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Abstract 

!
The aim of this thesis is to study and analyze how Islam was described in German and Swedish 

newspapers the month following the terrorist attacks in Paris on November the 13th, in 2015. The 

study is based on 59 news writings. Furthermore, the purpose of the study is to investigate possible 

differences between the stances held by newspapers in the two countries. The theoretical framework 

of the investigation is constituted by idea analysis and the Runnymede Trust Theory as well as Me-

dia Theory. The results are presented in tables as comments. The results of the study show that the 

German newspapers contain more criticism towards Islam than the Swedish newspapers. The 

outcome also show that the Swedish newspapers are less biased than the German newspapers are. 

Additionally, the results show that criticism towards Islam decreased in newspapers of both countri-

es during the examined period after the terrorist incidents. 
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Förkortningar 
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1. Inledning 

I antikens Grekland berättades myten om den sköna Europa, dotter till kung Agendor, som rövades 

bort av den store guden Zeus, efter att han lockat henne i skepnaden av en vacker vit tjur. Är det åter 

dags för Europa att vara föremål för gudars kamp, eller kan hon bli drottning över flera? 

!
Under mina studier vid programmet Internationell Administration Med Språk vid Linnéuniversitetet 

i Växjö, genomförde jag den för programmet obligatoriska praktikterminen vid den Europeiska 

Kommissionens representation i München, Tyskland. Där praktiserade jag på på avdelningen för 

press, media och kommunikation där jag bland annat gick igenom dagstidningar och deras rapporte-

ring om EU. Detta var en intressant erfarenhet som även fick mig att börja fundera på hur olika län-

der eller kulturer har olika journalistisk kultur, kanske olika sätt att förmedla nyheter, eller om de 

lägger olika tonvikt i dem. Jag upplevde att de tyska tidningarna jag granskade förmedlade nyhets-

material på ett annat vis än de svenska jag var van vid. Jag blev intresserad av att undersöka det 

närmre. Sommaren 2015 återvände jag till Skandinavien och arbetade några månader i Oslo. Fråge-

ställningen för mitt examensarbete började växa fram, jag ville granska rapporteringen om ett speci-

fikt tema i tysk och svensk jämförbar press. Nyheterna hösten 2015 präglades till en början av en 

stor flyktingvåg som nådde Europa, och då främst från mellanöstern, detta bland annat sammanföll 

med den period jag hade valt att inrikta mig på att studera. Senare under hösten kom fruktansvärda 

terrorattentat att prägla nyheterna. Jag valde att ta reda på hur man skrev om islam i två stora svens-

ka, respektive två stora tyska dagstidningar.  

!
1.1 Bakgrund 

Konflikten i Syrien har orsakat en humanitär katastrof och idag befinner sig 60 miljoner människor 

på flykt undan krig, konflikter och förföljelse, vartill kriget i Syrien är den största orsaken. Halva 

Syriens befolkning har tvingats lämna sina hem sedan 2011 då konflikten startade. 60 miljoner flyk-

tingar är den högsta siffran någonsin och antalet ökar dramatiskt visar UNHCRs rapport om flyk-

tingsituationen i världen. Få utav de kriser som världen över tvingat människor på flykt har nått en 

lösning, varför fler människor tvingas fly sina hem.  Under 2014 kunde endast 126 800 flyktingar 1

återvända till sina hemländer, vilket är det lägsta antalet på 31 år. År 2015 tog Sverige och Tyskland 
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emot flest flyktingar i Europa per capita. Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige år 2015  2

varav 51 338 var från Syrien, följt av Afghanistan, Irak och statslös.  I Tyskland sökte 476 649 män3 -

niskor asyl år 2015 varav 162 510 från Syrien, följt av Irak, Afghanistan och statslös.  På grund av 4

den stora tillströmningen av människor i EU där Sverige och Tyskland tagit störst ansvar, anser jag 

det vara av vikt att undersöka vad media i dessa länder förmedlar om den religion som en stor majo-

ritet från dessa länder tillhör, eller anses tillhöra.  

!
1.2 Avgränsningar 

Som beskrivet i inledningen så har jag valt att begränsa mig till att granska dagspressmaterial. Vida-

re så har jag begränsat urvalet till två betydande dagstidningar i vardera land. I början sökte jag alla 

tillgängliga tidningsartiklar om islam, fyra veckor före och fyra veckor efter de sex samordnade ter-

rorattentaten i Paris  den 13e November 2015, där 130 människor omkom.  Jag  insåg snabbt att 5 6

källmaterialet skulle bli alldeles för omfattande för att undersökas manuellt. Jag begränsade därför 

källmaterialet i tid till de fyra veckorna som följde efter attentaten i Paris. Jag förmodade att debat-

ten om islam skulle kunna vara mer polariserad vid denna tidsperiod. Dessutom så skulle rapporte-

ringen om islam före respektive efter attentaten kunna vara  så differentierad att en jämförelse inte 

längre skulle handla om skillnader i nationell rapportering, utan om skillnader i attityder till islam, 

vilket alltså inte är syftet. Det visade sig att materialet de fyra veckorna efter attentatet även det var 

av sådan omfattning att det skulle bli alldeles för stort att analysera manuellt. Jag hade då valet att 

minska antalet mediekällor eller ytterligare begränsa tidsramen. Eftersom det kändes som en viktig 

del av arbetet att för varje land ha ett referensmedium, valde jag att istället koncentrera mig på artik-

lar som publicerats lördagar och söndagar i den givna tidsperioden. Detta eftersom helgutgåvorna 

ofta innehåller mer åsiktsbildande texter och längre reportage än veckoutgåvorna. Min träff gav 59 

tidningstexter vilket var en omfattning jag ansåg skulle vara rimlig att undersöka. Det var viktigt för 
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mig att sprida de valda dagarna över en längre period, så att variationer i dagsaktuella händelser inte 

skulle påverka i allt för hög utsträckning. På detta vis kom bland annat även hotellattentatet i Mali 

att påverka Nyheterna under den undersökta perioden. Jag valde att begränsa mig till granskning av 

de svenska dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och de tyska dagstidningarna 

Die Welt och Frankfurter Allgemeine Zeitung tillsammans med deras söndagstidningar (se kap. 6). 

Jag har valt att undersöka alla publicerade texter under de givna dagarna som innehåller ordet 

”islam”. Jag vill här passa på att förtydliga att jag undersöker hur tidningarna förhåller sig till religi-

onen islam och inte till radikal islamism, wahhabism, jihadism, IS med mera. Vilket hade blivit en 

annan studie. Jag har inte tagit hänsyn till foton och bilder i artiklarna, trots att dessa förstås också 

kan tolkas. Min studie gör inga anspråk på att spegla diskursen om islam i någon bredare bemärkel-

se, men kan ses som ett stickprov ur diskursen om islam, som den trots allt är del av. 

2. Syfte och Frågeställningar  

Syftet är att undersöka ifall det går att finna någon skillnad i hur islam beskrivs  i tysk och svensk 

jämförbar press under den bestämda perioden. För att besvara syftet har jag tagit hjälp av två fråge-

ställningar: 

!
• Är något utav de undersökta ländernas tidningar mer islamkritiska? 

• Är något utav ländernas tidningar mer ställningstagande? 

• Minskar islamkritik i ländernas tidningar under den andra undersökta perioden? 

!
3. Teorier 

3.1 Dagordningsteorin 

Den grundläggande idén bakom teorin om mediernas dagordningsfunktion är att medierna har makt 

att påverka vad människor anser vara viktiga frågor . Ett annat sätt att uttrycka det är att det handlar 7

om mediernas makt att forma de bilder människor har av världen utanför, även kallad våran pseu-

doomgivning. Pseudoomgivning kallas det eftersom det är teman som medier uppmärksammat oss 

på, och inte verkligheten som påkallat våran uppmärksamhet, det är inte åsikter vi fått efter att ha 

upplevt det på egen hand. Medierna har alltså en betydande makt över medborgarnas dagordning. 

Enligt dagordningsteorin är det de samhällsfrågor och samhällsproblem som medierna lägger störst 

vikt vid, som i majoriteten av fallen blir de frågor som medborgarna tycker är viktigast. Vem sätter 

dagordningen åt medierna? Indikationer från verkligheten är inte särskilt betydelsefulla. Det är sna-
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rare bilden av verkligheten som avgör, vilken är starkt påverkad av de nyhetsvärderingar som görs 

på redaktionen. Sådant som bedöms vara både viktigt och intressant för medborgaren.  Detta gör att 8

det finns möjlighet för utomstående aktörer så som politiska partier och intresseorganisationer att 

påverka vad som ska bli nyheter. Genom att presentera ett budskap på ett sätt som passar medierna, 

genom att arrangera händelser som är medieanpassade eller genom tillgången till information. Det 

finns olika uppfattningar om medierna eller politikerna är starkast i kampen dem emellan och de 

flesta verkar anse att det är medierna som influerar politikerna snarare än motsatsen. Nästan alla 

mänskliga aktiviteter som som är beroende av att nå ut till människor anpassar sina aktiviteter och 

budskap för att passa medierna. Det är alltid vilkorad makt där villkoren kan förändras över tid och 

beroende på sammanhang.   9

!
3.2 The Runnymede trust teorin 

The Runnymede trust publicerade år 1997 Islamophobia, a Challenge for US All som fick stort ge-

nomslag på debatten om främlingsfientlighet som riktas mot muslimer.  I sin operationalisering har 10

man sökt identifiera ett antal frågor om islam i vilka man kan ha så kallade öppna eller slutna upp-

fattningar. Med hjälp av detta schema har man försökt göra begreppet islamofobi mätbart. Därmed 

kan man bland annat belysa hur media förhåller sig till islam och muslimer. Larsson (2005: 88). The 

Runnymede Trust modellen talar om slutna islamofobiska respektive öppna uppfattningar. Med 

öppna uppfattningar menas att alla muslimer inte klumpas samman till en enda grå massa , vilket 

ofta sker både i medier och vardagliga samtal. Muslimer kan och skall enligt detta synsätt inte be-

skrivas som en homogen och oföränderlig grupp (Larsson 2006:15). En stängd uppfattning däremot 

bygger på ”förutfattade attityder som bortser från variationer och mångfald inom islam och musli-

mer.” (Larsson 2006:15)  . Nedan syns tabellen som förklarar kriterierna i modellen.  11

!
!
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!
Det finns problem också med denna definition eftersom den söker ringa in ”unfair” diskriminering 

och ”unfounded” fientlighet. Finns det en rättvis diskriminering eller grundad fientlighet? (Otter-

beck och Bievelander 2006:9) Åke Sander och Göran Larsson pekar på islamofobi i betydelse av 

”varje handling som eller händelse som uppfattas som islamofobisk av en person eller någon annan 

Kriterier Slutna uppfattningar om 
Islam 

Öppna uppfattningar om 
islam

1. Monolitisk/ mångsidig Islam framställs som en mono-
litisk och statisk enhet utan 
förmåga att möta förändringar. 

Islam ses som något mångbott-
nat och progressivt med inre 
olikheter, debatter och förmåga 
till utveckling

2.Skild/förenad Islam ses som något skilt och 
annorlunda - (a) utan värde-
ringar eller mål som är gemen-
samma med andra kulturer; (b) 
ej påverkad av andra; (c) utan 
att påverka andra. 

Islam ses som beroende av 
andra trossystem och kulturer - 
(a) med vilka man har gemen-
samma värderingar och mål; 
(b) påverkad av dessa; (c) beri-
kandes dessa. 

3. Underlägsen/ Annorlunda Islam ses som underlägsen 
västvärlden - barbarisk, irratio-
nell, primitiv, sexistisk. 

Islam ses som något annorlun-
da än västvärlden men inte som 
underlägsen utan som en jäm-
bördig part. 

4. Fiende/ partner Islam ses som våldsam, ag-
gressiv, hotande, stödjer terro-
rism, delaktig i konflikten mel-
lan kulturer. 

Islam ses som en verklig och 
potentiell partner i gemensam-
ma projekt och i lösningen av 
delade problem. 

5. Manipulerande/ uppriktig Islam ses som en politisk ideo-
logi som används för att skaffa 
sig politiska och militära förde-
lar.

Islam ses som en genuin tro 
som utövas på ett innerligt och 
äkta sätt.

6. Kritik av västvärlden avvi-
sas/ beaktas

Islamsk kritik av västvärlden 
avvisas utan reflektion.

Kritik av västvärlden och andra 
kulturer beaktas och diskuteras.

7. Diskriminering försvaras/ 
kritiseras

Fientliga attityder gentemot 
islam används för att legitimera 
diskriminering och uteslutning 
av muslimer i samhället. 

Debatter och uppfattningar som 
avviker från islam minskar inte 
viljan att bekämpa diskrimine-
ring och uteslutning från sam-
hället. 

8. Islamofobi ses som något 
naturligt/ problematiskt

Antimuslimska attityder accep-
teras som något naturligt och 
”normalt”. 

Kritiska attityder till islam är 
föremål för kritisk diskussion, 
speciellt om de är felaktiga el-
ler orättvisa. 
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person” (Sander och Larsson, under utgivning). Här förs diskussionen från att handla om förövarens 

intention till den drabbades upplevelse. Sander och Larsson har formulerat denna definition i med-

veten opposition till Runnymede Trust, eftersom denna ser islamofobi som en genomtänkt ideologi. 

Istället, menar författarna, är islamofobi ofta orsakad av frapperande okunskap snarare än ideologi. 

Däremot har denna definition en svaghet avseende operationalisering.  Jag har i min undersökning 12

valt att använda mig av Runnymede Trust schema för att identifiera en öppen eller sluten hållning 

till islam i texterna.  

