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I løbet af de tre sidste årtier er islam blevet en kraftfuld politisk faktor på verdensplan. 
Det skyldes en række voldelige begivenheder, især den islamiske revolution i Iran i 
1979 og etablering af det første islamistiske regime i det 20. århundrede samt den 
sovjetiske besættelse af Afghanistan, også i 1979, som blev fulgt af Mujahidin-bevæ-
gelsens fødsel. Heraf udsprang senere en række andre bevægelser i Mellemøsten og 
Nordafrika samt nogle personligheder, der kom til at spille en vigtig rolle i islamistisk 
terrorisme. Osama Bin Laden er den mest kendte af dem. Senere kom det spektakulæ-
re angreb på New York City, Washington DC og Virginia, men også en række blodige 
terroristaktioner i blandt andet Indonesien, Egypten, Spanien, England og Frankrig. 
Som bekendt førte det hele til krigen i Afghanistan og invasionen af Irak. Til dette 
kortfattede billede af situationen kan man føje den bekymrende politiske ustabilitet 
i atommagten Pakistan og det iranske præstestyres forsøg på at fabrikere atomvåben. 
Hvis man dertil lægger verdens afhængighed af olie- og gasressourcer, hvoraf en bety-
delig del findes i de muslimske lande, forstår man situationens alvor.

Hvorfor bliver nogle muslimer så voldelige, så anti-vestlige og så uforsonlige? 
Skyldes muslimsk vrede udelukkende Vestens politik over for muslimer, eller skal 
man finde årsagerne i selve de muslimske, interne strukturer og muslimernes mang-
lende tilpasning til modernitet? Eller begge dele? Disse spørgsmål rejser nye spørgs-
mål om eksempelvis forholdet mellem islam og vold, islam og demokrati, islam og 
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ytringsfrihed eller islams ambitioner ude i verden. Hvis vi åbner paletten lidt ved at 
nævne nogle faktorer, som muslimerne selv (men også nogle teoretikere i Vesten) 
fremstiller som vigtige årsager til muslimsk frustration og vrede, kommer vi frem 
til forhold som: Kolonialisme, kapitalisme, sekularisme, islamofobi, diskrimination, 
Vestens krigsførelse i Irak og i Afghanistan, Palæstina-problematik ken osv.

Ser vi nærmere på disse forhold, bliver det klart, at bortset fra Palæstina-proble-
matikken gælder ingen af dem kun for den muslimske verden. De er mere generelle. 
Det var ikke kun muslimske lande, der blev koloniseret. Den europæiske kolonia-
lisme var næsten universel; den dominerede Afrika, Asien og Latinamerika. Selv det 
nuværende USA var som bekendt en britisk koloni før uafhængigheden i 1776. Et 
andet eksempel er Indien, som først opnåede uafhængighed i 1947, eller Kina, som 
ikke var en koloni, men levede længe under Vestens dominans. Men hverken indere 
eller kinesere sender selvmordspiloter mod New York. Det samme gælder kapitalis-
men. Den kan uden tvivl af og til skabe ravage og forårsage stor nød og elendighed 
for mange mennesker. Den nuværende finanskrise rammer ikke kun muslimer; den 
er global. Det er lige sådan med sekularismen, som også er et generelt fænomen og 
skaber politiske og strukturelle forstyrrelser af forskellig art og i forskellig grad her 
og der. Det er muligt, at konfrontationen mellem modernitet og traditionalisme er 
større i muslimske samfund end i ikke-muslimske. Men pointen er, at konfrontation 
mellem sekularisme og religiøsitet ikke kun er muslimsk, den er universel. Hvis vi ser 
på diskrimination imod muslimske immigranter i de vestlige lande, må vi konstatere, 
dog uden at gå i detaljer, at den er en kendsgerning. Men man kan rejse følgende 
spørgsmål: Finder diskrimination udelukkende sted imod muslimske immigranter, 
eller bliver andre immigranter (og ikke-immigranter, for eksempel kvinder, homosek-
suelle, ressourcesvage personer) også diskrimineret? Jeg mener ikke, at man tager ret 
meget fejl, hvis man svarer ”nej” til første del og ”ja” til anden del af spørgsmålet.

