Mellemøstens Boykot af Danmark
Det er imponerende at mellemøstlige lande fordømmer tegninger i en dansksproget avis.
Befolkningen kan jo ikke engang læse den. Langt de fleste muslimer i Danmark er revnende
ligeglade med Jyllandspostens tegninger af profet Mohammed. Kun få fundamentalistiske muslimer
i Danmark føler sig dybt krænket. Mange føler måske nok ubehag ved tegningerne, men uden at ty
til fanatiske holdninger.
De svage diktaturstater i Mellemøsten har fundet en bekvem sag, hvor de kan samle folket bag sig
mod en udefra kommende skændsel. De håner godt nok både kristne og jøder med dybt
ærekrænkende holdninger ofte ledsaget af nedværdigende illustrationer, men vi er jo også vantro.
Det samme er åbenbart ikke tilladt mod muslimer. Er det fordi de betragter sig selv som
overmennesker?
En sprogforsker har i 2005 påvist, at Islam er langt den mest voldelige religion, hvis man
sammenligner de store religioners hellige skrifter. De fleste muslimer forstår deres religion i
nutidens ånd, men rettroende fundamentalister tager stadig koranens ord helt bogstaveligt. Derfor er
det morsom og meningsfyldt satire at tegne profetens turban som en bombe.
Jyllandsposten bør ikke beklage, at man har bragt tegningerne, og danske medier bør bringe flere.
Vi har ytringsfriheden til at foragte primitive fanatikere - især de illoyale imamer, som vi har lukket
ind i Danmark, fordi vi hylder religionsfriheden. Havde de udført tilsvarende landsskadelig
virksomhed mod et land i Mellemøsten ville de være truet på livet.
Meget tyder på at disse imamer på deres pilgrimsfærd til Mellemøsten har udbredt voldsomme
overdrivelser af sagen - ja direkte løgne (bl. a. skulle Jyllandsposten have afbildet profeten med
grisetryne og -ører). Det er bagvaskelse og bør medføre, at statsadvokaten rejser tiltale for
bagvaskelse af Jyllandsposten og Den Danske Stat.
I Danmark har vi ytringsfrihed - også for herboende fundamentalistiske muslimer. Jeg vil forsvare
deres ret til deres holdninger, men vi har ret til at have vore meninger om dem ligesom om alt andet.
Vi har ret til at bruge humor og satire i vore debatindlæg. Fundamentalisterne føler sig krænket over
tegningerne, men de kan jo lade være med at læse Jyllandsposten.
I Danmark føler mange kvinder sig krænket af billeder i pornoblade. Derfor køber de dem ikke. Det
tilsvarende råd vil jeg give imamerne. Men det hjælper nok ikke, for de er ude i et helt andet ærinde.
Det er i virkeligheden nogle ynkværdige personer, der slet ikke har habitus til at opholde sig i et
demokratisk land med ytringsfrihed.
Oppositionen fører desværre dårlige politiske argumenter frem mod regeringen. Ønsker S og SF
virkelig at gøre imamernes sag til deres? Det danske samfund skal ikke sige undskyld statsministeren skal slet ikke. Vi er ikke til salg for en eksport på 8 mia. kr. (1600 kr. pr indbygger).
Det går selvfølgelig ud over nogle virksomheder. Men erfaringen viser at det som regel varer kort. I
1978 blev Shahen af Iran dybt fornærmet på Danmark og den iranske regering udstedte et dekret om
handelsboycott af danske virksomheder. Det havde marginal virkning og boykotten blev ophævet
en måned senere. Man hidser sig hurtigt op i Mellemøsten, men det går også hurtigt den anden vej især når der er fare for at man bliver til grin.
Lad mig til slut understrege, at langt de fleste muslimske indvandrere i Danmark ikke deler
imamernes opfattelse. Derfor skal vi ikke opildne en anti-islamisk stemning. Men lad os få nogle
vittighedstegninger med imamerne. Der er mange oplagte emner - bl. a. Abu Laban.
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