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KO N T ROV E R S E N O M E X I T C I R K L E N

Fra offentlige
debatter om islam til
religiøs erfaring og
mikrofænomenologi
Af Christian Suhr

I denne artikel diskuterer Christian Suhr sine oplevelser
med som antropolog at deltage i offentlige debatter
om islam, danske muslimer, såkaldt “integration” og
“radikalisering”. Han diskuterer også, hvorfor han til sidst
blev træt af disse debatter og besluttede sig for at lave et
nyt projekt om guddommeligt lys i Cairo.

I februar og marts 2016 skabte TV2 voldsom debat med dokumentarserien “Moskeerne bag sløret”. Udsendelsen blev vist primetime i fire afsnit.
Ved hjælp af to “muldvarpe”, som gennem tre måneder havde arbejdet med
skjult kamera i otte danske moskeer, mente TV2 at kunne afsløre, at imamer
i deres rådgivning og undervisning billiger hustruvold, børnevold, socialt bedrag, flerkoneri og tvangssex indenfor ægteskabet.
I de offentlige debatter efter “Moskeerne bag sløret” refererede mere end
350 artikler i landsdækkende aviser og 77 indslag på landsdækkende tv-kanaler til udsendelsen. Politikerne blæste til kamp mod såkaldte “hadprædikanter”, “rabiate imamer, der prædiker dødskult” (Bertel Haarder), “mørke, islamiske kræfter” (Mette Frederiksen), “en volds- og dødsforherligende
kult, en pest over Danmark” (Søren Espersen). Vidtrækkende politiske tiltag
blev sat i værk: tilbagekaldelse af tilladelser til moskebyggeri, forbud mod
indrejse til en række udenlandske prædikanter, indførsel af danskhedskurser, strammere regler for tilskud til trossamfund, samt den såkaldte “forkynderlov”. Denne lov gjorde det strafbart som led i religiøs oplæring at billige
til terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse,
tvang og flerkoneri.
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Min forskning i danske moskemiljøer har primært fokuseret på åndebesættelse, religiøs helbredelse, muslimske patienters møde med psykiatrien og
radikalisering. På baggrund af mere end 18 måneders feltarbejde forsøgte
jeg at blande mig i debatten om TV2s udsendelse. For mig at se gav TV2s
journalistik et meget fortegnet billede af livet i moskeerne. Desuden var jeg
foruroliget over, hvordan den sensationsprægede tv-fremstilling resulterede
i en forplumret og hadefuld offentlig debat, som ikke bidrog til løsninger.
Eksempelvis blev den såkaldte forkynderlov skarpt kritiseret af jurister og
fagfolk for at tilsidesætte basale demokratiske rettigheder – ytringsfriheden
og religionsfriheden – uden reelt at dæmme op for problematiske holdninger
blandt muslimske eller andre religiøse forkyndere.