Man kan forsætte argumentationen med at inddrage krigene i Afghanistan og 
Irak. Det er ingen tvivl om, at de to krige har vakt had og vrede blandt muslimer og 
øget radikaliseringen. Men man kan argumentere imod ved at minde om kronologien 
og begivenhedernes rækkefølge. Krigen i både Afghanistan og Irak kom som en re-
aktion på 11. september og ikke som dens årsag. Den samme bemærkning gælder for 
tesen om ”islamofobi”, som er blevet forstærket efter Muhammed-sagen. Er Vesten 
islamfjendsk, og hvis ja, hvorfor? Nogle er gået så langt som til at drage en parallel 
mellem islamofobi og antisemitisme (læs: anti-jøder). En enkelt (tidligere overrabbiner 
Bent Melchior) er gået endnu længere ved at påstå, at ”muslimer er mere udsatte end 
jøder, og advarer mod, at kampen mod antisemitisme ender i islamofobi” (politiken.
dk, 13. marts 2009). Der er ingen tvivl om Melchiors gode intentioner og reelle be-
kymring for jødernes sikkerhed i Danmark. Men sådanne antagelser af meget generel 
karakter kan kun bekræftes, når sammenligningen respekterer nogle basale kriterier 
(for eksempel kontekst, tid og sted, måling af intensitet og karakter af fobien). Hvis 
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man udelukkende holder sig på det generelle niveau, havner man i en næsten absurd 
situation. Det, der skete med jøderne i Tyskland under Hitler, er absolut usammenlig-
neligt med det, der foregår i vore dage imod muslimerne i Tyskland eller i Danmark. 
Det er bare ét eksempel blandt mange.

Og derudover, hvordan skal det så forstås, at det samme Vesten, som fører en 
islamofobisk politik, går ind i en kostbar krig med NATO i spidsen for at redde 
muslimer fra en massakre begået af kristne europæere i det tidligere Jugoslavien? Eller 
hvordan går det til, at supermagten USA vælger en præsident, som har ”Hussein” som 
mellemnavn og ifølge klassisk muslimsk ret formelt er muslim, og som oven i købet 
giver sit første interview som præsident til en muslimsk tv-station, Al-Arabiyya? Er 
det ikke en kendsgerning, at muslimer i Vesten nyder alle de former for frihed, som 
demokratiske, pluralistiske regimer giver deres medborgere, og at muslimer, til trods 
for ”diskriminationen”, har samme ret og adgang til uddannelse, sundhedsydelser 
og meget mere som ikke-muslimske medborgere? Rettigheder, som stort set er fra-
værende i de muslimske lande, i hvert fald for den tilsvarende kategori af muslimske 
immigranter.

Så er der Palæstina-problematikken. Siden slutningen af Anden Verdenskrig har 
palæstinenserne levet i en tragisk og umenneskelig situation. Det er også en proble-
matik, der er specifik for den muslimske verden. Der kan her rejses to spørgsmål: For 
det første, hvis vi ser på den eksplosive og generelle vrede, som den muslimske verden 
har givet udtryk for gennem temmelig lang tid, er det svært at betragte Palæstina-
konflikten som den eneste eller i hvert fald den vigtigste kilde til den gigantiske eks-
plosion. Omvendt bliver det misvisende, hvis man ignorerer, hvor vigtig Palæstina-
problematikken er som en permanent faktor for muslimsk frustration. For det andet, 
hvis man går lidt længere tilbage i historien for at søge efter de første konkrete tegn på 
islamistiske bevægelser, som ligner de nuværende, opdager man, at de opstod længe 
inden Palæstina-konflikten. Grundlæggelsen af Det Muslimske Broderskab allerede i 
1928 er en af de begivenheder, som kan nævnes.

Gennemgangen af forskellige mulige årsager til den nuværende islamiske eks-
tremisme viser, at de ikke er specifikke for islam eller muslimer (Palæstina undtaget) 
og derfor ikke kan forklare fænomenet. Derfor må man søge efter andre forklaringer. 
Det bliver nødvendigt at åbne op for kompleksiteten. Første skridt er at definere de 
centrale begreber: islam, muslimer, islamisme og islamister.

