par. Skal
det  gå  helt  rigtigt  til,  så  skal  de  to  frafaldne  også  henrettes,  for  ifølge  Muhammed og
Koranen er der dødstraf for apostasi (frafald fra islam).

Nu kunne man jo mene: hvad kommer det os ved? Det må de muslimske lande selv ligge og
rode med. Men sagen er, at mange af de uroligheder, vi hører om fra Mellemøsten, hvor
f.eks.  en  kristen  landsby  eller  nogle  kirker  brændes  af,  eller  hvor  kristne  bliver
gennembanket eller ligefrem slået ihjel, ofte er udslag af brud på disse af Koran og profet
overleverede regler på det helt banale civilretslige plan.

Måske nogen husker, at en gravid kristen konvertit i maj måned 2014 af en domstol i Sudan
dømtes til døden, fordi hun var konverteret fra islam til kristendommen. Hun blev desuden,
for at være gift med kristen mand, idømt 100 piskeslag for utroskab – idet det at være gift
med en kristen mand, når man selv er muslim, er det samme som at være utro. Hun blev
altså dømt til døden for apostasi, død ved hængning. Men fordi hun var gravid, kom hun i
fængsel indtil barnet skulle fødes. Den slags er også svært at forstå i Vesten. Men man kan
læse sig til, hvad Muhammed selv gjorde i sådanne tilfælde. Og det, som den sudanesiske
dommer dømte i denne sag, var helt i overensstemmelse hermed. For i overleveringerne er
det nøje beskrevet, hvorledes Muhammed lod en utro gravid kvinde leve, indtil hun havde
født sit barn, hvorefter hendes dødsstraf blev eksekveret. Fordi der kom international fokus
på sagen og bl.a. Amnesty International lagde pres på Sudan, så skete der imidlertid det, at
parret, sikkert mod en klækkelig betaling fik lov at immigrere til Vesten.

Et andet tilfælde, hvor en hændelse ikke kan forstås til bunds, uden at det religiøse aspekt er
med, er massakren på omkring 60 kristne irakere i Vor Frue kirke i Bagdad, den 31. oktober
2010. Midt under gudstjenesten trængte terrorister, der havde tilknytning til Al Qaeda (det
blev de kaldt den gang, men det var snarere en gruppering, der senere udviklede sig til IS)
ind  i  kirken  under  gudstjenesten  og  myrdede  løs  på  kirkegængerne.  Denne  frygtelige
terrorhandling mod kristne irakere blev i øvrigt af de kristne selv regnet for vendepunktet i
den forfølgelse, de har oplevet siden 2004. Efter denne massakre, hvor ingen kom dem til
hjælp,  og verdenssamfundet  forblev tavst,  indså mange kristne  irakere,  at  de nok ingen
fremtid havde i Irak.



Men hvordan blev dette bestialske terrorangreb begrundet af terroristerne? Jo, det blev sagt,
at det var hævn for, at en muslimsk kvinde var blevet bortført af en kristen mand i Egypten.
Men netop dette, at en muslimsk mand, der konverterer til kristendommen, per definition
efter islamisk lov bedriver hor med den muslimske kvinde, som ellers er hans hustru. Da
hun nu er gift med en frafalden, regnes hun ikke længere efter loven for at være hans kone –
uanset hvad hun selv mener om den sag. Så når denne mand og denne kvinde (akkurat som
i sagen med den frafaldne egyptiske professor) ikke vil skilles, men blive sammen, kan dette
efter islamisk lov kun forstås sådan, at den kristne mand har bortført kvinden. På den måde
er der mange tilfælde af bortførelser, som muslimer kan blive sure over.

Således er forfatning og civilret, dagligt liv og storpolitik, terror og religion så tæt viklet ind i
hinanden, at vi må sige, at det ikke i længden vil føre noget godt med sig at mørklægge det
religiøse aspekt, ligegyldigt hvad Obama, Thorning-Schmidt og Bonnichsen så ellers siger.
Vi har da hidtil  i  Vesten ment,  at  oplysning og viden i  alle mulige sammenhænge er at
foretrække som grundlag for at forstå en sag. For ikke at tale om som grundlag for at kunne
komme  til  at  handle  på  den  bedst  mulige  måde.  Hvis  vi  nu  i  Vesten  forlader  disse
oplysningsprincipper, så mener jeg, vi fremover kommer til at træffe beslutninger i sager, vi
ikke kender tilstrækkeligt godt, fordi det vigtigste i disse foregår under den radar, vi selv har
valgt at gøre mindre fintmasket, end det er forsvarligt. Dertil kommer, at befolkningerne i
Vesten i sådanne sager fremover ikke bliver informeret fuldt ud om, hvad der foregår og
hvorfor. Kan det virkelig være en vej frem for os i Vesten, der ellers hylder frihed, oplysning
og demokrati?
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