!
4. Tidigare forskning 

Här kommer jag kortfattat att presentera tidigare forskning jag stött på under arbetets gång och som 

delvis har inspirerat mig. Det finns säkert mycket mer som skulle kunna vara relevant här, inte minst 

därför att arbetet handlar om något så komplext som en kulturell skillnad mellan två länder och 

språkområden, och dessutom om skillnad i åsikter, rörande både religion och politik. Jag vill alltså 

speciellt nämna följande forskning: Kristian Steiners 2010 i Uppsala publicerade studie: ”Vem är 

min nästa?  Som undersöker bilden av islam och muslimer i den kristna nyhetstidningen ”Världen 13

idag”. Steiner har i sitt verk en gedigen genomgång av texterna i tidningen, där han i detalj belyser 

alla nyanser och schatteringar som tillsammans utgör den bild av ämnet som förmedlas till läsaren. 

Steiner använder sig bland annat av det 1997 publicerade schemat för kriterier för att finna islamo-

fobi, som  även jag refererat till i kap. 3.1. Steiner har i sitt verk bland annat en spännande redovis-

ning av lingvistiska strategier som behandlar meningsbyggnad och hur meningar uppfattas. Steiners 

studie har varit en källa till inspiration. Vidare vill jag speciellt nämna Dana Alamines studie ”The 

image of muslims and islam in swedish newspaper”  där hon på ett förtjänstfullt sätt analyserar bil14 -

den av islam och muslimer i de fyra svenska tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Här belyser hon bl.a. hur texter konstrueras i syfte att lägga ansvaret för in-

dividens handlingar på en övergripande ideologi. Hon nämner stereotyper och islamofobi och hänvi-

sar till den teori som jag använt som en del av min analys, the Runnymede trust teorin. Jag vill också 

nämna Katri Aaltos studie ”Savages of the suburb”  som handlar om kulturella skillnader som för15 -
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klaring för den finska tidningen ”Helsingin Sanomats” rapportering om kravallerna i Rosengård. En 

intressant studie om hur kulturella skillnader återspeglas i mediatext. I detta sammanhang bör också 

nämnas, Maria Svenningssons ”Solidaritet eller inte” . En jämförande studie om svenska och itali16 -

enska tidningars framställning av irreguljära migranter. Svenningsson väljer att också jämföra två 

svenska tidningar med två utländska. De synpunkter hon lägger fram om sökning i olika mediearkiv 

är värdefulla i denna typ av studie.  

!
5. Metod  

5.1 Deskriptiv idéanalys!

Oavsett var diskussioner pågår gällande vad stater bör och inte bör gör, eller vad frihet och rättvisa 

är, eller vilket politiskt tema som helst, pågår en konflikt mellan politiska idéer. Politiska idéer for-

mar människors övertygelser, sympatier och strävanden och har stor betydelse för samhällets ut-

veckling. Därför är det viktigt att analysera och kritiskt granska de politiska budskap som framförs. 

Idéanalysen gör att politiska texter och uttalanden kan studeras på ett systematiskt sätt.  Med idéa17 -

nalys avses alltså det vetenskapliga studiet av politiska budskap.  Om en forskningsuppgift skall 18

betraktas som idéanalytisk beror främst på vad den undersöker och mindre på hur det görs. Idéana-

lysen förutsätter att forskaren i ett tidigt stadium gör klart för sig vilka argument, påståenden eller 

föreställningar i textmaterial som skall studeras.  Tanken är att vi måste veta vad det är vi letar efter 19

redan innan vi genomför analysen och drar våra slutsatser. Distinktionerna mellan olika former av 

företeelser och argument kallar man för studiens ”analysapparat” eller ”analysschema”. Det handlar 

om att utforma kategorier för att studera den fråga man vill besvara.  En analysapparat kan t.ex. 20

konstrueras som idealtyper. En idealtyp, som jag tänker använda mig av, är en tankekonstruktion 

som försöker fånga in det väsentliga egenskaperna hos en ståndpunkt eller kanske rentav hos en hel 

ideologi. Med idealtyper kan tanken vara att sammanfoga en argumentations delar till en mer sam-

manhållen ståndpunkt. När vi tecknar en idealtyp av exempelvis en ideologisk position renodlar vi 

de idéer som utmärker den, vilket tydliggör och sammanfattar dess innebörd. Idealtypen är en ex-

termbild av utan exakt motsvarighet i verkligheten. Att som forskningsuppgift vilja beskriva ett ma-
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terial är i en mening att ägna sig åt vetenskapens mest grundläggande verksamhet. Det tordes finnas 

anledning att även i samhällsvetenskaperna uppmärksamma betydelsen av rika och systematiska be-

skrivningar av olika fenomen. För att beskrivningen ska ha ett vetenskapligt värde krävs att forska-

ren drar slutsatser om materialet.Uppgiften kan vara att säga något om textens budskap som inte sä-

ger sig självt.   21

                                                                                          

5.2 Tillvägagångssätt och Materialinsamling 

Jag valde att använda sökordet ”islam” i mediearkiv. Som student vid Linnéuniversitetet har man 

tillgång till det mycket användbara och omfattande arkivet Mediearkivet Retriever, som även an-

vänds av professionella journalister. I Tyskland är ett motsvarande mediearkiv betaltjänsten PMG 

Presse-Monitor. Denna tjänst är relativt dyr att använda, ett abonnemang kostar minst 50 € i grund-

avgift per månad, därtill tillkommer avgifter på ca. 3 € per köpt och därmed nedladdningsbar artikel. 

Detta var någonting jag övervägde att ingå för att kunna genomföra min undersökning, men tursamt 

nog var PMGs kansli, när jag förklarat att jag var student och vad jag ämnade undersöka, vänliga 

nog att upprätta ett gratis test-account åt mig under två veckors tid. Sökningen från båda arkiven gav 

totalt 59 träffar som innehöll ordet ”islam” i tidningarna, enligt avgränsningarna som beskrivs i kap 

1.2. Det var allt från ledare till reportage, musikrecensioner och boklistor. Jag har tagit hänsyn till 

alla tidningstexter i min undersökning, då texters innehåll kan skilja sig mellan tidningar och länder 

och jag inte ville utesluta en viss texttyp som icke opinionsbildande. Jag använde mig utav Runny-

mede trusts analysschema (beskrivet i kapitel 3) för att bedöma innehållet och dess värdering av 

islam. Jag har valt att i min undersökning kalla de två variablerna för islamkritiska och islamvänliga 

istället för t.ex. slutna och öppna eller islamofobiska och icke islamofobiska, men i praktiken hade 

man även kunnat kalla dem så. I analysen (kapitel 7) börjar jag med att visa ett exempel på hur jag 

har gått tillväga när jag analyserat texterna, detta för att uppsatsens ram inte räcker till för att beskri-

va alla enskilda textanalyser. Därefter följer analysen av alla tidnigstexter i tabellform, den består av 

en kommentar på den enskilda texten och en analys efter Runnymede trusts analysschema för isla-

mofobi. I slutsatsen kommenterar jag resultaten av analysen och drar slutsatser kring resultaten uti-

från dagordningsteorin. Därefter besvarar jag mina frågeställningar, och tillsist gör jag egna reflek-

tioner och ger forskningsförslag. I appendix 1 finns tabeller och grafer över resultaten i procentform. 

Eftersom underlaget inte är tillräckligt omfattande för att dessa resultat ska vara hundra procent till-

förlitligt, så får det ses mer som en fingervisning. Utöver det  har jag valt att tillhandahålla två över-

sättningar av artiklar ur de två tyska tidningarna med originaltexten som referens i appendix 2. 
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6. Material 

6.1 Jämförbart material 

Materialet jag använt mig av är två stora svenska dagstidningar, en liberal och en konservativ. Samt 

två stora tyska dagstidningar, även de en liberal och en konservativ. Materialet kan därför i allra 

högsta grad anses jämförbart.  

6.2 Die Welt 

Dagstidningen ”Die Welt” är en i hela Tyskland utgiven, konservativt riktad tidning, och räknas som 

en av Europas största. Den koncentrerar sig på dagliga nyheter om politik, ekonomi och finanser. 

Den första upplagan publicerades den 2. April 1946.  Die Welt har en självständig söndagstidning 22

som heter Welt am Sonntag.  

6.3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Frankfurter Allgemeine Zeitung räknas till en av de betydelsefullaste dags och ekonomitidningarna i 

Tyskland och i världen. Sedan grundandet år 1949 lägger Frankfurter Allgemeine Zeitung stor vikt 

vid sitt oberoende. Redaktionen står endast i skuld till sitt eget samvete, skriver de. Denna åsikts-

mångfald menar de speglas i dagstidningen.  Frankfurter Allgemeine Zeitung har en  självständig 23

söndagstidning som heter Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 

6.4 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet är en obunden moderat morgontidning som är utgiven i Stockholm, den grunda-

des 1884 och efter några stormiga år rekonstruerades Svenska Dagbladet 1897. Genom ekonomiskt 

stöd från mecenaten Ernest Thiel ställdes Svenska Dagbladet till de s.k. nittiotalisternas förfogande 

och omvandlades till en tidning med i första hand kulturell och opolitisk inriktning. Under 1900-ta-

lets första årtionde gled Svenska Dagbladet successivt över till att inta en politiskt konservativ håll-

ning, dock med ett fortsatt starkt intresse för sociala reformer.  24

!
!
!
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6.5 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal daglig morgontidning som är utgiven i Stockholm och 

grundades i december 1864. DN:s program var från början utpräglat liberalt. 1898 inriktade sig Otto 

von Zweigbergk i första hand på att göra DN till en självständig politisk kraft för den liberala rörel-

sen. DN förklarade sig 1973 som oberoende, men skulle på ledarplats driva åsikter i liberal eller fri-

sinnad anda. DN bytte beteckning till oberoende liberal 1998. 

!
7. Analys 

7.1. Exempel på tillvägagångssätt vid bedömning av islamkritiskt respektive islamvänligt innehåll i 

de undersökta texterna 

För att bättre tydliggöra det omfattande arbete som ligger till grund för bedömningen av texterna, 

och då det undersökta materialet är för omfattande för att göra det på alla undersökta texter, presen-

terar jag här en artikel som exempel. 

!
7.1.1 Exempel 1 

Bedömning av islamkritik i artikel publicerad i Die Welt, 12 Dec 2015 

Artikel-ID: 3WLT 12-12 

Skriven av Henryk M. Broder 

(Övers. till svenska T. Gessner) 

”Kunst der Verdrängung” 

”Förträngningens konst” 

!
Här nedan ser vi nu en kopia av artikeln där formuleringar som är av speciellt intresse har markerats 

med kursiv stil: 

”Trots attentaten i New York, Boston och Paris har terroristernas budskap inte sjunkit in bland 

adressaterna. Kanske är det bäst så. Skådespelerskan Camilla Spira, dotter till Lotte och Fritz Spira, 

och som Nazisterna hade klassat som "halvjudinna" lyckades 1938 lämna Tyskland tillsammans med 

sin man som i sin tur hade klassats som "heljude". Det äkta paret flydde till Amsterdam, där de 1943 

greps av Nazisterna och deporterades till lägret i Westerbork. Detta var en station på vägen mot 

Auschwitz. Någonstans på vägen eller möjligen framme i lägret Westerbork hittade hon en hand-

skriven papperslapp, ”ni kommer allihopa att mördas", stod det. Hon visade pappret för sin man 

Hermann Eisner som hade varit advokat i Berlin och arbetat som vice direktör vid Engelhardt-bryg-
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geriet där. Tills bryggeriet blev "arifierat" och han tvingades lämna sin anställning. Eisener blängde 

kort på pappret varpå han utbrast: " Men Camilla - det här är ju rena skräckpropagandan! Sån't sys-

lar inte Tyskar med!" 1947 återvände Spira till Berlin och fortsatte sin skådespelarkarriär. Som om 

hon endast hade tagit något sabbatsår för att ägna sig åt sin familj. Det är på så vis människan funge-

rar. För att kunna leva, och framförallt att kunna leva vidare, förtränger de vad de upplevt och vad de 

utsatts för. Utnyttjade barn, våldtagna kvinnor, överlevande från arbets- och koncentrationsläger. Vi 

förtränger inte bara det som ligger bakom oss, utan även det som vi kommer att utsättas för. Inte 

minst gällande döden - den enda händelsen vi kan vara säkra på kommer att inträffa i våra liv. Ingen 

vettig person skulle beträda ett flygplan om han vore fullt medveten om att en tunn stålplåt är det 

enda som skiljer honom från evigheten. Att det är fullständigt emot naturlagarna för en människa att 

färdas tio kilometer ovan jord i en hastighet av 900 kilometer i timmen. Det finns bara ett sätt att 

hantera detta: förtränga. Hur det fungerar med förträngande i i ett upplyst, kommunikativt, tillåtande 

och tolerant samhälle kan man ana när man granskar dess hantering av faror, faktiska liksom fiktiva. 