Islam er en abrahamistisk religion, som har meget til fælles med jødedom og kri-
stendom. Troen på én gud er fælles for dem alle tre. Hvad angår principper og ritualer, 
ligner islam mere jødedom end kristendom. Til gengæld er islam universalistisk og 
missionerende ligesom kristendom.

Desuden findes der mere end 1,2 milliarder muslimer i verden. De er fordelt 
over en meget bred geografisk horisont, fra Bali til Mali. De tilhører mange forskel-
lige sekter (Sunni, Shi’a, Sufi), utallige sub-sekter og juridiske skoler (Hanafi, Maliki, 
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Shafi’i, Hanbali). Blandt alle sekter findes der konservative, traditionalister, moderate 
og ekstremister. Derfor er det uholdbart at påstå, at islam er identisk med islamisme; 
selv om den sidste er udsprunget af islam. Kort sagt adskiller islamisme sig fra islam 
ved, at sidstnævnte refererer til en tusinde år gammel religion og kultur, hvorimod 
førstnævnte er en politisk/religiøs ideologi. Endvidere definerer islamister ofte sig selv 
som Islamiyyûn netop for at adskille sig fra Muslimûn/muslimer. At reducere islam til 
islamisme er ikke blot forkert, men kan også have alvorlige politiske konsekvenser. 
En reduktion af islam til islamisme svarer i en vis forstand til at reducere jødedom 
til zionisme, kristendom til Ku Klux Klan eller tyskerne til nazisme og italienerne til 
fascisme.

”Islamisme” er et omstridt og kompliceret begreb. Jeg vil foreslå følgende defi-
nition: ”Islamisme er en regressiv, religiøst inspireret ideologi med en totalitær for-
tolkning af islam, hvis endelige mål er erobringen af verden med alle midler”. For at 
anskueliggøre islamismens totalitære karakter vil jeg først beskrive totalitarismens 
fundamentale træk. Ifølge professor Hans-Jørgen Schanz består totalitarisme af to 
lag:

For det første refererer ordet til en ideologi, hvorved jeg her forstår et idésystem, • 
der intenderer at have instruktioner dækkende i princippet alle facetter af men-
neskelivet.
For det andet er totalitarisme ikke bare en isme, men kan også referere til en so-• 
cial realitet, hvor det da gælder, at styreformen er totalitær; eller sagt på en anden 
måde, at vi har at gøre med en totalitær stat (Schanz, 2007: 14).

Et nærmere studie af de forskellige totalitarismers interne udvikling viser dog, at der 
ikke kun er to, men tre totalitære faser: ideologi, bevægelse og stat. Den første fase be-
står af ideologien alene, eller - med Schanz’ ord – ”bare en isme”. Det er den latente 
fase. Afhængig af kontekst kan ideologien gå gennem en aktiveringsproces og blive 
til en totalitær bevægelse. Vi er nu i næste fase. Den kan stå på i årtier, men den kan 
også gennemgå en transformerende proces, løfte sig op i tredje fase og forvandle sig til 
en totalitær stat. Måske er Hitler den, der har været bedst til at beskrive overgangen 
mellem de tre faser:

Enhver verdensanskuelse vil, selv om den er nok så rigtig og yderst nyttig for menneskeheden, 

ikke have nogen betydning for den praktiske udformning af folkets liv, så længe dens grundsæt-

ninger ikke er blevet til bannere for en kampbevægelse, der på sin side vil være et parti, indtil 

dens virke resulterer i sejr for dens ideer, og dens partidogmer danner de nye statsgrundlove for 

et folkefællesskab (Hitler, 1966: 345).



