
En gruppe fremtrædende og indflydelsesrige danskere har med Huset Mandag Morgen

som katalysator sat sig i spidsen for et initiativ, der vil vende den dramatiske krise i for-

holdet mellem Danmark og Mellemøsten til en ny begyndelse. Under overskriften Co-

existence of Civilizations vil gruppen i løbet af 100 dage arbejde indædt på at opstille pej-

lemærker for, hvordan kulturelle konflikter skal håndteres i globaliseringens tidsalder.

Gruppen tæller blandt andre Hummel-direktør Christian Stadil, tidligere udenrigs-

minister Uffe Ellemann-Jensen, LOs næstformand Tine Aurvig Huggenberger, formand

for Forum For Kritiske Muslimer Sherin Khankan og Københavns biskop Erik Norman

Svendsen. 

For Mandag Morgen er det ikke blot en selvstændig pointe, men også en forpligtigel-

se, at et medie går forrest i at skabe en ny forståelse mellem Danmark og Mellemøsten.

Jyllands-Posten valgte at støtte ytringsfriheden ved at trykke de 12 tegninger. Avisen var i

sin fulde ret til at gennemføre sin smagløse happening. At Jyllands-Posten ikke kunne

overskue konsekvenserne af sine handlinger, er svært at bebrejde avisen - det kan kun be-

klages. 

Men der er grund til at anfægte den tanke, at ytringsfriheden alene næres gennem pro-

vokationen; dialogen og forståelsen er mindst lige så vigtige råstoffer for den frie sam-

tale. Mandag Morgen vil støtte og styrke ytringsfriheden ved at fremme forståelsen for

sameksistens på tværs af kulturer. Derfor har vi valgt at tage initiativet. Og derfor vil vi i

de kommende måneder gå i dialog med de kræfter i Danmark, i Mellemøsten og i andre

af verdens brændpunkter, der vil en anden vej end konflikten. 

Når det er lykkes at samle en kreds af så travle og forskellige mennesker på ganske få dage,

skyldes det et fælles ønske om at handle. Viljen til at gøre en forskel på et kritisk tids-

punkt er til stede i alle dele af det danske samfund. Det var i Danmark, at den aktuelle

krise begyndte, og det må være i Danmark, at en ny dialog og en ny form for global tænk-

ning begynder. Mulighederne for at præge verden har sjældent været bedre for Danmark.

Og aldrig har ansvaret været større. 

De seneste uger har ikke blot kastet Danmark ud i en udenrigspolitisk krise, det har

også været drivkraft i den konflikt, amerikaneren Samuel Huntington har kaldt et clash
of civilizations. Ifølge Huntington vil konflikter i stigende grad være mellem forskellige

civilisationer, snarere end mellem regeringer og stater. Det er en konflikttype, der i sin

ondskab og vildskab kun tåler sammenligninger med de mørkeste kapitler i verdenshi-

storien. Den er uforsonlig i sin karakter, fordi den handler om identitet og ikke om in-
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svaret været større.



teresser. En grundlæggende konflikt mellem civilisationer har ingen vindere, kun tabe-

re. Første gang, det for alvor blev klart, at politik i globaliseringens tidsalder i lige så høj

grad drives af værdier som af økonomiske og geopolitiske interesser, var i 1989, da mul-

laherne i Teheran nedkaldte en fatwa over forfatteren Salman Rushdie. Siden har der

været en stribe sammenstød mellem Vestens verdslige værdier og dele af det muslimske

samfund. 

Krisen om Jyllands-Postens 12 tegninger er den sidste optrapning i en konflikt mel-

lem Vesten og de mest reaktionære kræfter i islam. Jo mere konflikten bliver optrappet,

jo stærkere står de grupper, der ønsker et sammenstød mellem civilisationerne. Men

konflikt mellem vesten og den muslimske verden er ikke den eneste vej, den aktuelle

konflikt behøver at gå. Vi vælger selv, om vi søger sameksistens eller sammenstød. 

En afgørende forudsætning for, at vi i de kommende år træffer de rigtige valg, er, at vi til

fulde forstår, hvor radikalt verden har forandret sig. Moderne kommunikationsteknolo-

gier betyder, at nyheder og holdninger ikke længere kan boltre sig bag nationens trygge

og velkendte rammer. Det gælder i Danmark, såvel som i Mellemøsten. 

I dag udgør verden et sammenhængende politisk system, hvor antallet af aktører og

holdninger synes uendeligt. Det stiller helt nye krav til regeringer, politikere, intellektu-

elle, virksomheder og medier om at forstå andres værdier. Ikke fordi man skal være

enige, intet ville være mere forkert, men for at sikre en frugtbar uenighed. 

Manglende respekt og forståelse for hinanden både i Danmark og i Mellemøsten har

været drivkraften i den ulykkelige sag om de 12 tegninger. I Mellemøsten findes der kun

ringe forståelse for, at en regering ikke kan diktere, hvad en fri og uafhængig avis kan

skrive og trykke. Det har været forstemmende at høre ambassadører fra store mellem-

østlige lande, helt affeje, at statsminister Anders Fogh Rasmussen ikke kan redigere avi-

serne. 

I Danmark har der manglet en vilje til at anerkende, at de grænser, vi selv navigerer efter i

anvendelsen af det frie ord, nødvendigvis må reflektere den tidsalder, vi lever i. Heldigvis

er udgangspunktet for en ny forståelse til stede. Det viser ikke alene de seneste dages

mange folkelige initiativer. I cyberspace har danske borgere og muslimer i Mellemøsten

opbygget portaler og indsamlet underskrifter med det ønske at skabe nye kanaler for ud-

veksling af viden og holdninger. 

De moderate muslimer i Danmark har fået et massivt rygstød, fordi de på et afgøren-

de tidspunkt har vist, at flertallet af muslimer her i landet ikke er fanatikere. Og deres

indsats bliver kvitteret af den danske befolkning. Ugebrevet kan i dag offentliggøre en

opinionsmåling, der viser, at 75 pct. af befolkningen ikke mener, at de imamer, der har

fyldt medierne de sidste uger, er repræsentative for muslimerne i Danmark. Og efter 14

dage, hvor de hjemlige tv-programmer har været præget af billeder af boykot, brænden-

de danske ambassader og flag, meningsløst had og islamisk fanatisme, mener over halv-

delen af befolkningen, at der ikke er en modsætning mellem islam og demokrati. 

Med sit initiativ vil Mandag Morgen gerne demonstrere sin version af ytringsfriheden

og placere sig som et globalt tænkende medie, hvor ord og handling følges ad. Men am-

bitionen rækker videre, nemlig at Danmark kan skabe en anden global opmærksomhed

omkring sig ved at sætte nye standarder og normer for global dialog - og dermed de-

monstrere, at der ikke findes noget reelt alternativ til Co-existence of Civilizations.
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