Det finns en större rädsla för att bli avlyssnad av NSA än för att bli sårad eller dödad i ett terrorist-

attentat. Efter New York, London, Madrid, Paris, Bryssel, Boston, Mumbai, Bali, Mombasa, Drjerba 

- för att bara nämna några av de största pärlorna i ett långt band av inscenerad skräck - verkar det 

som att terroristernas budskap fortfarande inte kommit fram till adressaterna. Efter blodbadet i San 

Bernadino där 14 människor omkom, ville till och med President Obama inte utesluta att det egent-

ligen kunde handla om en "konflikt på arbetsplatsen som spårat ur". Och efter det tog det inte mind-

re än tre dagar innan FBI började omtala det inträffade som en "act of terrorism". Detta bottnar inte i 

dold sympati för förövarna eller bristande medkänsla med offren. Det är helt enkelt ett försök att 

vinna tid, att övervinna känslan av att vara lamslagen, som alltid inträffar efter att man utsatts för en 

chock. Vi registrerar nyheterna utan att vilja inse deras vidd och konsekvenser. Även judarna som 

fraktades i boskapsvagnar på järnvägen försökte in i det sista hålla fast vid förvissningen att de en-

dast skulle "flyttas om". Det är språket som gör förträngningen möjlig och effektiv. En annan sorts 

förträngning är den politiskt korrekta skillnaden mellan Islam och Islamism. Som om det vore möj-

ligt för det ena att existera utan det andra. Som om Islamismens rötter inte vore förankrade i den fak-

tiskt existerande formen av Islam. Vare sej det känns bekvämt eller inte: Islamisterna är faktiskt inte 

förvirrade kristna, judar, ateister, agnostiker, bahai, buddister, hinduer, zoroaster, ayurvedaner, mar-

sianer eller veganer. Utan muslimer, det vill säga Islams anhängare. Om de nu utgör "äkta" eller 

"falska" muslimer eller till och med "misstänkta" (en ny kategori som vi kan tacka Aiman Mazyek 

för - presidenten för muslimska centralrådet) är bara en fråga om definition. För man bör inte glöm-

ma att även nationalsocialisterna var socialister, inte bara till namnet utan även i sin egen självbild. 
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De tog hand om fattiga och utstötta, gav dem mat och en mening med livet, precis så som dagens 

Islamister gör. Och skulle det då, som så ofta påstås, inte finnas "en enda Islam", då vore Islamismen 

inte ens Islams antites - utan en av Islams många ansikten. Ung, stark, hänsynslös och därför speci-

ellt lockande för i sinnet svaga individer. Att Islamisterna inte missbrukar Islam utan helt enkelt utö-

var den på sitt sätt är en tanke för svår att bearbeta ens för klarsynta och intelligenta människor. 

Delstaten Baden-Wuertenbergs ministerpresident Winfried Kretschmann, en konservativ miljöpartist 

och väluppfostrad katolik, har just i en intervju deklarerat att Islam "befinner sig i en kris". Att Islam 

behöver rena sig "från våldsverkande excesser”. "Jag anser att en reformation står högt på agendan 

där." Att som Kretschmann satsa på att "den upplysta Islamen i Tyskland inte utvecklas till en ara-

bisk form." påminner om förhoppningen att man utanför Sovjetunionen skulle kunna utveckla en 

upplyst "Euro-kommunism", en kommunism men mänskligt ansikte. Samtidigt förklarar han rädslan 

för en islamisering för "absurd" och "fullständigt ogrundad". Detta stöder han bl.a. på frågan "Hur 

många muslimer sitter egentligen i våra Parlament? Hur många är borgmästare?" Detta är ett ex-

empel på förträngning i destillerad form, en förvaltares logik vars värld består av siffror och procent. 

Får vi inte fler muslimska representanter i parlamenten eller fler muslimska borgmästare så skulle vi 

således inte behöva oroa oss lika mycket för en islamisering. Densamma pågår dock inte bara i bak-

gårdsmoskéer i Neukölln. När man inte för tillfället är upptagen med Eurons störtdykningar eller 

med att rädda Grekland så dominerar Islamfrågan den offentliga diskursen. "Vad betyder huvuddu-

ken?", ""Ska vi ordna speciella tider endast för muslimska kvinnor i våra simhallar?" "Kan vi erbju-

da ´kulturkänslig behandling´ i våra sjukhus?", "Skall vi avstå från att kalla julen för julen och hellre 

tala om en ´ljusfestival' eller ´vinterfestival´ för att inte avgränsa och utesluta någon?", "Hur långt 

får man gå när det gäller karikatyrer?", vilket till exempel är en fråga man i stort sett aldrig ställer 

sig när påven skall häcklas. Alla problem kan normalt förträngas en stund. Har man huvudvärk hjäl-

pen en tablett Ibuprofen, är man rädd för terrorn kan man övertyga sig om att terrorns orsaker ligger 

i vårt beteende, och att den kommer att upphöra bara vi ändrar på oss. Vi förtränger så att vi inte be-

går självmord av rädsla för att dö. Visst vet vi att inget längre kommer att vara så som det varit förut. 

Vi hör att vi skall uppfatta utmaningen som en möjlighet och inte som ett hot. Och vi anar: det är på 

det här viset folk pratar som gått vilse i skogen, timmen innan mörkret faller.” 

7.1.1.1 Analys Exempel 1 

Jag börjar med att läsa artikeln några gånger. Samtidigt som jag undersöker textens struktur och 

uppbyggnad för att lära mig dess budskap, letar jag efter kodenheten ”islam”. Artikeln börjar alltså 

med påståendet att ”terroristernas budskap” inte kommit fram. Läsarens intresse väcks – vad för 

budskap avses, vilka är terroristerna? Varför vore det kanske lika bra att budskapet inte kom fram? 
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Men texten svarar medvetet ingenstans konkret på det. Istället berättar den om ett annat budskap 

som nådde fram till människor som alla vet utsattes för otroligt bestialiska brott: ”Ni kommer alli-

hopa att mördas”. Texten fortsätter måla upp bilden av offer: ”Utnyttjade barn, våldtagna kvinnor, 

överlevande från arbets- och koncentrationsläger.” och man får veta att detta är ”gällande döden”. 

Efter att i inledningen målat upp en hotfull, makaber och skrämmande bild av osäkerhet och diffus 

ångest, blir författaren så småningom mer konkret. Detta handlar om rädslan ”att bli sårad eller dö-

dad i ett terroristattentat. Efter New York, London, Madrid, Paris, Bryssel, Boston, Mumbai, Bali, 

Mombasa, Drjerba (…) ett långt band av inscenerad skräck.”Utan att skribenten ännu specificerar 

från vilket håll hotet som målas upp kommer, kan man ana sammanhanget i den rad av exempel på 

avskyvärda våldsdåd som radas upp. Tydligast då kanske genom att kallblodiga och lika avskyvärda 

attentat som inträffat i samma tidsperiod inte nämns alls – till exempel de i Oklahoma och Oslo/Ut-

öya där även många barn miste livet. Varför utesluts de? När nu läsaren börjat associera den inle-

dande osäkerheten med konkreta exempel på terrorism tar texten ett steg längre i tydlighet genom att 

nämna ”blodbadet i San Bernadino” som då texten skrivs är det senaste i raden av attacker och som 

alla välinformerade läsare vet hade islamistiska förtecken, det poängteras också för den som eventu-

ellt tvekar att detta var en ”act of terrorism”. När nu associationerna har fått slå rot i läsarens un-

dermedvetna och börjar tränga upp till ytan, och fortfarande utan att ha nämnt vilka terroristerna är, 

slår artikeln till med den språkliga storsläggan. Det som redan rörts upp i tanken formuleras direkt 

som ett klubbslag, förträngning är att acceptera: ”den politiskt korrekta skillnaden mellan Islam och 

Islamism”. Där ”politiskt korrekt” används i meningen ”fegt och förljuget”. Skribenten understryker 

sin tolkning av sanningen genom att i ironisk ton meddela läsaren varför han vet att skillnaden inte 

är logisk: ”som om Islamismens rötter inte vore förankrade i den faktiskt existerande formen av 

Islam.” En logik som i och för sig är lika slående som t.ex. tanken att begreppet socialism har något 

att göra med begreppet social. Kan man vara socialist utan att vara social? Förmodligen inte. Men 

kan man vara social utan att vara socialist? Troligen, ja. Kan man tro på islam utan att vara islamist? 

Med andra ord är ovanstående ironiserande av skribenten mest ett sätt att låta påståendet bekräfta sig 

självt. Detta är nu också det första stycket i texten som låter mig använda verktygen i teori 1 där 

nyckelordet ”islam” spelar en avgörande roll. Utan att islam nämns handlar en text genom de be-

gränsningar jag valt per definition inte om islam. En text som t.ex. skulle innehålla en menig om 

”muslimers religiöst motiverade våld” skulle inte finnas med i mitt urval p.g.a. att den skulle bedö-

mas handla om religiösa människors handlande och inte om religionen i sig. Som jag visar i sam-

manfattningen här i appendix till arbetet fyller texten i ovanstående stycke kriterierna för kategorin 

”Sluten” i teori 1. Artikeln har vid detta lag blommat ut i en poäng (Islam = Islamism/terrorism) som 

skribenten i enlighet med demagogins lagar upprepar tre gånger. Andra upprepningen kommer i föl-
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jande stycke: ” Islamisterna är faktiskt inte förvirrade kristna, judar, ateister, agnostiker, bahai, bud-

dister, hinduer, zoroaster, ayurvedaner, marsianer eller veganer. Utan muslimer, det vill säga Islams 

anhängare.” I detta stycke som också uppfyller kriterierna för kategorin ”Stängd” i teori 1, börjar 

även ett lätt ironiserande över motståndarna till argumentet. Genom att blanda in utomjordingar och 

veganer i raden av övertygelser islamisterna påstås sakna, antyder man att den som tror annorlunda 

är löjlig, vilket ju förmodligen ingen av läsarna vill vara. (Det är i.o.f.s. logiskt fel – en islamist skul-

le mycket väl kunna vara vegan.) Texten undviker återigen att nämna annat religiöst betingat våld, 

som ju onekligen finns bland de trosinriktningar som nämns som icke varande islamister (jämför till 

exempel artikeln ”Buddhas söner - en våldsam maktfaktor”. Tredje upprepningen av argumentet 

kommer direkt i nästa stycke: ”även nationalsocialisterna var socialister, inte bara till namnet utan 

även i sin egen självbild. De tog hand om fattiga och utstötta, gav dem mat och en mening med livet, 

precis så som dagens Islamister gör” och i vart fall så vore: ”Islamismen inte ens Islams antites - 

utan en av Islams många ansikten. Ung, stark, hänsynslös och därför speciellt lockande för i sinnet 

svaga individer.” Detta stycke är också fullständigt i linje med Teori 1 och nu för säkerhets skull 

kryddat med adjektiv som skapar en känsla av olust och hot. Helt enligt regelboken är det nu dags 

för författaren att vända sig till omtanke om dem som fortfarande tvivlar på argumentet: ”Att Isla-

misterna inte missbrukar Islam utan helt enkelt utövar den på sitt sätt är en tanke för svår att bearbe-

ta ens för klarsynta och intelligenta människor.” Det är skickligt att i samma mening påstå att mot-

ståndarna är intelligenta och klarsynta men hursomhelst inte förstår författarens svåra tanke. Det an-

tyder också att motståndarna kan vara offer för det i Teori 1 under ”Stängd” etablerade kriteriet 

”manipulativ islam”. Hur skulle de annars kunna undgå att inse sambandet? Läsaren kan förmodli-

gen inte följa paradoxet att klarsynta människor skulle vara så blinda. Det måste vara ett utslag av 

skribentens överdrivna ödmjukhet, att han kallar dem som inte inser det av honom avslöjade sam-

bandet för ”klarsynta”? Eller: det är illa dold sarkasm. För nu är det dags att ta sig an ett objekt som 

uttalat sig islamvänligt några dagar tidigare i en samma tidning, Winfried Kretschmann. Dennes för-

hoppning att: ”den upplysta Islamen i Tyskland inte utvecklas till en arabisk form." påminner om 

förhoppningen att man utanför Sovjetunionen skulle kunna utveckla en upplyst "Euro-kommunism", 

en kommunism men mänskligt ansikte.” Vilket historien ju visat varit en helt befängd förhoppning 

och därför kan dess andliga avläggare gällande islam också skrotas, är det underliggande budskapet. 

Vidare återges att Kretschmann: Samtidigt förklarar ...rädslan för en islamisering för "absurd" 

och"fullständigt ogrundad”. Intressant här för analysen är att motståndarargument återges ordagrant. 

I exemplet ovan är det argument som uppfyller de för Teori 1 uppställda kriterierna i Klassificering 

”Öppen” (t.ex. att det skulle existera en upplyst Islam) . Det är därför jag valt att redovisa denna ar-

tikel i detalj. Hur kan jag då bedöma artikeln som 100% islamkritisk? I andra fall har jag bedömt 
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själva upprepandet av argument om islam som delvis påverkande, även om artikeln övervägande 

bedömdes vara i opposition till argumentet. Resultatet kunde då inte bli varken 100% islamkritisk 

eller 100% islamvänlig. Men i de ovanstående fallen är citaten satta i en kontext som både förlöjli-

gar dess upphovsman och med alla demagogiska medel försöker beröva dem trovärdighet. Resultatet 

är syntesen av användandet av Teori 1 tillsammans med Teori 2. Artikeln avslutas med några exem-

pel på hur löjligt och patetiskt det låter när motståndarna försöker ändra på samhällets regler för att 

blidka bödlarna. Till exempel: ” speciella tider endast för muslimska kvinnor” i badhusen. Eller att 

ersätta julfirandet med en ljusfestival för att inte utesluta någon. Vid det här laget vet läsaren redan 

att hen bör identifiera sig med dem av judarna som redan i boskapsvagnarna anade vad som väntade 

”timmen innan mörkret faller”. Och terroristernas budskap? Det återkommer författaren lika lite till 

som till vilket öde till sist drabbade skådespelerskan Camilla Spiras humanistiskt övertygade man. 

Varför får vi då inte veta? Det är hotet som skall ringa kvar i läsaren själ. Det är som skräckfilmsre-

gissören Hitchcock visste: skuggan av kniven skrämmer mer än bilden av kniven. Det är genomtänkt 

och strukturerat. Det är logiskt och beräknande, det spelar på associationer och känslor och det blir 

väldigt islamitiskt. 