Islamismens kompleksitet  •  91

For at anskueliggøre samspillet mellem denne totalitære stat og den totalitære ideologi, 
kan man referere til Hannah Arendts definition af den totalitære stat: ”en styreform, 
hvis væsen er terror, og hvis hand lingsprincip er den ideologiske tænknings logiske 
følgeslutninger” (Arendt, 1979: 202). Det fremgår, at Arendt går et skridt videre, da 
hun opfatter et totalitært regime som en fuldstændig ny form for politisk regime. 
Hendes udgangspunkt er Montesquieus klassiske regimetyper: Republik, monarki og 
despoti. Republikkens grundprincip er dyd, monarkiets er ære, og despotiets er frygt. 
Om det totalitære regimes grundprincip, bruger Arendt ordet ”terror”. I despotiet er 
”frygt” en vertikal angst, individers frygt for magthaveren; i det totalitære regime er 
frygten både vertikal og horisontal. Alle er bange for hinanden. I et totalitært system 
spiller ideologi to vigtige funktioner: Ideologi er kilden til regimets legitimitet. Ideo-
logi er også massemobiliseringens motor.

Efter at have defineret islamismen kan vi vende os mod spørgsmålet om, hvor-
dan den opstod. Som bevægelse er islamismen, ligesom de tre europæiske totalitære 
bevægelser (bolsjevisme, fascisme og nazisme), frugten af 1. Verdenskrig. Der er flere 
forklaringer på, at totalitarismen opstod på netop dette tidspunkt. Forskere vurderer, 
at den dybe krise, som prægede årene lige efter Verdenskrigen var den udløsende 
faktor. Godt nok startede krisen allerede i sidste halvdel af det 19. århundrede. Ni-
etzsches udsagn “Europa er syg” og “Gud er død” afspejlede en tid, hvor mange euro-
pæere så “tegn på enden på, at deres egen centrale position i det planetariske system 
var ved at gå på hæld – en kendsgerning de i første omgang kun var i stand til at 
begribe ved hjælp af en moderne form for mysticisme” (Hardt og Negri, 2000: 375). 
1. Verdenskrig gjorde krisen uafvendelige, og forfaldet var ikke længere en fremtidig 
skæbne, men Imperiets indeværende realitet (p. 380).

1. Verdenskrig havde kolossal betydning. Den satte punktum for fire imperier 
(det tyske, det østrig-ungarske, det russiske og det osmanniske). To andre imperier 
(det franske og det britiske) blev svækket, hvilket skabte en dyb krise i andre lande 
som Italien, der stod midt i en nationsskabende proces. Det europæiske åndsliv efter 
krigen var domineret af to forskellige, men sammenhængende følelser, specielt i de 
besejrede imperier. Disse følelser kan karakteriseres som désenchantement og et dybt-
følt ønske om Risorgimento. Den første var et udtryk for hjælpeløshed, mens den an-
den skulle erstatte hjælpeløsheden med handlekraft. Kombinationen af de to tenden-
ser førte til ekstremisme og totalitarisme. Ekstremismens fremgang, eller, som Eric 
Hobsbawm (1994) udtrykker det, the age of extremes trækker i to diametralt modsatte 
retninger. Højrefløjen fulgte en nostalgisk vej, hvis ultimative mål var genoprettelsen 
af det sammenbrudte imperium. I modsætning hertil valgte venstrefløjen dumdristig-
hedens tragiske vej ved at kæmpe for et nyt revolutionært projekt, som i sidste ende var 
selvdestruktivt, hvilket USSR var et eksempel på.

Følelsen af desillusion var udbredt og fandt især udtryk blandt tyske intellektu-
elle som Spengler og Weber. Den var med til at fostre forskellige typer af ekstremisme 
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i Europa. Dette er, hvad Hannah Arendt kalder ”pan-bevægelser” eller ”panisme”, 
såsom pan-germanisme og pan-slavisme. Samme analyse er relevant i forhold til pan-
islamismen, som siden slutningen af det 19. århundrede oprindeligt skulle udgøre et 
ufravigeligt krav og et fast projekt for alle de islamistiske bevægelser.