Tværfagligt samarbejde
I debatten kom jeg i kontakt med flere forskere fra andre discipliner, som
på baggrund af deres viden var ligeså chokerede over manglen på indsigt
og nuance i TV2s journalistik og de politiske følgevirkninger af udsendelsen. I samarbejde med Kirstine Sinclair (historiker, Syddansk Universitet),
Niels Valdemar Vinding (islamforsker, ToRS, Københavns Universitet) og
Hjarn von Zernichow Borberg (statistiker, Københavns Universitet) udgav
vi blandt andet kronikken: “Cavling-nomineret er unuanceret og meningsforvridende: Tvivlsom tv-dokumentar resulterer i dybt kritisabel lovgivning
og er nu nomineret til landets fornemmeste journalistpris. TV2 skylder fortsat svar på 8 spørgsmål om udsendelsen” (Politiken, den 4. januar 2017).
TV2 havde beskrevet deres dokumentarserie som en undersøgelse af,
hvorvidt imamer modvirker eller medvirker til integrationen af muslimer
i Danmark og fremlagde efter eget udsagn “usædvanlig bred og uafviselig
dokumentation” for at det stod galt til. Vi påpegede, at muldvarpearbejdet
ikke var en reel undersøgelse, og at TV2s dokumentation var både spinkel
og flertydig. Vi kritiserede den måde, TV2 havde simplificeret og misrepræsenteret imamers synspunkter om stening, hustruvold og skilsmisse gennem
selektiv og dramatiseret filmklipning; at TV2 havde simplificeret statistik
om indvandrere og deres efterkommeres integration på arbejdsmarkedet og
udeladt relevant statistik, der peger på succesfuld integration; at TV2 havde foretaget meget selektiv brug af ekspertudtalelser; at TV2 havde et selektivt fokus på særligt konservative moskeer, som i den efterfølgende debat
om “Moskeerne bag sløret” kom til at stå som repræsentanter for alle danske moskeer; og at TV2, tilsyneladende uden reel dokumentation, havde udstillet en forening for børn og unge som skalkeskjul for brug af folkeoplysningsmidler til at drive en koranskole.
Overordnet kritiserede vi den måde, TV2 tilsyneladende systematisk havde udeladt alt, hvad der kunne modsige udsendelsens entydige konklusion
om, at moskeer og imamer var den primære årsag til danske integrations-
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Kirstine Sinclair, Niels Valdemar
Vinding, Hjarn von Zernichow
Borberg og Christian Suhr karikeret
i Weekendavisen. Jeg har stadig
ikke fundet ud af, hvilken af de fire
skikkelser, der forestiller mig. Mine
kolleger mener tegneren enten har
glemt mig eller puttet mig ned i den
gule pose. Foto: Christian Vium.

problemer. Selvom TV2 ikke bærer ansvaret for de politiske beslutninger,
der blev foretaget efter udsendelsen, så påpegede vi, at TV2 havde et ansvar
for den måde udsendelsen satte dagsordenen for den politiske debat om
muslimer og integration gennem det meste af 2016.

Kritik af kritikken

Hvis man blander sig i de ofte følelsesladede offentlige debatter om islam og
muslimer, må man forvente at få modstand. Vi gik ud fra, at TV2 ville forsvare sig mod den kritik, vi havde rejst, men vi fik også kritik fra andre sider.
Den 13. januar 2017 bragte Weekendavisen en kronik med titlen “Våbenbrødre” skrevet af antropologen Katja Kvaale. Her blev vores kritik af TV2
kritiseret som et udtryk for en gruppe forskeres “jalousi” over dygtige journalisters evne til af afdække reelle problemstillinger blandt danske muslimer
samt “halvracistisk” og “uprofessionel sympati” med muslimer, som vi, ifølge kronikøren, behandlede som en slags “børneagtige væsner” uden handlekraft og evne til rationel tænkning. Desuden blev vi kritiseret for at have
medvirket til, at TV2 ikke modtog Cavling-prisen.
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Weekendavisens kritik af vores kritik blev senere uddybet i endnu en kronik i Politiken skrevet af TV2s ekspert Tina Magaard, lektor ved Institut for
Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet. Hun blev offentligt kendt for sin analyse af opfordringer til vold i koranen tilbage i 2005
og har siden skrevet rapporter om muslimske kvinder og religiøs fritidsundervisning blandt muslimske trossamfund i Danmark. Magaard hævdede i
kronikken, at hun var “den eneste danske forsker, der har arbejdet så meget
i dybden med ikke bare det danske moskémiljø, men også med de miljøer,
som ønsker at frigøre sig fra moskeernes indflydelse.” På den baggrund kritiserede hun mine kommentarer om en imams rådgivning af en undercover
journalist, som udgav sig for at være voldsramt kvinde i TV2s dokumentar
og Niels Valdemar Vindings analyse af en imams udtalelser om stening. Magaards overordnede synspunkt var følgende:
“Da jeg var aktiv i islamforskningen, opfordrede jeg netop til at gøre op
med den offertænkning, som stod i vejen for en kortlægning af, hvad der
reelt foregik i visse islamiske miljøer. Jeg mødte megen modstand, men
havde mainstream-islamforskningen fulgt den opfordring i 2006, havde
der ikke været nogen “Moskeerne bag sløret”-dokumentar i 2016. Dokumentaren afslører nemlig ikke bare, hvordan islamisk familieret forvaltes
i de givne moskeer. Den afslører også, at det billede, som mainstream-islam-forskning har givet danskerne af moskeernes virke, har haft nogle
kæmpe blinde vinkler. Det er sådanne blinde vinkler, man kan få høje seertal af at belyse. Så kære kronikører, I har selv været med til at skabe grundlaget for dokumentaren. Hvis I havde behandlet disse spørgsmål åbent i
tide, havde der slet ikke været nogen dokumentar, for så havde der ikke
været nogen blinde vinkler, som journalisterne kunne gå ind og belyse.”