!
7.2 Analys av tidningstexter 

Artikel-ID:  1WLT 11-14 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 14.11.2015 
Författare: Ingen/Flera 
Titel: In der Fremde ist ja al-
les anders! [Egen Översätt-
ning] ”I fjärran land är ju all-
ting annorlunda!”

Detta skulle kunna tolkas som kritik i en islamsk stat, i det här fal-
let Marocko. Artikeln handlar endast till ca. en tiondel om Maroc-
ko. 
RMT:  
Sluten 3 – islam irrationell. 

Artikel-ID:  2WLT 11-14 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 14.11.2015 
Författare: Christoph Am-
mann 
Titel: Ein Emirat gibt Gas  
[Egen Översättning] ”Ett 
emirat gasar på”

Reseskildringen innehåller relativt mycket samhällskritik, trots att 
den är sponsrad av det statliga flygbolaget. Det verkar inte som att 
författaren verkar låta sig påverkas av det. 
RMT:  
Sluten 3 – Islam i Quatar irrationell (jämlikhet) och sluten 5 (för-
söker kväva liberalism).

	
 ���19



Artikel-ID: 3WLT 11-14 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 14.11.2015 
Författare: Ingen/ Flera 
Titel: Politik kompakt [Egen 
Översättning] Kompakt poli-
tik

En huvudsakligen tendensfri nyhetsartikel som radar upp fakta. !
Sluten 2 – kan inte påverkas, men också Öppen 2 - kan bli påver-
kad: konflikten mellan två ”falanger” av Islam ger en till sist neu-
tral bild.

Artikel-ID: 4WLT 11-14 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 14.11.2015 
Författare: Martina Meister 
Titel: Der Querdenker [Egen 
Översättning] Tvärtänkaren

Det verkar som att journalisten som intervjuar Todd försöker för-
stå varför han begått detta intellektuella självmord och på sätt och 
vis ge honom upprättelse genom att låta honom komma till tals i 
den offentliga debatten igen.  !
Öppen 7 – debatten om Islam minskar inte viljan att slåss mot dis-
kriminering och uteslutning: kritiserar demonstrationerna mot 
Charly Hebdo-attackerna för ensidighet. 

Artikel-ID: 1FAZ 11-14 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 14.11.2015 
Författare: Ulrike Ackermann 
Titel: Westliche Werte unter 
Druck. [Egen Översättning] 
Väserländska värderingar un-
der press.

Författaren är frihetsforskare och texten verkar i stort vara ett re-
sonemang kring vad frihet egentligen innebär för den västerländs-
ka demokratin och hur den ska kunna försvaras.  !
Sluten 2 – skilt och annorlunda: tillhör ej Tyskland, och sluten 3 – 
barbarisk, sexistisk: hedersmord, tvångsäktenskap, kvinnoförak-
tande. Öppen 7 – kritiska attityder:  två ”falanger” av Islam ger en 
till sist neutral bild.

Artikel-ID: 1DN 11-14 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 14.11.2015 
Författare: -  
Titel: Boklistan. Vecka 46 

Listan är av rent redovisande karaktär men kan förståss påverka 
människor till att köpa denna bok som i grunden är kritisk till 
islamisering. !
Ej relevant för RMT. 

Artikel-ID: 1SVD 11-15 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 15.11.2015 
Författare: Gunilla von Hall 
Titel: Muslimer fruktar ökat 
hat

Ett reportage om läget, som bekräftar det självklara, nämligen att 
muslimer nu är rädda för att skuldbeläggas och att många frans-
män tycker att det är för många muslimer i landet.   !
Sluten 5 – manipulerande: för många muslimer i landet, men ock-
så Öppen 2 - kan bli påverkad: Islam är inte lika med Islamism.

Artikel-ID: 2SVD 11-15 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 15.11.2015 
Författare: Anders Björkman 
Titel: När tvingas en svensk 
författare gå i exil?

Artikeln verkar vilja visa på yttrandefrihetens förutsättningar i 
både mellanösten och i Sverige, genom att jämföra och dra paral-
leller verkar den vilja visa att vi alla är underkastade samma faror 
för extremism. 
Sluten 3 – underlägsen / primitiv: filmare fått yrkesförbud i Iran 
och bloggare dömd till 1000 piskrapp i Saudi Arabien. Men bara 
om man anser att dess länder företräder Islam. Eftersom Islam inte 
pekas ut direkt undviker artikeln att klassas som islamofobisk. 
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Artikel-ID: 3SVD 11-15 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 15-11-2015 
Författare: Fredric Karén 
Titel: Detta är inte en tid för 
enkla lösningar

Denna ledarartikel uttrycker en tydlig åsikt och formulerar tydliga 
krav på hur man bör se på utvecklingen efter parisattentaten och 
vad som behöver göras, verkar mana till besinning och försöka 
motverka islamofobi.  
Öppen 2 – förenad / gemensamma värderingar: då huvuddelen av 
de islamska flyktingarna flyr från terrorn, delar de också våra anti-
terroristiska värderingar.

Artikel-ID: 1DN 11-15 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 15.11.2015 
Författare: Alexander Mah-
moud 
Titel: ”Är du med min son för 
att du ska få uppehållstill-
stånd?”

Iden här artikeln har Islam ingen central roll, utan dess verkar 
framförallt  vara att presentera en bok som beskriver vardagen och 
villkoren för invandrare som möter vardagsrasism i Sverige. På 
det viset är den snarare för upplysning om minoriteters villkor. 
RMT:  
Öppen 2 – förenad / gemensamma värderingar: den islamske för-
fattarens världsbild och självbiografi innehller många allmän-
mänskliga igenkänningsmoment. Också i viss mån Öppen 3 – an-
norlunda / jämbördig: det annorlunda perspektivet är inte primi-
tivt. 

Artikel-ID: 2DN 11-15 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 15.11.2015 
Författare: Hanna Fahl 
Titel: ”Folks åsikter om flyk-
tingar skrämmer mig oerhört”

Även om Islam inte nämns i någon större utsräckning i artikeln så 
är hennes uttalande att hon är emot den hårdnande attityden mot 
flyktingar ett ställningstagande för större tolerans. RMT:  
Uppfyller varken kraven i Öppen eller Stängd. Islam nämns bara 
som metafor för hur oväntad hennes politiska helomvändning var 
(som att hat-partiet SD's ledare skulle konvertera till Islam). 

Artikel-ID: 3DN 11-15 

Publicerat i: Dagens Nyheter 

Datum: 15.11.2015 

Författare: Erik Ohlsson 

Titel: Så exploderade Isla-
miska staten i Europas ansik-
te

Artikeln försöker beskriva den historiska utvecklingen av IS och 
gör en tydligen koppling mellan terrororganisationen och Saudia-
rabien. Den är lång och detaljerad. Den är skriven av en expert 
korrespondent. Den verkar inte direkt vara anti-islamistisk, men 
grundtonen är dock att detta är ett problem som måste lösas. Upp 
Öppen 1 – mångsidig / mångbottnad med inre debattoch förmåga 
till utveckling: konflikten mellan shia- och sunni-islam redogörs 
för med kommantaren att det finns moderna par som kallar sig för 
”sushi”.

Artikel-ID: 1WLT 11-21 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Dirk Schümer 
Titel: Oriana Fallaci, verzeih 
uns!  
[Egen Översättning] Oriana 
Fallaci, förlåt oss!

Undertonen i artikeln verkar vara att kristna och muslimer inte 
kommer att kunna leva fredligt tillsammans i Europa.  
Sluten 1 – Monolitisk  / oföränderlig: islam har bara ett mål, att 
förstöra occidenten och Sluten 2 – skild / kan inte påverkas: det 
torde vara omöjligt för Islam och Kristendom att fredligt existera 
sida vi sida i Europa. Även Sluten 7 – diskriminering försvaras / 
legitimera uteslutninga av muslimer: kommunen köpte marken 
där moskeen stod och rev den för att bygga ett Fallaci memorial.  

	
 ���21



Artikel-ID: 2WLT 11-21 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Hannes Stein 
Titel: Dann geht doch nach 
Nordkorea! [Egen Översätt-
ning] Flytta till Nordkorea 
då!

Författaren verkar också vilja påpeka att parallellsamhälle inte 
behöver vara lika med individens isolering i sin miljö.  
 Sluten 3 – underlägsen / sexistisk / primitiv: islam behandlar vita 
konvertiter sämre än svarta och sluten 4 – fiende / våldsam / ho-
tande / aggressiv: en moskee där det förmodligen predikas att så-
dana som jag skall mördas. Alla positiva egenskaper tillskrivs inte 
religionen Islam utan i så fall den muslimska befolkningens kultur 
eller produkter. I denna teori fullständigt islamfientlig.

Artikel-ID: 3WLT 11-21 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Andrea Seibel 
Titel: ”Humanisten, die 
zuschlagen können” [Egen 
Översättning] Humanister 
som kan drämma till.

Artikeln är en intervju med författaren Michael Kleeberg. Klee-
berg anser att vi är i en historisk fas av transformation av den 
islamska kulturen där den håller på att sekulariseras och att detta 
sammanfaller med kapitalismens kris och nedmonteringen av so-
cialstaten. När det talas om krig så tror den tyska diskursen att det 
handlar om någon slags rättfärdigad hämnd, men förutom det så 
borde, enligt Kleeberg, tyskarna inse att det finns stater som för 
krig av s.k. rationella skäl där målet är bl.a. permanent destabilise-
ring av motståndarens regioner. Kleeberg citerar filosofen Max 
Weber som säger att förlåtelse i.o.f.s. är tillåtet för privatpersoner 
men att en stat inte kan förlåta. Han frågar sig om långvarig de-
mokrati förvekligar folket. 
Öppen 2 – förenad / kan bli påverkad: islam befimmer sig i en fas 
av transformation och sekularisering och Öppen 1 – mångsidig / 
debbater och förmåga till utveckling: många islamiska forskare 
arbetar med att utveckla den ”europeiska islamen”

Artikel-ID: 4WLT 11-21 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Christian Putsch 
Titel: Frei, weil sie den Ko-
ran zitieren [Egen Översätt-
ning] Fria för att de kunde 
citera koranen.

Handlar om hotellattackerna i Mali, en nyhetsartikel som mest 
radar upp olika fakta. Påstår dock att det är oklart om den Maliska 
terrorgruppen FLM står närmare Alquida eller Islamska staten. 
Låter sydafrikansk expert komma till tals som varnar för att ensi-
digt koncentrera sig på europeiska förhållanden med avseende på 
radikal islamism. I artikeln nämns att gisslan släpptes fria av ter-
roristerna/mördarna om de kunde citera koranen. En text som inte 
verkar vara speciellt färgad av något underliggande budskap.  
Sluten 4 – fiende / stödjer terrorism / aggresiv / hotande: FLM de-
klarerar att de bekämpar Islams fiender m.a.o. de kämpar för 
islam

Artikel-ID: 1FAZ 11-21 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 21.11.2015 
Författare:  
Titel: Mit neuen Nachbarn 
kommen auch neue Rituale 
[Egen Översättning] Med nya 
grannar kommer även nya 
ritualer

Artikeln verkar främst vara information och handla om integration 
i praktiken. Den berör också hur traditioner påverkar varandra. 
Öppen 1 – mångsidig / förmåga till utveckling: färre avlidna be-
höver transpoteras till ursprungsländerna och öppen 2 – förenad / 
påverkbar: muslimer har börjat vårda sina avlidnas gravar på kris-
tet sätt.
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Artikel-ID: 1SVD 11-21 
Publicerat i:  Svenska Dag-
bladet 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Gunilla von Hall 
Titel: Unga i Paris vägrar 
vika sig för våldet

Artikeln skapar en känsla av orättvisa och indignation. Den talar 
inte om unga muslimer i Frankrike utan om unga fransmän vilket 
skulle kunna tolkas som att den inte försöker nyansera skillnaden 
mellan islam och radikal islamism.  
Sluten 2 – skild / utan gemensamma värden med andra kulturer: 
tål inte karrikatyrer och Sluten 4 – våldsam / aggresiv: reagerar 
med terror. 

Artikel-ID: 1DN 11-21 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Erik Helmerson 
(Ledarskribent) 
Titel: Mali förtjänar vår hjälp 
mot terrorn

Det är möjligt att artikeln manar till besinning genom att visa på 
parallellerna av den extrema islamisks terror och dess effekter i 
Afrika och i Europa.  
Öppen 1 – mångsidig / inre olikheter / progressiv: Malis befolk-
ning efterfrågar inte strängare islam och Öppen 2 – förenad / be-
roende av kulturer man delar värderingar med: det finns ingen 
”västs kamp mot islam”.  

Artikel-ID: 2DN 11-21 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 21.11.2015 
Författare: - 
Titel: Boklistan. Vecka 47

RMT:  
Inte relevant – boklista. 

Artikel-ID: 3DN 11-21 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 21.11.2015 
Författare: Emma Bouvin och 
Erik Esbjörnsson 
Titel: Mördarna gick från 
rum till rum för att leta offer

Ett reportage om attentatet i Mali, den hävdar att det förmodligen 
inte finns samband mellan detta och Parisattentaten eftersom det 
förre utfördes av IS och det senare av Al quaida. Artikeln berör 
läget i Mali men kopplar även den politiska kollapsen i Libien och 
touaregernas situation till det eskalerande våldet. Egen kommen-
tar: En framförallt nyhetsförmedlande artikel som dock drar slut-
satser som inte behöver vara självklara fakta. Den förstärker bil-
den av grymhet bland islamisterna.  
Öppen 1 – mångsidig / inre olikheter:  ett land som historiskt 
präglats av en mycket utåtvänd och liberal tolkning av islam. 

