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Stauning november 2002
Dagens Spids
Moderate Imamer
Der er nogle som tror at alle muslimske Imamer i Danmark er rabiate fanatikere.
Det er naturligvis forkert. Der findes skam også en moderat udgave af Islam og
der findes moderate Imamer i Danmark.
De fanatiske Imamer kan f.eks. finde på at sige at vestlige kvinder selv er skyld
i at blive voldtaget hvis de klæder sig udfordrende, dvs. f.eks. undlader at bære
tørklæde eller de kan finde på at opfordre muslimske kvinder til at få mange børn
med den begrundelse at det rent demografisk vil fremskynde overgangen til et
muslimsk samfund med sharialovgivning.
Men den slags tager de moderate afstand fra. De siger klart og tydeligt at vel
går de ind for sharialovgivning osv., men nu er der jo ikke muslimsk flertal i
Danmark og derfor har vi ikke Sharialovgivning. Se det er jo meget moderat.
2 af disse moderate imamer er de i offentligheden kendte Fatih Alev og Abdul
Wahid Pedersen. De er bla. med i det panel som svarer på religiøse spørgsmål
i Kristeligt Dagblad og har der gjort sig bemærkede med meget moderat
holdninger til f.eks. stening af kvinder der gribes i utroskab.
De understreger således, at selvom de til fulde går ind for denne af Muhammed
forordnede straf, så er bevisbyrden oftest er så tung at straffen kun sjældent kan
fuldbyrdes. Se det er jo meget moderat. Formentlig går de også ind for, at man
skal bruge runde sten i stedet for skarpe eller at kvinden får lov til først at indtage
en smertelindrende kodimagnyl før hun stenes til døde. Man er vel moderat.
Abdul Wahid Pedersen har for nylig synliggjort sine moderate holdninger ved at
understrege at vel er omskæring af kvinder en ærefuld handling, men det er ikke
en pligt for en muslim at lemlæste sin datter. Muhammed har nemlig rost
omskæring men ikke forordnet det. Se det er da også meget moderat og heraf
kan man lære, at profeten selv var et moderat menneske som kun anbefalede
lemlæstelse af små piger, men ikke krævede det.
Også Fatih Alevs moderate holdninger kom til udtryk for nylig da han i dagene
efter terroraktionen på Bali i radioen fortalte at det i de muslimske samfund i
Danmark var en udbredt opfattelse, at denne og lignende terroraktioner i
virkeligheden blev udført af USA eller Israel for at miskreditere Islam. Han blev
så spurgt hvad han selv mente og svarere, at han selv var meget i tvivl!
Se det er jo fantastisk moderat. Han tager godt nok ikke entydig afstand fra den
ideologi der fostrer terrorismen, men på den anden side er han i ægte tvivl om
om terrorismen i virkeligheden er jøders og amerikaneres komplot mod
muslimer.
I en del rabiate muslimske kredse er man fast overbevist om at Den amerikanske
præsident blot er en marionet for det jødiske verdenskomplot, ligesom man livligt
fortælles om de 5000 jøder som ikke kom på arbejde 11. september fordi de var
blevet advaret af de sande gerningsmænd.
Den slags omtaler Fatih Alev slet ikke. Han er blot i tvivl. Det er sørme godt at
vi har så moderate Imamer iblandt os.
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