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Introduktion
Stereotyper og fordomme om islam handler for det meste om religionens egenskaber (eller
påståede egenskaber): stereotyper og fordomme relateret til adfærd er altid forbundet med
religiøse forskrifter ("ægte muslimer skal gøre det eller det"). Denne ide kommer til en vis grad fra
en fejlfortolkning af ordet islam, hvilket betyder "underdanighed". Ifølge nogle stereotyper er en
muslim en slags slave for Guds; en person uden fri vilje, som tvunget af sin religion til at handle på
en bestemt måde. Det forklarer, hvorfor islam betragtes som en lovreligion (med sharia som ’lov’).
Faktisk er en bedre oversættelse af islam "overgivelse", hvilket i højere grad implicerer, at muslimer
skal følge Guds vilje.

Den skjulte mangfoldighed
De fleste stereotyper og fordomme stammer fra to generaliseringer: ’islam er en uforanderlig
monolit’ og ’alle muslimer har samme overbevisning og praksis’.

1. Mineraten på den store måske i Xi’an (kilde)
Hui er et meget gammelt samfund af kinesiske muslimer.
De muslimske elementer har blandet sig ind i den kinesiske kultur.
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Som enhver religion er islam ikke statisk: den har gennemgået forandringer gennem tid og rum. I
dag er islam opdelt i to hovedbetegnelser (Sunnah og Shi'a), og der findes mange forskellige
fortolkninger inden for disse to grupper. Faktisk er der mange måder at være muslimer og mange
former for ’islam’.
Selv et tilsyneladende klart begreb som sharia, der er til stede i stereotypen / fordomme "alle
muslimer skal adlyde sharia og vil have alle til at leve efter det", er ikke så klart skåret, som det ser
ud til. Sharia opfattes som et præcist og veldefineret sæt af love, en slags muslimsk lovkode. I
virkeligheden er sharia mere et koncept end en juridisk kode. Den er afhængig af fortolkning og
forklaring af koranen og haditterne, og der er mange måder at forstå disse foreskrifter på. Den
muslimske verden kan opdeles efter de forskellige lovskoler, såsom Hanafi i Tyrkiet eller Maliki i
Nordafrika.
Mere information kan findes på:
• Hellige islamiske tekster: Koranen og haditherne
• Fra Sunnah til Sunnisme
• Shi’a islam
• De store lovskoler
• Islam og modernitet
• Billedets rolle i islam

Politik, vold og terror
En af de mest udbredte fordomme om islam er, at den fremmer brugen af vold. Det er på en eller
anden måde forbundet med en anden stereotyp/fordom om, at islam er en politisk ideologi. I sin
mest udførlige form hedder det, at islam er en slags totalitær religion, der forsøger at overtage
verdensmagt for at gennemtvinge en religiøs lov med vold og tvang.
Spørgsmålet om vold og fundamentalisme er behandlet i enhed (unit) 5. Det første skridt til at løse
disse problemer er at vise islams mangfoldighed: nogle grupper ønsker at have et politisk system
bygget op omkring islamiske værdier, og nogle mennesker tror, at vold kan bruges til at skabe et
sandt islamisk samfund, men andre mener ikke, at islam er i konflikt med demokratiske værdier, og
at den kan trives i moderne og sekulære samfund uden at forsøge at ødelægge dem. I disse tilfælde
er det altid vigtigt at blive mindet om religionens mangfoldighed og kompleksitet.
Mere information kan findes på:
• Tendenser i nutidens islam

4