Artikel-ID: 1SVD 11-22 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 22.11.2015 
Författare: Anders Björkman 
Titel: När tvingas en svensk 
författare gå i exil?

Ord väger tungt. Det poängterade författaren Elif Shafak när jag 
intervjuade henne om läget för yttrandefrihet i Turkiet efter valet 
där för en tid sedan. Tar upp SD som ville stoppa en teaterpkäs. 
Det fria ordet i Sverige är inte självklart.  !
Samma artikel som 2SVD 11-15.

Artikel-ID: 2SVD 11-22 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 22.11.2015 
Författare: Filip Norman 
Titel: Minst tre jagade efter 
attack i Mali

Artikeln är en neutral nyhetsbevakning förutom att de som kom-
mer till tals är ensidigt fördömande mot radikal islamism.   
Öppen 1 – mångsidig / olikheter: Malaysias president kritiserar 
islamistiska terrorister för att utge sig för att kämpa för islam.
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Artikel-ID: 1DN 11-22 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 22.11.2015 
Författare: Torén Björling 
Titel: ”Den svårbegripliga 
ondskan kan bidra till att IS 
underskattas”

Jenna Stern fördömer extrem islamism mycket tydligt i artikeln. 
Den är strategisk om hur extremism kommer att utvecklas i fram-
tiden. 
Sluten 2 – skild / utan gemensamma värden med andra kulturer: 
IS extrem form av islam och möjligen Sluten 5 – manipulerande / 
politisk ideologi: Saudi Arabiens wahabistiska tolkning av islam 
som ligger nära IS. 

Artikel-ID: 1WLT 11-28 
Publicerat i: Die Welt  
Datum: 28.11.2015 
Författare: Matthias Heine 
Titel: Ein Wort für Todenhö-
fer (Ett ord för Todenhöfer)

Andemeningen verkar vara att vi inte ska låta andra berätta för oss 
hur vi ställer oss till Islam.  
Går ej att använda RMT på denna text eftersom den inte handlar 
om islam utan om islamexperter.

Artikel-ID: 1FAZ 11-28 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 28.11.2015 
Författare: Bernd Freytag och 
Johannes Pennekamp 
Titel: Geld kennt keine Moral 
[Egen Översättning] Pengar 
känner ingen moral

Artikeln tycks varna för konsekvenserna som kan drabba tyskt 
näringsliv om det uppdagas att det har ekonomiska band med fö-
retag eller regeringar som finansierar terrorism.  
Sluten 2 – skild / annorlunda: intolerant och bakåtsträvande islam 
och Sluten 3 – underlägsen / barbarisk / sexistisk: piskar fångar, 
diskriminerar kvinnor och homosexuella samt Sluten 5 – manipu-
lerande / vill skaffa politiska och militära fördelar: Saudiarabien 
exporterar sin form av islam till stora delar av världen. Möjligen 
Öppen 1 – mångsidig / inre olikheter: en form av islam (antyder 
att det finns fler former)

Artikel-ID: 2FAZ 11-28 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 28.11.2015 
Författare: S.K. 
Titel: Henker gesucht  
[Egen Översättning] Bödel 
sökes

Vad är extrem islamism? Enligt Saudi Arabiens egen klassifika-
tion så är deras avrättningar religiöst betingade. Teori RMT:  
Stängd 3 – underlägsen / barbarisk: eftersom den dödsdömde för-
fattaren försvarar sig med att han inte velat angripa islam kopplas 
islam ihop med den barbariska domen. 

Artikel-ID: 3FAZ 11-28 
Publicerat i: Frankfurter All-
gemeine Zeitung 
Datum: 28.11.2015 
Författare:  
Titel: Ein langer und schwie-
riger Weg [Egen Översätt-
ning] en lång och svår väg

Muslimerna i Tyskland är splittrade. Därför är det svår att att inte-
grera dem i samhället, det går inte att förhandla fram rättigheter 
och skyldigheter då det inte finns någon enighet. !
Öppen 1 – mångsidig / olikheter: Berlin har 80 muslimska försam-
lingar som ofta är organiserade efter etnicitet. Men också Stängd 5 
– manipulerande / politisk ideologi: speciellt de turkiska islamska 
församlingarnas centralråd är turkiska statens marionett, det är en 
fråga om makt. 
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Artikel-ID: 4FAZ 11-28 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 28.11.2015 
Författare: Johannes Leithäu-
ser 
Titel: ”Ankara muss die Mus-
lime in Deutschland freige-
ben” [Egen Översättning] 
”Ankara måste släppa mus-
limerna i Tyskland fria”

Özdemir verkar anse att Saudiarabien till mycket stor del ligger 
bakom den radikala islamisks framväxt och styrka.  
Öppen 1 – mångsidig / olikheter: det finns en öppen islam som 
bl.a. personifieras av Özdemirs mor. Men också Sluten 5 – mani-
pulerande / politisk: islam blir mer och mer politiserad och Sluten 
4 – fiende / hotande: genomgår en radikalisering, jihadism 
(islamskt begrepp) är en form av facism.

Artikel-ID: 5FAZ 11-28 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 28.11.2015 
Författare: Christian Schubert 
und Johannes Pennekamp 
Titel: Wo der Terror wächst  
[Egen Översättning] Där ter-
rorn gror

Artikeln verkar identifiera de europeiska segregerade bostadsom-
rådena som en av de viktigaste förklaringarna till islamsk extre-
mism i Europa.    
Stängd 4 – fiende / stöder terrorism: i moskéerna rekryteras sys-
tematiskt jihadister och Stängd 3 – underlägsen / primitiv / sexis-
tisk: djupt religiösa muslimer diskriminerar sina kollegor på job-
bet. 

Artikel-ID: 1DN 11-28 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 28.11.2015 
Författare: - (okänd) 
Titel: Jagad av dödshotet

Eftersom artikeln är så lång så behandlar den många olika aspek-
ter. Men framförallt handlar den nog om yttrandefrihet. Den inne-
håller ingen direkt som försvarar islam eller islamism. Däremot 
får den del antirasister uttala sig. 
Öppen 1 – mångsidig / förmåga till utveckling: Wilks säger att det 
är fel att islam inte kan utvecklas och förändras. Men också Sluten 
3 – underlägsen / primitiv: Wilks mänskliga rättigheter åsidosätts 
därför att han häcklat islam. 

Artikel-ID: 2DN 11-28 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 28.11.2015 
Författare: -  
Titel: Boklistan. Vecka 48

I boklistan har Houlebecks roman gått från plats  
8 till plats 5.  !
Inte aktuell för RMT: boklista 

Artikel-ID: 3DN 11-28 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 28.11.2015 
Författare: Carl Johan von 
seth 
Titel: Varning för hets mot 
muslimer

Här porträtteras det islam fientliga partiet SD som om de vore på-
väg in i en kris. Detta kan ju uppfattas som ett problem av islam 
fientliga eller SD-vänliga läsare, eller som en positiv nyhet för 
icke islam fientliga och SD-vänliga läsare. 
Sluten 4 – fiende / hotande: SD ser islam som det största hotet 
mot Sverige.
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Artikel-ID: 1SVD 11-29 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 29.11.2015 
Författare: Lars Aduktusson 
Titel: Erkänn att IS begår 
folkmord

Adaktussons inlägg är ett politiskt ställningstagande som skulle 
kunna  tolkas som att det uppfyller kravet i Stängd 4 – fiende / 
våldsam / aggressiv / hotande: människor i Syrien hotas med av-
rättning om de inte konverterar till islam.

Artikel-ID: 1WLT 12-05 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 05.12.2015 
Författare: Felix Zwinzscher 
Titel: Hymnen zum Tele-
fonweglegen [Egen Översätt-
ning] Hymner att lägga ifrån 
sig telefonen till

Detta är en recension av soulsångerskan Erycah Badu. den enda 
kopplingen till islam i denna artikeln är huvudpersonens tillhörig-
het till den s.k. nation of islam i USA. Intressant koppling med 
tanke på USAs historia bl.a. Malmcolm X 
Inte aktuell för RMT. 

Artikel-ID:  2WLT 12-05 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 05.12.2015 
Författare: Richard Haimann 
Titel: Die neuen Weltwunder 
aus 1001 Nacht [Egen Över-
sättning] De nya världsund-
ren ur 1001 natt

Artikeln är för det mesta faktabaserad men spekulerar också i po-
litiska dimensioner som påstås ha lett till en ökning av terroristat-
tentat i saudiarabien.  
Sluten 5 – politisk ideologi: det nya höghuset skall imponera som 
maktsymbol för de sanna väktarna av islam. 

Artikel-ID: 3WLT 12-05 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 05.12.2015 
Författare: Andreas Müller 
Titel: Social Media [Egen 
Översättning] Sociala medier

Artikeln verkar vilja stödja en rakryggad hållning från företag för 
mångfald och åsiktsfrihet.  !
Stängd 4 – fiende / våldsam / primitiv: islam stenar kvinnor till 
döds

Artikel-ID: 4WLT 12.05 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 05.12.2015 
Författare: Alan Posener 
Titel: Primitiver Antikapita-
list  
[Egen Översättning] Primitiv 
antikapitalist

Författaren verkar vara mycket politiskt liberal. Påvens kritik mot 
kapitalismens effekter i fattiga länder verkar han anse vara upp-
maningar till socialistisk eller fascistisk diktatur.  !
Stängd 4 – fiende / främjar konflikt mellan kulturer uppfylls: radi-
kal islam befinner sig i krig med västvärlden. 
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Artikel-ID: 1FAZ 12-05 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 05.12.2015 
Författare: Professor Dr. He-
inz Christian Hafke 
Titel: Widersprüchlicher 
Islam der realen Welt [Egen 
Översättning] Islam är mer 
motsägelsefull än den  reella 
världen

Författaren lägger vikt vid vad han ser som det största paradoxer i 
muslimers förhållningssätt till den demokratiska staten. Nämligen 
deras oreflekterade blandning av personliga åsikter och islamsk 
tro. I undertonen verkar han kräva ett större ansvarstagande ev 
den muslimska delen av befolkningen.  
Öppen 1 – mångsidig / olikheter: huvudduk inte obligatorisk och 
Öppen 2   förenad / påverkad av andra kulturer: islam är inte de-
mokratifientlig och islam kan skilja mellam tro och personlig upp-
fattning. 

Artikel-ID: 2FAZ 12-05 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 05.12.2015 
Författare: Andreas Ross 
Titel: Treue bis in den Tod  
[Egen Översättning] Trohet 
in i döden

En nyhetsartikel om attentaten i San Bernandino i USA. Man rap-
porterar om bakgrund och utredningsläge. Bl.a. att frun ska ha va-
rit IStrogen och att mannen resten minst två gånger till Saudiara-
bien. Mannens föräldrar har varit i rättegången där modern ankla-
gat fadern för bl.a. kvinnomisshandel. En nyhetsartikel som ger 
läsaren en snabb överblick av händelsen.  
Stängd 4 – fiende / aggressiv: det finns en radikal islam.

Artikel-ID: 3FAZ 12-05 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 05.12.2015 
Författare: -  
Titel: Kooperation  
[Egen Översättning] Koope-
ration 

Texten är kritisk mot den tyska dubbelmoralen att å ena sidan sätta 
in flygvapnet i Syrien, och å andra sidan hävda att man inte befin-
ner sig i krig. För att kontrastera detta, jämför man med läget i 
Ryssland som verkar vara helt annorlunda. D.v.s. där krigets per-
spektiv är viktigare än en diskussion om integration och dialog. 
Öppen 2 – förenad / gemensamma värderingar och mål med andra 
kulturer: det spekuleras i om islam är en del av Ryssland och pre-
sident Putin den nye Mahdin.

Artikel-ID: 1SVD 12-05 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 05.12.2015 
Författare: -  
Titel: Tre berömda namnbyta-
re

Artikel om 3 berömda namnbytare - däribland Yussuf Islam.  !
Uppfyller möjligen kriterierna för Öppen 2 – förenad / berikar 
andra kulturer: en populär västerländsk musiker finner det värt att 
konvertera och kalla sig Islam i efternamn.  

Artikel-ID: 1DN 12-05 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 05.12.2015 
Författare: -  
Titel: Boklistan. Vecka 49

Inte aktuellt - boklista 
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Artikel-ID: 1WLT 12-06 
Publicerat i: Welt am Sonntag 
Datum: 06.12.2015 
Författare: Hanlore Crolly 
och Claudia Kade 
Titel: ”Eine Religion muss 
sich reinigen” [Egen Över-
sättning] 
”En religion som måste rena 
sig”

Det är denna artikel som kommenteras den 12/12 i samma tidning. 
Kretschmann pläderar för ett ”europeiskt islam” som skulle kunna 
vara öppet, demokratiskt och framtidsinriktat.  
Öppen 1 – mångsidigt / med förmåga till utveckling: om samhället 
stödjer islam kommer den att förändras. 

Artikel-ID: 1FAZ 12-06 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 06.12.2015 
Författare: Peter Carstens 
Titel: Deutschland kämpft 
mit Fotoapparaten [Egen 
Översättning] Tyskland käm-
par med fotoapparater

Om något så är artikeln negativ till islam. Den verkar vara ett upp-
rop för att förstärka den tyska militära insatsen mot den s.k. 
islamska staten.  !
Stängd 4 – fiende / aggressiv: IS terroristerna är sjävutnämnda 
krigare för islam.

Artikel-ID: 2FAZ 12-06 
Publicerat i: Frankfurter all-
gemeine Zeitung 
Datum: 06.12.2015 
Författare: Jörg Thomann 
Titel: ”Ich bewahre mir mei-
ne Schamlosigkeit” [Egen 
Översättning] ”Jag behåller 
min skamlöshet”

Artikeln handlar bara till liten del om islam men där den gör det 
verkar det som att Gilliam vill får fram ett budskap om att islams-
ka länder befolkas av människor som vi inte behöver vara rädda 
för.  
Öppen 2 – förenad / gemensamma värderingar med andra kultu-
rer: skådespelaren reser till muslimska länder för att visa sina barn 
att människorna är ”normala”.