Afsløring fremfor oplysning
Ikke overraskende var jeg uenig med Magaard. For mig at se var hendes
synspunkter funderet i en snæver fortolkning af islamisk litteratur og i undersøgelser, der primært baserede sig på, hvad muslimer havde fortalt i interviews, men uden tilstrækkelig indsigt i, hvordan muslimer på meget forskellig vis praktiserer deres religion.
I løbet af 2016 og 2017 deltog jeg i flere offentlige debatter med Magaard, og min oplevelse var, at de fleste forskere, inklusive Magaard, var
enige i, at TV2s dokumentarserie faktisk ikke afslørede noget, der ikke i forvejen var velkendt af fagfolk. Men Magaards kronik og særligt hendes fokus på “afsløring” fik mig til at overveje forholdet mellem det synlige og det
skjulte og usynlige i offentlige debatter.
Jeg blev bevidst om, at det, vi kalder offentligheden, er en meget kompliceret størrelse. Forestillingen om, at der er en offentlighed, vi som borgere
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Paneldebat om repræsentationen af danske muslimer i medierne med TV2s
programchef Thomas Breinholdt, tilrettelægger Martin Kjær Jensen, lektor Tina
Magaard, filminstruktør Marie Skovgaard, imam Sherin Khankan og antropolog
Christian Suhr. CPH:DOX, TV2 og Hovedbiblioteket, København, 22. marts 2017.

