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Danske muslimer
opfordrer til
global protest
Danske muslimer er
tilfredse med muslim-
ske landes fordøm-
melse af profet-
tegninger, men fort-
sætter mobiliseringen
i Mellemøsten.

Af Poul Exner

Forud for det netop overståe-
de topmøde i OIC, Organisa-
tionen af den Islamiske Kon-
ference, der fandt sted i Mek-
ka i Saudi-Arabien, havde 21
islamiske organisationer i
Danmark sendt en delega-
tion til Egypten for at for-
tælle om Jyllands-Postens
karikaturer af profeten Mu-
hammed.

»Formålet var at aflevere
de tegninger, som Jyllands-
Posten har krænket musli-
merne med, til folk med for-
bindelse til konferencen og
at sætte dem ind i situation-
en«, fortæller Kasem Said
Ahmad, der er formand for
politik- og medieudvalget i
Islamisk Trossamfund.

Delegationen mødte
blandt andre næstforman-
den for Den Arabiske Liga og
lederen af al-Azhar Universi-
tetet i Kairo.

»Det gik bedre end forven-
tet. Vi blev lovet, at sagen
ville blive bragt op og be-
handlet seriøst på OIC-top-
mødet. Og det var også, hvad
der skete«, siger Kasem Said
Ahmad.

Konferencen vedtog et
slutdokument, der fordømte
Jyllands-Postens tegninger –
uden dog at nævne avisen
ved navn – og opfordrede til,
at ytringsfriheden ikke bli-
ver misbrugt. Nu vil de 21
islamiske organisationer gå
videre med sagen for at få
opbakning til protesten i fle-
re muslimske lande.

»Det næste skridt er, at vi
sender en delegation til Bei-
rut for at snakke med de
ungdomsorganisationer, der
er med i Det Arabiske Initia-
tiv. Derefter rejser vi til Syri-
en for også at mobilisere folk
der«, fortæller Kasem Said
Ahmad.

Jakob Skovgaard-Peter-
sen, der er direktør for
Dansk-Egyptisk Dialoginsti-
tut i Kairo, fortæller, at de
egyptiske medier hidtil ikke
har vist sagen den helt store
interesse, men at den inter-
nationale arabiske presse
har nævnt sagen, og at arabi-
ske satellitkanaler har haft
enkelte diskussioner om sa-
gen.

Samtidig vurderer han, at
den fornyede interesse for
tegningerne kombineret
med billedernes enkle sprog
muligvis kan bevirke, at sa-
gen bliver bredt kendt.

»Det vil være ulykkeligt,
fordi sagen kan blive en stan-
dardreference i mere radika-
le gruppers forsøg på at over-
bevise muslimer i verden om,
at Danmark, eller ligefrem
Europa, er anti-islamisk«, si-
ger han.
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