Artikel-ID: 1SVD 12-06 
Publicerat i: Svenska Dag-
bladet 
Datum: 06.12.2015 
Författare: Jesper Sundén 
Titel: Buddhas söner - en 
våldsam maktfaktor

Artikeln är en påminnelse om att religionskonflikter inte bara 
handlar om muslimer kontra kristna. Även muslimer kan vara ut-
satta för förtryck och förföljelse av terroristiska dimensioner. I 
sammanhanget kan artikeln uppfattas som ett sätt att påminna om 
kärnfrågan, nämligen om våld eller inte är berättigat, istället för 
att man fokuserar på vilken religion som är inblandad.  
Stängd 3 – underlägsen / primitiv: de flesta buddhistiska munkar 
ogillar islam.  

Artikel-ID: 1DN 12-06 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 06.12.2015 
Författare: Nathan Shachar 
Titel: I Tolls förtrollade värld 
kunde allt hända

Artikeln är publicerad i samband med Christopher Tolls dödsfall. 
Den verkar porträttera en sann kosmopolit som lyckas höja sig 
över politiska schabloner och se människorna i sina kulturer. På 
det viset så kanske man kan säga att den manar till besinning.  
Öppen 2 –  förenad / berikar andra kulturer : islamforskaren Toll 
viger sitt liv åt att studera Arabien och islam. 
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Artikel-ID: 1WLT 12-12 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 12.12.2015 
Författare: Hans-Georg Ro-
dek 
Titel: Hände Weg von meiner 
Familie  [Egen Översättning] 
Rör inte min familj

I artikeln tycks man mena att filmen är relevant för att den belyser 
problemet med integration och segregation utan att vara påverkad 
av det svåra terrorattenten i Paris hösten 2015. 
Stängd 4 – fiende / aggressiv: det finns en radikal islam som just 
nu dominerar vårt tänkande. 

Artikel-ID: 2WLT 12-12 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 12.12. 2015 
Författare: Sarah Maria 
Brech 
Titel: Ein Imam kämpft ge-
gen Islamismus [Egen Över-
sättning] En Imam kämpar 
mot islamism

Intressant kontrast mellan den uttalande viljan att främja de de-
mokratiska värdena och det totalt okritiska förhållningssättet till 
elektronisk åsiktsregistrering (religiös av invandrade flyktingar)  
Öppen 1 – mångsidig / förmåga till utveckling: imamen tror att 
muslimer kan skapa en ny ”europeisk” identitet och att religion 
och stat måste skiljas, även Öppen 4 – partner / delaktig i lösning 
gemensamma problem: muslimer kan lämna sina paralellsamhäl-
len och delta i ett gemensamt samhälle. Samtidigt finns kriterier 
för Stängd 4 – fiende / hotande uppfyllda: det finns fanatiska mus-
limer som kan infiltrera Europa. 

Artikel-ID: 3WLT 12-12 
Publicerat i: Die Welt 
Datum: 12.12.2015 
Författare: Henryk M. Broder 
Titel: Kunst der Verdrängung  
[Egen Översättning] För-
trängningens konst

Författaren verkar vilja belysa att det västerländska samhället är 
ett brottsoffer liksom t.ex. en misshandlad kvinna och att mycket 
av vårar sätt att förhålla oss till dessa brott påminner om ett offer 
som ursäktar förövaren.  !
Stängd 2  skild / ej påverkad av andra: islam är den enda religion 
som frambringar terrorister i stort antal, och Stängd 4 – fiende / 
aggressiv / stödjer terrorism: islam och islamism kan inte finnas 
utan varandra – det finns ingen snäll form av islam. 

Artikel-ID: 1DN 12-12 
Publicerat i: Dagens Nyheter 
Datum: 12.12.2015 
Författare: -  
Titel: Boklistan. Vecka 50

I denna boklista har den islam kritiska boken”Underkastelsen” 
nått från plats åtta två veckor tidigare, till plats fyra.  
RMT:  
Inte aktuell – boklista. 

Artikel-ID: 2DN 12-12 
Publicerat i: Dagens Nyhter 
Datum:12.12.2015 
Författare: 
Titel: Trycket utifrån blottar 
svagheter

Här handlar det om flyktingkrisen och i förlängningen de stora 
skillnaderna i ländernas (anslutning efter 2004) syn på demokrati 
och religion som på mångt och mycket skiljer sig från de ur-
sprungliga medlemsstaternas syn på detsamma. Det finns en an-
klagande underton mot den inskränkthet som författaren tycker sig 
kunna se spår utav i de nya medlemsländernas attityder mot in-
vandring och islam. Artikelns grundton skulle kunna uppfattas 
som en uppmaning till besinning.  
Sluten 8 – islamofobi se som något naturligt / antimuslimska atti-
tyder ses som normala: Tjeckiens president deklarerar att ”blocket 
mot islam” inte är extremister.

	
 ���29



Artikel-ID: 1WLT 12-13 
Publicerat i: Welt am Sonntag 
Datum:13.12.2015 
Författare: Daniel-Dylan 
Böhmer, Wolfgang Büscher, 
Martina Meister, Jörg Win-
terbauer	

Titel: Rechter Pop  
[Egen Översättning] Höger 
pop

Där islam nämns i denna artikel är det framförallt i negativ be-
märkelse där det framstår som att det finns ett hot om islamisering 
av Europa.  !
Stängd 5 – manipulerande / vill ha politiska fördelar uppfylls: i 
polska valdebatten som i mycket handlade om Islam hävdades det 
att det finns ”sharia”-zoner i Sverige. 

Artikel-ID: 2WLT 12-13 
Publicerat i: Welt am Sonntag  
Datum: 13.12.2015 
Författare: Robin Alexander 
och Daniel Friedrich Sturm  
Titel: Verstehen sie Parteitag?  
[Egen Översättning] Förstår 
ni partidag?

Egen kommentar: Denna artikel handlar endast till liten del om 
Islam men där Islam nämns så är det framförallt i negativ bemär-
kelse.  !
Stängd 2 – skild / utan gemensamma värderingar: CDU motsätter 
sig att islam kallas en del av Tyskland, och Stäng 3  underlägsen / 
sexistisk: CDU kämpar mot burka som klädesplagg. Samt Stängd 
5 – manipulerande / politiska fördelar: islams strävan att införa 
sharialagar i Tyskland måste bekämpas.

Artikel-ID: 3WLT 12-13 
Publicerat i: Welt am Sonntag 
Datum: 13.12.2015 
Författare: -  
Titel: Die 7 gefahren des bil-
ligen Öls [Egen Översätt-
ning] Den billiga oljans 7 fa-
ror

Framförallt handlar artikeln om de ekonomiska nackdelarna med 
lågt råoljepris men där islam nämns så framhålls det framförallt 
som ett hot trots att det nämner kurdistan som ett försvar mot 
islamsk extremism, vilket kan vara en positiv vinkel av islam ef-
tersom kurder är muslimer. (vilket dock inte nämns) 
Öppen 1 – mångsidig / mångbottnad: låga råoljepriser drabbar de 
muslimer )kurder) som kämpar mot IS terroristerna , men också 
Stängd 3 – underlägsen / primitiv: Saudi Arabien tolkar islam med 
brutalitet och människoförakt. 

Artikel-ID: 4WLT 12-13 
Publicerat i: Welt am Sonntag 
Datum:13.12.2015 
Författare: Dirk Schümer 
Titel: Im untersten Kreis von 
Dantes Hölle [Egen Över-
sättning] I nedersta cirkeln av 
Dantes inferno

Lord Weidenfeld får ett stort utrymme i artikeln och hans person-
liga åsikter är mycket kritiska mot islam som han verkar likställa 
med IS och islamisk extremism. Det är ingen överdrift att påstå att 
undertonen i hela artikeln är islamkritisk.  !
Stängd 2 – skild / utan gemensamma värderingar med andra kultu-
rer: flyktingarna (huvudsak muslimer) kommer från helt andra 
kulturer, och Stängd 3 – underlägsen / barbarisk: judehat är stats-
religion i islamska länder, samt Stängd 4 – fiende / aggressiv: vål-
det har många sympatisörer i de islamska församlingarna, islam 
och IS är samma sak. Dessutom Stängd 7 – diskriminering för-
svagad: rätt att diskriminera muslimska flyktingar när kristna dis-
krimineras i muslimska länder. 
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!
!
8. Slutsats 

8.1 Resultat 

Med hjälp av Runnymede trusts analysschema för islamofobi har jag kunnat komma fram till att de 

tyska tidningstexterna under perioden är mer islamkritiska än de svenska tidningstexterna. I de 

svenska tidningarna gick islamkritiken många gånger att läsa mellan raderna. De tyska tidningstex-

terna var överlag mer ställningstagande och opinionsbildande, och de svenska mer redovisande och 

objektiva. Analysen visar även att den allmänna trenden är att islamkritiken går ner trots att det i pe-

rioden fortsatte komma rapporter om attentaten i Mali och San Bernandino i USA och dessutom 

många nyheter om grymheter av den så kallade Islamska staten i Syrien. Alla tidningarna har skrivit 

mer kritiskt om islam direkt efter attentaten i Paris. Frankfurter Allgemeine Zeitung är den tidning 

som har mest islamkritik i sina texter. Den är  följd av Die Welt, Svenska Dagbladet och till sist Da-

gens Nyheter. I DN ökar islamkritik i texterna till skillnad från i de andra dagstidningarna där den 

minskar i takt med att tiden går efter attentaten i Paris. Endast de bägge tyska dagstidningarna inne-

håller extremt islamkritiska texter, vilket ingen svensk tidningstext gör. 

!

Artikel-ID: 5WLT 12-13 
Publicerat i: Welt am Sonntag 
Datum:13.12.2015 
Författare: Peter Issig 
Titel: Schneller als der Zün-
der [Egen Översättning] 
Snabbare än stubintråden

Artikeln nämner islamism som ett hot men islam som en möjlig 
partner till en lösning. Man nämner inte radikala muslimer som 
problem utan man kallar dessa för salafiser, vilken kanske är ett 
sätt att undgå kritik för islamofobi.  !
Öppen 1 – mångsidig / förmåga till förändring uppfylls: islamun-
dervisning i skolorna kan ge integrering. Även Öppen 2 uppfylls – 
förenad / påverkbar: islam kan engagera sig mot kvinnoförtryck. 

Artikel-ID: 6WLT 12-13 
Publicerat i: Welt am Sonntag 
Datum: 13.12.2015 
Författare: 
Titel: Hauptstadt der Gegen-
sätze  
[Egen Översättning] Motsat-
sernas huvudstad

Jerusalem är ju en konflikt stad där islam, kristendomen och ju-
dendomen möts. och utan att nämna islamsk aggression så talar 
man om arabisk aggression, vilket man skulle kunna tolka nega-
tivt till islam. Samtidigt nämns ju möjligheter att kunna bygga 
broar mellan religioner och kulturer vilket förutsätter att de andra 
religionerna inte är monolitiska. Därmed blir artikeln inte islamo-
fobisk.  !
Öppen 2 – förenad: islam delar Jerusalem som helig stad med 
kristendomen och judendomen. Även Öppen 4 – partner / delaktig 
i lösningar: kulturfestivaler där islam deltar kan bygga broar mel-
lan religionerna.
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I förhållande till Dagordningsteorin så ger de tyska tidningarna en mer negativ bild, även kallad 

pseudoomgivning av islam till medborgarna än de svenska tidningarna. Att medierna väljer att skriva 

om islam är enligt dagordningsteorin en nyhetsvärdering gjord av redaktionerna, där de beslutar vad 

de anser vara viktigt och intressant för medborgaren. Det är de teman som medierna  väljer att upp-

märksamma, som befolkningen kommer att ha åsikter om. I detta fall  innebär det att tyskar och 

svenskar har åsikter om islam, eftersom medierna uppmärksammar det. Dessutom är det enligt teo-

rin de teman som medierna lägger störst vikt vid, de nyheter som befolkningen anser vara viktigast. 

I så fall skulle man kunna tänka sig att eftersom medierna inte lägger störst vikt vid islam är detta 

inte ett tema som medborgarna anser vara den viktigaste frågan. Enligt Dagordningsteorin gör dess-

utom politiker, och människor som vill nå ut till allmänheten, sina aktiviteter medieanpassade. Om 

det är så så har de åsikter om islam som återfinns i tidningstexterna blivit anpassade efter mediernas 

format, och hade kanske sett annorlunda ut i annat fall.  

!
8.2 Besvarande av frågeställningar  

• Är något utav de undersökta ländernas tidningar mer islamkritiska? 

Det framgår tydligt av analysen att de tyska tidningarna innehåller mer istlamkritik  än de svenska.  

• Är något utav ländernas tidningar mer ställningstagande? 

De tyska tidningarna är överlag mer ställningstagande än de svenska.  

• Minskar islamkritik i ländernas tidningar under den andra undersökta perioden? 

I både den svenska och tyska pressen minskar islamkritik under den undersökta perioden.  