er en del af, er væsentlig for, hvordan vi orienterer os i forhold til hinanden.
Offentligheden har en interesse, offentligheden kan have en mening, og borgere risikerer ydmygelse i den offentlige gabestok, hvis de forbryder sig mod
offentlighedens tillid. TV2 forsvarede netop deres brug af skjult kamera med
henvisning til offentlighedens interesse i at få afdækket skjulte forhold i danske moskeer.
Offentligheden er i sig selv anonym og usynlig og kan ikke som sådan
iagttages, og alligevel så er offentligheden netop det forum, hvor væsentlige problemer og samfundsforhold skal gøres synlige og tilgængelige. Blandt
andet journalister og forskere har et ansvar for at bringe skjulte problemstillinger af fælles interesse frem i lyset, så de kan blive genstand for offentlig debat.
I debatterne om “Moskeerne bag sløret” blev det imidlertid klart for mig,
at offentligheden ikke bare vil informeres, uddannes eller oplyses. I offentlige debatter er det ofte mere effektivt at forarge eller provokere. Frem for alt
vil offentligheden gerne overraskes og i særlig grad er offentligheden interesseret i tilsynekomsten af det, der før har været skjult eller usynligt.
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Den voldsomme debat om TV2s afsløringer af, hvordan imamer “taler
med to tunger”, er et godt eksempel. Dokumentarseriens dramaturgiske
greb var særdeles effektivt. For mig var argumentationen for brugen af de
kontroversielle journalistiske metoder ikke i orden, da en del af TV2s optagelser sagtens kunne være lavet uden skjult kamera. Eksempelvis undrede
jeg mig over, hvorfor TV2 havde brugt skjult kamera til at filme taler under fredagsbøn; taler som ofte filmes og gøres tilgængelige på YouTube af
moskeerne selv. Den dramatiske effekt af skjulte kameraer og rystede kamerabevægelser understregede imidlertid tv-dokumentarens præmis om, at
tv-seerne her fik forelagt en afsløring af, at der foregik noget fordækt i moskeerne, og at det, imamer sagde offentligt, var markant forskelligt fra det,
de sagde indadtil.
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Paneldebat om “Moskeerne bag sløret”
organiseret af Anders Clausen og
Christian Suhr med tilrettelæggerne
af TV2s dokumentarserie Irene Thyrri
og Martin Kjær Jensen samt lektor
Tina Magaard, forskningschef Vibeke
Borberg, debattør og socialrådgiver
Asmaa Abdol-Hamid og radiovært på P1
Lisbeth Brocelius Meléndez. Afdeling for
Antropologi, AU, og Moesgaard Museum,
9. juni 2016. Foto/Medie Moesgaard,
Simon Christensen.
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I den efterfølgende debat fik vores kritik af TV2s fremstilling af livet i
moskeerne en lignende dramaturgisk dynamik. Det, der fik opmærksomhed, var ikke primært vores analyser eller vores faktuelle viden om forhold
i danske moskeer eller dansk integrationspolitik. Det, der skabte overskrifter, var, at vores kritik prikkede til en mistanke; kunne TV2s fremstilling
af livet i moskeerne, som de fleste borgere og politikere havde taget for givet som sandfærdig, i virkeligheden være manipulation? Havde en tv-kanal,
som modtager offentlige midler til at yde public service, vist os et fordrejet
billede af virkeligheden? I den efterfølgende debat diskuterede journalister
især spørgsmålet om, hvorfor offentligheden ikke måtte se TV2s uredigerede filmsekvenser. Hvad var årsagen til, at TV2 så insisterende nægtede at
udlevere råbåndene?
Da kritikken af vores kritik af TV2 blev bragt i Weekendavisen og Politiken, var det heller ikke rationelle argumenter eller faktuel information,
der blev omdrejningspunktet. Også her var det den potentielle afsløring af
skjulte dagsordener. Kunne disse forskere, som ligeledes er betalt af offentlige midler til at servicere offentligheden, i virkeligheden være drevet af skjult
“jalousi”? Vidste de i virkeligheden ingenting? Var de drevet af “halvracistiske sympatier”?

