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Hvad er fundamentalisme? En teoretisk introduktion
Fundamentalisme kan beskrives som en vilje til at gå tilbage til det "fundamentale" af en religion.
Det stammer fra tanken om, at en given religion var ren ved dens begyndelse og er blevet ødelagt
som tiden er gået. Det er ofte præget af en streng, nøjagtig realisme, da fortolkning uden for den
bogstavelige betydning af hellige tekster ses som korruption. Et andet væsentligt træk er
betydningen af at skelne mellem inder-gruppen og ydergruppen: Verden er delt mellem sande
troende og de andre (enten ikke-troende eller forkert troende).
I den moderne æra er denne tilbagevenden til et tidligere mytiske ideal for det meste en følge
af moderniteten: Moderne / sekulære værdier anses for at gå imod religiøse værdier og betragtes
som frø af korruption.
Det er nyttigt og interessant at se nærmere på og lave distinktioner fra andre termer, der ofte
er relateret til "fundamentalisme".
Traditionalisme betyder den strenge følge af en konsolideret tradition, som dog ikke
nødvendigvis falder sammen med den formodede oprindelige renhed. Der er ikke lagt vægt på en
fjern, mytisk fortid, men mere på en nærmere tid, overført af samfundets kollektive hukommelse.
Integralisme er en opfattelse af samfundet, hvor enhver dimension (politik, kultur,
uddannelse osv.) skal "integreres" og modelleres i overensstemmelse med normerne for religion.
Integralisme afviser grundlæggende et pluralistisk sekulært verdensbillede, det vil sige, at religion
betragtes som en af de forskellige mulige verdenssyn, ifølge personlig tro. Derfor har
fundamentalisme og integralisme ofte lighed i mening, men ikke altid: for nogle neo-ortodokse jøder
er det for eksempel diktum at være jødisk derhjemme og en borger i omverdenen.
Fundamentalisme er ikke nødvendigvis voldelig. Afvisningen af den moderne verden og
betydningen af distinktionen mellem inder-gruppen og ydergruppen kan føre til to forskellige slags
modstand. I nogle tilfælde bor fundamentalister i tætte samfund og undgår kontakt med
udenforstående. I andre tilfælde vil fundamentalister tvinge deres syn på religion på andre
(integralisme holdning), hvilket kan føre til vold. Denne vold er rettet mod ikke-troende og dårlige
troende (nogle gange betragtet som værre end ikke-troende). Når det kommer til konflikt, så kan vi
tale om sammenhæng mellem fundamentalisme og radikalisme.
Radikalisme, som i dag er et begreb med stor succes, bør mere generelt betragtes som et
synonym for ekstremisme i forhold til selv ikke-religiøse sammenhænge: den har en militant
karakter, fordi konflikten er drivkraften i handlingen / kampen for opfyldelsen af en ideel anset for
uforsonlig. Et sådant ideal kunne forresten også være politisk, racistisk, nationalistisk og føre til
terroraktivitet.
Relaterede digitale moduler:
• Religion og fundamentalisme
• Globalisering, fundamentalisme og maksimalisme
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