!
8.3 Reflektioner och förslag till vidare forskning 

Något jag la märke till var att i de tyska texterna tillgrips i många fall många retoriska medel för att 

övertyga läsaren om ett visst budskap, så som idiomen, metaforer, utkastade frågor till läsaren, i re-

toriska frågor ifrågasättande av sitt eget budskap och så vidare. De svenska tidningstexterna överlag 

innehöll inte lika starka ställningstaganden, däremot var ledarartiklarna i de svenska tidningarna of-

tast ställningstagande. Förmodligen så är det i Tysklands kultur mer allmänt vedertaget att ge uttryck 

för starka åsikter och känslor, medan objektivitet och känslolugn snarare är normativa i svensk kul-

tur, vilket i så fall även speglar sig i journalistiken. Jag tyckte mig se en tendens av fler reportage 

och färre debattartiklar i svenska tidningar jämfört med de tyska. Man skulle kunna undersöka ifall 

det stämmer. Det är intressant att fundera på vad människor skulle ha åsikter om ifall medierna 

uppmärksammade andra teman, t.ex. mer positiva nyheter, hur hade det påverkat medborgarna. Man 

kan undersöka hur många läsare som förstår eller bryr sig om skillnaden mellan islam och islamism. 

Man skulle även kunna forska i hur begrepp sammanflätas och vilken tyngd i opinionsbildningen 
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definitioner av begrepp får. Som jag nämnde tidigare, varför löper man mördarnas ärenden och kal-

lar dem Jihadister. Hur påverkar sådant? Flera av de tyska texterna var humoristiska, medan inte en 

enda av de svenska var det. Även den text från USA som publicerades i Tyskland var i någon mån 

humoristisk. Men den publicerades inte i Sverige, trots att den handlade om så kallade “parallell-

samhällen”, vilket det i Sverige annars så flitigt talas om. Man skulle till exempel kunna undersöka 

hur det kommer sig att det finns så lite humor i den svenska politiska debatten. 

!
!
!
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na-i-paris-detta-har-hant/ Uppdat: 2015-11-19 (hämtad 2016-01-05) !!!!!!!!!
!
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Appendix 1  

Analysresultat i procent  

Resultaten av analysen har sammanställts i en tabell och visar på vilken skala texterna ligger mellan 

variablerna islamkritisk och islamvänlig. Resultatet baseras på analys med Runnymede Trustmodel-

len och Socialkonstruktionistisk analys. Den totala perioden är dessutom uppdelad  i två  14-dagars 

perioder, för att se ifall det finns någon skillnad på hur tidningarna skrev om islam de  första två 

veckorna efter terrorattentaten i Paris, jämfört med de två senare. Tabellen visar även en total beräk-

ning av islamkritiska respektive islamvänliga texter.  

!
7.1.1 Resultat Die Welt 

Tidning Artikel-ID Islamkritisk (%) Islamvänlig (%) Kommentar

WELT 1WLT 11-14 90 10

WELT 2WLT 11-14 90 10

WELT 3WLT 11-14 50 50

WELT 4WLT 11-14 20 80

WELT 1WLT 11-21 100 0 *extremt islamkritisk

WELT 2WLT 11-21 30 70

WELT 3WLT 11-21 30 70

WELT 4WLT 11-21 70 30

WELT 1WLT 11-28 40 60

Första 14-dagars perioden:                          58 42 9 texter

WELT 1WLT 12-05 60 40

WELT 2WLT 12-05 70 30

WELT 3WLT 12-05 20 80

WELT 4WLT 12-05 80 20

WELT 1WLT 12-06 30 70

WELT 2WLT 12-12 30 70

WELT 3WLT 12-12 20 80

WELT 4WLT 12-12 100 0 *extremt islamkritisk

WELT 1WLT 12-13 40 60

WELT 2WLT 12-13 60 40

WELT 3WLT 12-13 60 40
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!
Analysresultat: Tabellen visar att Die Welt publicerade 9 texter som nämnde islam under veckoslu-

ten, mellan den 14e november 2015 och den 28e November 2015. Dessa texter har ett förhållande 

58% islamkritiska och 42% islamvänliga. Mellan den 29 November 2015 och den 13e December 

2015 publicerade tidningen 14 texter som nämnde islam vilka totalt var 53% islamkristiska och till 

47% islamvänliga. Islamkritiken sjunker alltså med tiden efter attentaten i Paris enligt resultatet.  

Samtidigt som antal artiklar som nämner islam ökar den andra perioden. Totalt så var Die Welts tex-

ter under hela perioden i 55% av fallen islamkritiska och 45% islamvänliga. Endast 6 av 23 texter 

ligger någonstans på förhållandet mellan 40/60 på skalan mellan variablerna.  Ju större värden desto 

starkare åsikter, kan man anta. Die Welt har 3 stycken extremt islamkritiska texter varav den ena 

publicerats under den första perioden och de andra två i den senare. Die Welts mest islamvänliga 

text(er) har ett förhållande på 20/80. Trots de 2 extremt islamkritiska texterna under den andra peri-

oden faller perioden totalt ut som mindre islamkritisk än den tidigare. Tabellen visar att detta beror 

på styrkan i de mer islamvänliga texterna i perioden. Tabellen visar att texterna om islam var mer 

islamkritiska de första två veckorna efter attentaten i Paris med ett förhållande på 58/42 jämfört med 

de två därpå följande veckorna där förhållandet i texterna beräknades till 53/47. 

!
!
Resultat Frankfurter Allgemeine Zeitung 

!

WELT 4WLT 12-13 100 0 *extremt islamkritisk

WELT 5WLT 12-13 30 70

WELT 6WLT 12-13 40 60

Andra 14-dagars perioden 53 47 14 texter

Totalt för hela perioden 55 45 23 texter

Tidning Artikel-ID Islamkritisk (%) Islamvänlig (%) Kommentar

FAZ 1FAZ 11-14 90 10

FAZ 1FAZ 11-21 40 60

FAZ 1FAZ 11-28 80 20

FAZ 2FAZ 11-28 100 0

FAZ 3FAZ 11-28 30 70 *extremt islamkritisk

FAZ 4FAZ 11-28 20 80
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!
Analysresultat: Tabellen visar att Frankfurter Allgemeine Zeitung publicerade 7 texter under vecko-

sluten den första studerade perioden mellan den 14e November 2015 och den 28e November 2015, 

vilka nämner islam. Dessa texter har ett förhållande på 61% islamkritiska och 39% islamvänliga. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung publicerade sedan 5 texter som nämner islam mellan den 29e No-

vember och den 13e December, vilka är till 52% islamkritiska och till 48% islamvänliga. Tabellen 

visar att islamkritiska texter minskar den andra undersökta perioden.  Den visar även att texter som 

nämner islam totalt minskar den andra perioden. FAZ har publicerat en text som är extremt islamkri-

tisk, 100/0. Den mest islamvänliga texten har ett förhållande på 20/80. FAZ texter  kan anses relativt 

ställningstagande, endast 2 artiklar ligger på ett förhållande mellan 40/60 och de andra mer än så. 

Totalt är texterna 58/42 islamkritiska respektive vänliga.  

!
!
!
7.1.3 Resultat Dagens Nyheter 

!

FAZ 5FAZ 11-28 70 30

Första 14-dagarsperioden: 61 39 7 texter

FAZ 1FAZ 11-05 30 70

FAZ 2FAZ 11-05 60 40

FAZ 3FAZ 11-05 70 30

FAZ 1FAZ 11-06 70 30

FAZ 2FAZ 11-06 30 70

Andra 14-dagars perioden 52 48 5 texter

Totalt för perioden 58 42 12 texter

Tidning Artikel-ID Islamkritisk (%) Islamvänlig (%) Kommentar

DN 1DN 11-14 50 50

DN 1DN 11-15 20 80

DN 2DN 11-15 30 70

DN 3DN 11-15 40 60

DN 1DN 11-21 20 80

DN 2DN 11-21 50 50
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!
Analysresultat: Tabellen visar att Dagens Nyheter  publicerade 11 texter under veckosluten den förs-

ta perioden mellan den 14e November 2015 och den 28e November 2015, vilka nämner islam. Des-

sa texter har ett förhållande på 45% islamkritiska och 55% islamvänliga. Dagens Nyheter publicera-

de sedan 4 texter som nämner islam under veckosluten mellan den 29e November och den 13e De-

cember, av dem är innehållet till 55% islamkritiskt och 45% islamvänligt. Tabellen visar att islam-

kritiska texter ökar den andra undersökta perioden. Texter som nämner islam minskar under den 

andra perioden. DNs mest islamkritiska text har ett förhållande 80/20 och den mest islamvänliga har 

ett förhållande på 20/80. Utav DNs publicerade texter ligger 8 av 15 på ett förhållande mellan 40/60 

och 7 texter på ett förhållande av 70/30 eller mer. Det kan visa att att DN har ungefär lika många 

opinionsbildande som icke ställningstagande texter om islam. 

!
Resultat Svenska Dagbladet 

DN 3DN 11-21 30 70

DN 1DN 11-22 80 20

DN 1DN 11-28 80 20

DN 2DN 11-28 60 40

DN 3DN 11-28 30 70

Första 14-dagars perioden 45 55 11 texter

DN 1DN 12-05 60 40

DN 1DN 12-06 40 60

DN 1DN 12-12 60 40

DN 2DN 12-12 60 40

Andra 14-dagars perioden 55 45 4 texter

Totalt för perioden 47 53 15 texter

Tidning Artikel ID Islamkritisk (%) Islamvänlig (%) Kommentar

SvD 1SVD 11-15 30 70

SvD 2SVD 11-15 60 40

SvD 3SVD 11-15 70 30

SvD 1SVD 11-21 70 30

SvD 1SVD 11-22 70 30

SvD 2SVD 11-22 30 70
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!
Analysresultat: Tabellen visar att Svenska Dagbladet publicerade 7 texter under den första perioden 

som låg på ett förhållande av 59/41 gällande islamkritik  respektive islamvänligt innehåll. Den andra 

perioden publicerade Svenska Dagbladet 2 texter som var 35/65 islamkritiska  respektive vänliga. 

Tabellen visar att islamkritik i texterna minskar den andra perioden. Texter som nämner islam mins-

kar även de den andra perioden. SvDs mest islamkritiska text är 80/20 och de mest islamvänliga är 

30/70. Endast två utav SvDs texter ligger på ett förhållande 40/60 medan resten ligger på 70/30 eller 

mer, vilket kan räknas  som relativt stort ställningstagande.   

!
Resultat tyska tidningar  

!

!
Analysresultat: I de undersökta tyska dagstidningarna tillsammans publicerades den första perioden 

16 texter som nämner islam, dessa var till innehållet 59/41 mellan variablerna. Den andra perioden 

publicerades 19 texter som nämner islam, dessa var till innehållet 53/47 islamkritiska respektive 

vänliga. Man kan här se att islamkritiken i texterna sjunkit mellan de bägge perioderna, men att 

islam fortfarande  nämns mer  slutet än öppet. Antal texter som nämner islam har ökat från den förs-

ta till den andra perioden. Totalt för hela perioden publicerades 35 texter i Die Welt och Frankfurter 

Allgemeine Zeitung som nämner Islam och även här ser vi att islam nämns mer kritiskt än vänligt 

med ett förhållande på 56/44. 

!
!

SvD 1SVD 11-29 80 20

Första 14-dagars perioden 59 41 7 texter

SvD 1SVD 12-05 40 60

SvD 1SVD 12-06 30 70

Andra 14-dagars perioden 35 65 2 texter

Totalt för perioden 53 47 9 texter

Period Islamkritisk (%) Islamvänlig (%) Kommentar

Första 14 dagarna 59 41 16 texter

Andra 14 dagarna 53 47 19 texter

Totalt 56 44 35 texter
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!
Resultat svenska tidningar 

!

!
Analysresultat: I de undersökta svenska dagstidningarna tillsammans publicerades den första perio-

den 18 texter som var 50/50 islamkritiska respektive vänliga. Den andra perioden publicerades 6 

texter som beräknats vara 48/52 islamkritiska respektive vänliga. Tabellen visar att islamkritik i tex-

ter sjunkit något den andra perioden, dock inte i någon större omfattning. Antal texter som nämner 

islam har sjunkit starkt den andra perioden från 18 till 6 texter. Totalt har 24 texter publicerats vars 

innehåll enligt uträkning är 50/50 islamkritiskt respektive vänligt.  

!
Islamkritiskt innehåll, utveckling på 4 veckor 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Analysresultat: I ovanstående graf kan man se utvecklingen från första till andra 14-dagars perioden. 

Det syns tydligt hur DN går mot strömmen. Man kan också ana varför genomsnittet i av de svenska 

tidningarna hamnar på 50 - 50 för hela perioden: SvD och DN tar ut varandra på ett uppseendeväc-

Period Islamkritisk (%) Islamvänlig (%) Kommentar

Första 14 dagarna 50 50 18 texter

Andra 14 dagarna 48 52 6 texter

Totalt 50 50 24 texter
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kande sätt. De tyska tidningarna följs i jämförelse åt, i dem minskar islamkritiken och hamnar till 

sist på nästan samma nivå.     

!
Samlat analysresultat 

I tabellerna ovan kan man se att FAZ är den tidning som har mest islamkritik i sina texter. Den är  

följd av Die Welt, SvD och sist DN som till skillnad från de andra tidningarna har mer islamvänlig-

het i sina texter än islamkritik. I DN ökar islamkritik i texterna under period 2 till skillnad från de 

andra undersökta dagstidningarna där den minskar. Die Welt är den enda tidning där fler texter pub-

liceras om islam under period 2 jämfört med period 1. Endast de bägge tyska dagstidningarna inne-

håller extremt islamkritiska texter. Tabellens resultat visar även att ingen text är 100% islamvänlig. 

Resultatet visar även att de tyska dagstidningarna har större skillnad i värdena mellan islamkritiska 

och islamvänliga texter. Svensk press innehåller i genomsnitt 50% islamkritik respektive vänlighet. I 

den sista grafen kan man se på vilket sätt de svenska tidningarna påverkat varandra till detta jämna 

resultat.    