Blindgyder og træthed
I forskningslitteraturen om “public anthropology” lægges der vægt på, at
antropologers bidrag til offentlige debatter skal baseres på redelighed, gennemsigtighed og troværdighed. Gennem min forskning og min deltagelse i
offentlige debatter, er jeg blevet opmærksom på, at redelighed, gennemsigtighed og troværdighed er idealer, som ofte bruges aktivt og strategisk af de
personer og institutioner, som ønsker at få indflydelse. Det er dog ikke altid noget disse aktører kræver af sig selv. I stedet bliver idealerne brugt som
strategiske værktøjer til at kompromittere modstanderne i debatten. Offentlighedens opmærksomhed får man ikke primært gennem oplysning, men
gennem sensationelle afsløringer.
Det burde ikke være nogen overraskelse, men da jeg blev klar over, at debatterne foregik på disse præmisser, blev jeg gradvist drænet for energi til
at deltage. Selvom det lykkedes at sætte et for mig vigtigt spørgsmålstegn
ved TV2s troværdighed i denne dokumentar, så havde vores interventioner
så godt som ingen effekt på den efterfølgende lovgivning eller politikernes
opfattelse af årsagerne og løsningerne til de såkaldte integrationsproblemer.
Jeg brugte lang tid på at spekulere over, hvad jeg ellers kunne gøre.
Mine bidrag havde primært været gennem interviews, debatter og avisartikler. Gennem disse interventioner kunne jeg forklare min analyse og min
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kritik, men jeg kunne ikke adressere den frygt og foragt, som mange tvseere sad tilbage med efter at have set “Moskeerne bag sløret”. Udsendelsen
brugte blandt andet dyster underlægningsmusik og colorgrading i grønne og
brunlige nuancer; dramatiske virkemidler vi kender fra fiktionen, og som effektivt former vores oplevelse af de filmiske scener.
Først besluttede jeg mig for at gå tilbage til mit eget filmmateriale fra moskemiljøet omkring Grimhøjvej, som jeg havde produceret mellem 2009 og
2012 til en film om åndeuddrivelse og psykiatribrug blandt danske muslimer. Hvor TV2s råmateriale ifølge tilrettelæggerne bestod i ca. 30 timers optagelser med skjult kamera, havde jeg mere end 100 timers optagelser.
Jeg kunne godt have klippet mine optagelser af imamers udtalelser i moskeerne sammen til en dramatisk skildring i stil med TV2s. Efter udgivelsen af min film Descending with Angels i 2013 fik jeg flere henvendelser fra
TV-producenter, som var interesseret i netop dette. Men sådan en dokumentarfilm ville ikke være i overensstemmelse med den sociale virkelighed, jeg
havde oplevet som antropolog.
De fleste af mine filmoptagelser fra moskemiljøet havde en udramatisk og
hverdagsagtig karakter. Jeg fik derfor den ide, at jeg ville bruge disse optagelser til en ny film, der kunne vise kontrasten mellem hverdagslivet og den
tv-dramatiserede skildring, samt den måde de mennesker, jeg havde arbejdet
med, opfattede de seneste års udvikling.
Efter måneders arbejde måtte jeg indse, at mine optagelser simpelthen
ikke var stærke nok til at modsvare de stereotyper og den mistænkeliggørelse, som er blevet skabt gennem dramatiserede medieskildringer såsom “Moskeerne bag sløret”. Til prøvevisninger af filmsekvenser af unge, der rydder
op og laver havearbejde for at omdanne en gammel rockerborg til et muslimsk ungdomscenter fik jeg eksempelvis primært spørgsmål fra publikum
om, hvad de i virkeligheden lavede, hvad de skjulte, om de aldrig havde lært
at gøre rent og detaljer såsom, hvorfor de ikke brugte plastichandsker, når
de smurte sandwich.
Jeg måtte desuden indse, at der også var en anden grund til, at filmprojektet ikke fungerede. Det, der drev mig, var ikke nysgerrighed, men en form
for pligtfølelse. De overvejelser, jeg sad med, handlede ikke om, hvad jeg
selv syntes, var spændende, men om hvad et muligt publikum ville tænke, og
hvordan min film måske kunne bidrage med noget positivt.
I den periode kunne jeg dårligt tænde for tv eller radio uden konstant at
høre nyheder og diskussioner om muslimer og islam. Jeg var nødt til at indse, at selv det, at ville nuancere problemstillinger omkring islam og muslimer
i Danmark i sig selv bidrog til at konsolidere præmisserne for debatten, idet
et af hovedproblemerne netop er denne ekstreme overfokusering på muslimer og islam blandt forskere, journalister og politikere.
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Billeder fra filmprojekt om lys i
Cairo, Christian Suhr.