Muslimerne reagerede på samme måde som europæerne på krigens konsekven-
ser: Med nostalgi, depression og melankoli (hüzün). Os mannerrigets fald kom som et 
chok for muslimerne og især for sunnierne, som udgør det store flertal blandt mus-
limer. Efter osmanner rigets fald stod muslimerne over for de barske realiteter. Ikke 
alene fandtes der ikke længere et islamisk imperium eller en muslimsk metropol, 
men den stat, der erstattede det (Tyrkiet), blev sekulær, og islamisk lovgivning blev 
erstattet af europæisk lovgivning. Reaktionen hos en del af den muslimske befolkning 
lignede de tyske nazisters og italienske fascisters. Hævn og genoprettelsen af storhed 
blev nøgleord for både nazister og islamister: Hævn over de allierede (især Frankrig og 
Storbritannien) og skabelsen af et nyt Rige og GrossDeutschland for tyskerne, Roma
nità for fascisterne og et fornyet Khalâfat (kalifat) for muslimerne.

Rashid Rida fra Syrien (1865-1935) var måske den første islamis tiske ideolog, der 
fremsatte tesen om en genoprettelse af kalifatet som institution. Hans bog, AlKhalâ
fat aw alImâmat alUzma (Kalifatet: det Øverste Imamat) blev udgivet (ca. 1922-23) 
umiddelbart før afskaffelsen af det osmanniske kalifat. Ifølge Rida består kuren imod 
”islams forfald” i at ”genoprette Imamatets [den muslimske ledelse] værdighed for 
således at genoprette den sande islamiske stat, som er den bedste stat, ikke bare for 
muslimer, men for hele menneskeheden” (Rida, 1986: 116).

Ridas ideelle nye kalifat er en tilbagevenden til det ”arabiske” kalifat i stedet for 
den ”tyrkiske” version. Det var næsten samtidigt, at Sayyid Abu Al-Álâ Mawdudi 
(1903-1979) startede den islamiske vækkelsesbevægelse i Indien, hvis mål var at redde 
kalifatet som institution. Da kalifatet var afskaffet, skrev han en bog med den sigende 
titel: Al Jihd filIslam (Jihad i islam), som blev udgivet i 1929. Det var kun ét år efter 
oprettelsen af Det muslimske Broderskab af Hasan al-Banna i Egypten, men fem år 
efter det osmanniske kalifats officielle opløsning af Mustafa Pasha (senere Atatürk), 
fem år efter Hitlers udgivelse af Mein Kampf, syv år efter Mussolinis march mod 
Rom og mindre end tolv år efter, at Lenin kom til magten. Hasan al-Banna, den 
mest indflydelsesrige ideolog i datidens muslimske intelligentsia, var overbevist om, at 
det osmanniske kalifats nederlag skyldtes en sammensværgelse mellem de europæiske 
stormagter.

Alt i alt er muslimernes nuværende situation et resultat af en lang række kompli-
cerede forhold. Nogle hører til i nutiden (integration af muslimer i Europa), andre hø-
rer til historien (afslutningen på kalifatet). Nogle er strukturelle (langvarig stagnation 
i muslimske samfund), mens andre er konjunkturelle (11. september). Islamismen har 
i det store og hele fulgt samme udvikling som de tre andre totalitarismer i det 20 år-
hundrede: En ideologisk fase, en organisatorisk fase og en statsmagtsfase. To aspekter 
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ved islamismen adskiller den fra de andre totalitarismer. Det første er, at islamismen 
ikke havde styrke nok til at tage magten i mellemkrigstiden. Først i 1979 fik den rege-
ringsmagten, med den islamiske revolution i Iran efterfulgt af Talibans regering i Af-
ghanistan i 1996. Det andet er, at al-Qaida, uden at være en statsmagt over et bestemt 
territorium, har fået stor betydning som international bevægelse. Selv om al-Qaida 
er blevet svækket efter 11. september 2001, er den stadig global hovedinspirator for 
mindre, men uafhængige terroristceller. Islamismen er uden tvivl en reel udfordring 
for den internationale sikkerhed, men man skal dog ikke overdrive dens kapacitet. 
Den vil i fremtiden også afhænge af, hvor beslutsomt Vesten og andre internationale 
aktører vil bekæmpe den, hvad enten den viser sig som stat eller som bevægelse.
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