Fra Danmark til Cairo
Et par år forinden havde en god ven i Cairo givet mig et simpelt råd efter en
lang samtale om åndeuddrivelse, europæisk integrationspolitik og radikalisering: “Stop med at fokusere på mørket, se på lyset”. Jeg opfattede først
hans ord som en slags undgåelsesstrategi, som måske var nødvendig for at
overleve i det postrevolutionære Egypten. Efter to forfejlede revolutionere
havde han fundet mening og lindring i en ny form for religiøs vækkelse, der
ser ud til at brede sig blandt unge egyptere. Men til sidst indså jeg, at han
havde ret, og at det var bedre at sætte mit arbejde med dystre problemstillinger i Danmark på pause og i stedet følge hans råd.
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Sammen med en egyptisk filminstruktør, fotograf og filosof gik jeg i gang
med et nyt filmprojekt om guddommeligt lys i Cairo og om lysets konkrete
manifestationer i eksempelvis solens lys, de hvid-grønne neonlys på cafeerne og i moskeerne, og om den måde både det konkrete og det spirituelle lys
bevæger sig mellem mennesker i daglig tale og interaktion. Jeg var interesseret i at forstå, hvordan og hvorfor mange af de mennesker, der havde gennemlevet revolutionen, efterfølgende var begyndt at orientere sig efter dette lys. Med filmen dokumenterer vi vores fælles rejse og forsøg på at finde
svar: Hvad er dette lys, hvad gør det, hvordan kan der være så meget mørke
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og lys i verden og i os selv, hvad er betydningen af disse mystiske oplevelser
af lys, der kan opstå midt i ritualer, i folks hverdagsliv og i deres drømme?
Vi kombinerer filmoptagelserne med en interviewform inspireret af mikrofænomenologi. Den mikrofænomenologiske metode fokuserer på konkrete og ganske korte subjektive oplevelser. Gennem en særlig type af
ikke-inducerende, men specifikke spørgsmål guider intervieweren den interviewede tilbage til den konkrete oplevelse, hvorefter intervieweren systematisk spørger ind til, hvordan oplevelsen udfoldede sig. Teknikken gør det
muligt for den interviewede at beskrive detaljer i deres oplevelser, som vi ellers normalt ikke er opmærksomme på.
I forskningslitteraturen har man haft svært ved dybdegående at undersøge religiøs erfaring, og analyserne baserer sig ofte mere på hypoteser end
empiri. For mig har den mikrofænomenologiske metode givet mulighed for
at undersøge religiøse oplevelser med en præcision og detaljeringsgrad, jeg
ikke tidligere havde troet var mulig. De måder, vi oplever verden, er naturligvis ofte præget af den politiske kontekst, vi er en del af. Ikke desto mindre
så har det været befriende for mig at fokusere på de præreflektive dynamikker af menneskelig erfaring, som man kan undersøge med mikrofænomenologien fremfor de politiske problemstillinger, strategier og dagsordner jeg
tidligere har arbejdet med.
Efter flere års forskning i Danmark har det været en lettelse for mig igen
at arbejde i Egypten. Mit feltarbejde i Egypten er ikke begrænset af en ambition om at korrigere politikeres eller journalisters misforståelser. I stedet
er arbejdet båret af min nysgerrighed og mit ønske som forsker om at finde
svar på spørgsmål, vi endnu ikke kender svarene på. Til prøvevisninger af
det foreløbige filmmateriale har jeg fået positive reaktioner. En af de reaktioner, der overraskede mig mest kom fra min stedfar. Min stedfar og jeg har
gennem årene haft mange diskussioner om islam, islamisme og salafisme, og
vi har ikke altid været enige. Da han havde kommenteret forskellige dele af
den foreløbige film fra Egypten, tilføjede han: “Og det her, det handler jo
slet ikke om islam”.
Først forstod jeg ikke hvad han mente, for vi havde netop set en lang filmsekvens af 20-30 mennesker, der med vældig intensitet gentog ordet “Allah”
et stort antal gange, mens de bukkede sig forover i et såkaldt hadra-ritual for
at åbne deres hjerter for det guddommelige lys. Men det min stedfar mente
var, at disse scener på ingen måde lignede det, der skildres i de danske debatter om islam, islamisme, integration og radikalisering. I stedet pegede de
på noget, han kunne relatere til, noget alment og menneskeligt, nogle unge
kvinder og mænds søgen efter mening og samhørighed. For min stedfar kunne det næsten ligne et dansk kollektiv fra 70’erne. Netop fordi den film, vi
laver i Egypten, ikke er fastlåst af de samme parametre og stereotyper som
islamdebatten i Danmark, så tror jeg måske, at filmen vil have en anden mulighed for konstruktivt at tale ind i den danske debat.
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