!!
b. Exempel på två tyska artiklar översatta till svenska	
!
Exempel 1 

Publicerad i Die Welt, 12 Dec 2015 

Skriven av Henryk M. Broder 

(Övers. till svenska T. Gessner) 

”Kunst der Verdrängung” 

Förträngningens konst 

!
”Trots attentaten i New York, Boston och Paris har terroristernas budskap inte sjunkit in bland 
adressaterna. Kanske är det bäst så. Skådespelerskan Camilla Spira, dotter till Lotte och Fritz Spira, 
och som Nazisterna hade klassat som "halvjudinna" lyckades 1938 lämna Tyskland tillsammans med 
sin man som i sin tur hade klassats som "heljude". Det äkta paret flydde till Amsterdam, där de 1943 
greps av Nazisterna och deporterades till lägret i Westerbork. Detta var en station på vägen mot 
Auschwitz. Någonstans på vägen eller möjligen framme i lägret Westerbork hittade hon en hand-
skriven papperslapp, ”ni kommer allihopa att mördas", stod det. Hon visade pappret för sin man 
Hermann Eisner som hade varit advokat i Berlin och arbetat som vice direktör vid Engelhardt-bryg-
geriet där. Tills bryggeriet blev "arifierat" och han tvingades lämna sin anställning. Eisener blängde 
kort på pappret varpå han utbrast: " Men Camilla - det här är ju rena skräckpropagandan! Sån't sys-
lar inte Tyskar med!" 1947 återvände Spira till Berlin och fortsatte sin skådespelarkarriär. Som om 
hon endast hade tagit något sabbatsår för att ägna sig åt sin familj. Det är på så vis människan funge-
rar. För att kunna leva, och framförallt att kunna leva vidare, förtränger de vad de upplevt och vad de 
utsatts för. Utnyttjade barn, våldtagna kvinnor, överlevande från arbets- och koncentrationsläger. Vi 
förtränger inte bara det som ligger bakom oss, utan även det som vi kommer att utsättas för. Inte 
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minst gällande döden - den enda händelsen vi kan vara säkra på kommer att inträffa i våra liv. Ingen 
vettig person skulle beträda ett flygplan om han vore fullt medveten om att en tunn stålplåt är det 
enda som skiljer honom från evigheten. Att det är fullständigt emot naturlagarna för en människa att 
färdas tio kilometer ovan jord i en hastighet av 900 kilometer i timmen. Det finns bara ett sätt att 

hantera detta: förtränga. Hur det fungerar med förträngande i i ett upplyst, kommunikativt, tillåtande 
och tolerant samhälle kan man ana när man granskar dess hantering av faror, faktiska liksom fiktiva. 
Det finns en större rädsla för att bli avlyssnad av NSA än för att bli sårad eller dödad i ett terroristat-
tentat. Efter New York, London, Madrid, Paris, Bryssel, Boston, Mumbai, Bali, Mombasa, Drjerba - 
för att bara nämna några av de största pärlorna i ett långt band av inscenerad skräck - verkar det som 
att terroristernas budskap fortfarande inte kommit fram till adressaterna. 

!
Efter blodbadet i San Bernadino där 14 människor omkom, ville till och med President Obama inte 
utesluta att det egentligen kunde handla om en "konflikt på arbetsplatsen som spårat ur". Och efter 
det tog det inte mindre än tre dagar innan FBI började omtala det inträffade som en "act of terro-
rism". Detta bottnar inte i dold sympati för förövarna eller bristande medkänsla med offren. Det är 
helt enkelt ett försök att vinna tid, att övervinna känslan av att vara lamslagen, som alltid inträffar 
efter att man utsatts för en chock. Vi registrerar nyheterna utan att vilja inse deras vidd och konse-
kvenser. Även judarna som fraktades i boskapsvagnar på järnvägen försökte in i det sista 

hålla fast vid förvissningen att de endast skulle "flyttas om". Det är språket som gör förträngningen 
möjlig och effektiv. En annan sorts förträngning är den politiskt korrekta skillnaden mellan Islam 
och Islamism. Som om det vore möjligt för det ena att existera utan det andra. Som om Islamismens 
rötter inte vore förankrade i den faktiskt existerande formen av Islam. Vare sej det känns bekvämt 
eller inte: Islamisterna är faktiskt inte förvirrade kristna, judar, ateister, agnostiker, bahai, buddister, 
hinduer, zoroaster, ayurvedaner, marsianer eller veganer. Utan muslimer, det vill säga Islams an-
hängare. Om de nu utgör "äkta" eller "falska" muslimer eller till och med "misstänkta" (en ny kate-
gori som vi kan tacka Aiman Mazyek för - presidenten för muslimska centralrådet) är bara en fråga 
om definition. För man bör inte glömma att även nationalsocialisterna var socialister, inte bara till 
namnet utan även i sin egen självbild. De tog hand om fattiga och utstötta, gav dem mat och en me-
ning med livet, precis så som dagens Islamister gör. Och skulle det då, som så ofta påstås, inte finnas 
"en enda Islam", då vore Islamismen inte ens Islams antites - utan en av Islams många ansikten. 
Ung, stark, hänsynslös och därför speciellt lockande för i sinnet svaga individer. Att Islamisterna 
inte missbrukar Islam utan helt enkelt utövar den på sitt sätt är en tanke för svår att bearbeta ens för 
klarsynta och intelligenta människor. Delstaten Baden-Wuertenbergs ministerpresident Winfried 
Kretschmann, en konservativ miljöpartist och väluppfostrad katolik, har just i en intervju deklarerat 
att Islam "befinner sig i en kris". Att Islam behöver rena sig "från våldsverkande excesser”. "Jag an-
ser att en reformation står högt på agendan där." Att som Kretschmann satsa på att "den upplysta 
Islamen i Tyskland inte utvecklas till en arabisk form." påminner om förhoppningen att man utanför 
Sovjetunionen skulle kunna utveckla en upplyst "Euro-kommunism", en kommunism men mänskligt 
ansikte. Samtidigt förklarar han rädslan för en islamisering för "absurd" och "fullständigt ogrundad". 
Detta stöder han bl.a. på frågan "Hur många muslimer sitter egentligen i våra Parlament? Hur många 
är borgmästare?" Detta är ett exempel på förträngning i destillerad form, en förvaltares logik vars 
värld består av siffror och procent. Får vi inte fler muslimska representanter i parlamenten eller fler 
muslimska borgmästare så skulle vi således inte behöva oroa oss lika mycket för en islamisering. 
Densamma pågår dock inte bara i bakgårdsmoskéer i Neukölln. När man inte för tillfället är uppta-
gen med Eurons störtdykningar eller med att rädda Grekland så dominerar Islamfrågan den offentli-
ga diskursen. "Vad betyder huvudduken?", ""Ska vi ordna speciella tider endast för muslimska kvin-
nor i våra simhallar?" "Kan vi erbjuda ´kulturkänslig behandling´ i våra sjukhus?", "Skall vi avstå 
från att kalla julen för julen och hellre tala om en ´ljusfestival' eller ´vinterfestival´ för att inte av-
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gränsa och utesluta någon?", "Hur långt får man gå när det gäller karikatyrer?", vilket till exempel är 
en fråga man i stort sett aldrig ställer sig när påven skall häcklas. Alla problem kan normalt för-
trängas en stund. Har man huvudvärk hjälpen en tablett Ibuprofen, är man rädd för terrorn kan man 
övertyga sig om att terrorns orsaker ligger i vårt beteende, och att den kommer att upphöra bara vi 
ändrar på oss. Vi förtränger så att vi inte begår självmord av rädsla för att dö. Visst vet vi att inget 
längre kommer att vara så som det varit förut. Vi hör att vi skall uppfatta utmaningen som en möj-
lighet och inte som ett hot. Och vi anar: det är på det här viset folk pratar som gått vilse i skogen, 
timmen innan mörkret faller.” 
!
Original	

Die Welt vom 12.12.2015 
Autor: Henryk M. Broder  !
Kunst der Verdrängung !
Trotz der Anschläge von New York, London, Boston und Paris ist die Botschaft der Terroristen bei 
den Adressaten noch nicht angekommen. Vielleicht ist das besser so Henryk M. Broder Der 
Schauspielerin Camilla Spira, Tochter von Lotte und Fritz Spira und von den Nazis als „Halbjüdin“ 
eingestuft, gelang es, zusammen mit ihrem Mann, einem „Volljuden“, 1938 Deutschland zu verlas-
sen. Das Ehepaar floh nach Amsterdam, wo es von den Nazis 1943 aufgegriffen und in das Lager 
Westerbork verbracht wurde, das als Station für Transporte nach Auschwitz diente. Auf dem Weg 
nach Westerbork oder bereits im Lager fand Spira einen Zettel mit dem Satz: „Ihr werdet alle umge-
bracht!“ Sie zeigte das Stück Papier ihrem Mann, Hermann Eisner, einem Berliner Rechtsanwalt, 
der als stellvertretender Direktor der Engelhardt-Brauerei gearbeitet hatte, bis diese „arisiert“ und er 
entlassen wurde. Eisner schaute kurz darauf und sagte: „Aber Camilla, das ist doch Gräuelpropa-
ganda, so etwas machen die Deutschen nicht!“ 1947 kehrte Camilla Spira nach Berlin zurück, wo 
sie ihre Karriere als Schauspielerin fortsetze. So, als hätte sie eine Auszeit von der Bühne genom-
men, um sich ihrer Familie widmen zu können. So sind Menschen. Um leben, vor allem: weiterle-
ben zu können, verdrängen sie das, was sie erlebt haben, was ihnen angetan wurde. Missbrauchte 
Kinder, vergewaltigte Frauen, Überlebende von Arbeits- und Vernichtungslagern. Wir verdrängen 
nicht nur das, was hinter uns liegt, sondern auch das, was uns bevorsteht. Vor allem den Tod, die 
einzige Gewissheit, die das Leben bietet. Kein Mensch würde in ein Flugzeug steigen, wenn ihm 
bewusst wäre, dass ihn nur eine dünne Stahlwand von der Ewigkeit trennt. Dass es vollkommen un-
natürlich ist, in zehn Kilometer Höhe mit 900 Kilometern pro Stunde dahinzu rasen. Da hilft nur ei-
nes: verdrängen. Wie Verdrängung in einer aufgeklärten, gut vernetzten, permissiven und toleranten 
Gesellschaft funktioniert, kann man am Umgang mit Gefahren erkennen, realen wie fiktiven. Die 
Angst davor, von der NSA oder einem anderen Geheimdienst abgehört zu werden, ist weiter verbrei-
tet als die Angst, bei einem Terroranschlag verletzt oder getötet zu werden. Nach New York, Lon-
don, Madrid, Paris, Brüssel, Boston, Mumbai, Bali, Mombasa, Djerba – um nur die größten Perlen 
in einer langen Kette des inszenierten Schreckens zu nennen – scheint die Botschaft der Terroristen 
bei den Adressaten noch immer nicht angekommen zu sein. Nach dem Blutbad von San Bernardino 
mit 14 Toten mochte sogar Präsident Obama die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es sich um 
einen außer Kontrolle geratenen „Konflikt am Arbeitsplatz“ gehandelt haben könnte. Und dann dau-
erte es immerhin noch drei Tage, bis das FBI von einem „act of terrorism“ sprach. Das hat nichts mit 
heimlichen Sympathien für die Täter oder einem Mangel an Mitgefühl mit den Opfern zu tun. Es ist 
nur der Versuch, Atem zu holen, Zeit zu gewinnen, das Gefühl der Ohnmacht zu überwinden, das 
sich nach dem Schock einstellt. Wir nehmen die Nachricht wahr, ohne ihr Ausmaß und ihre Folgen 
wahrnehmen zu wollen. Auch die Juden, die in Viehwaggons verfrachtet wurden, klammerten sich 
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an die Hoffnung, sie würden nur „umgesiedelt“. Es ist die Sprache, die der Verdrängung zur Wir-
kung verhilft. Eine andere Form der Verdrängung durch Verharmlosung ist die politisch korrekte 
Unterscheidung zwischen dem Islam und dem Islamismus. Als ob es das eine ohne das andere geben 
könnte. Als ob der Islamismus seine Wurzeln nicht im real existierenden Islam hätte. Ob es einem 
passt oder nicht: Die Islamisten sind nun einmal keine verwirrten Christen, Juden, Atheisten, Agnos-
tiker, Bahai, Buddhisten, Hindus, Zoroaster, Ayurvedaner, Marsianer oder Veganer, sondern Musli-
me, also Anhänger des Islam. Ob sie „echte“ oder „falsche“ Muslime sind oder „mutmaßliche“, eine 
neue Kategorie, die wir Aiman Mazyek, dem Präsidenten des Zentralrates der Muslime, verdanken, 
ist eine Frage der Definition. Wobei man nicht vergessen sollte, dass auch die Nationalsozialisten 
Sozialisten waren, nicht nur dem Namen, sondern auch ihrem Selbstverständnis nach. Sie haben sich 
um die Armen und Ausgegrenzten gekümmert, ihnen zu essen und ihrem Leben einen Sinn gegeben, 
so, wie es die Islamisten heute tun. Und wenn es, wie immer wieder behauptet wird, den „einen 
Islam“ nicht gibt, dann ist der Islamismus nicht die Antithese zum Islam, sondern eine seiner vielen 
Facetten – jung, kräftig, rücksichtslos und deswegen für schwache Gemüter besonders anziehend. 
Dass die Islamisten den Islam nichtmissbrauchen, sondern auf ihre Weise praktizieren, ist ein Ge-
danke, der auch intelligente und klarsichtige Menschen überfordert. Der baden-württembergische 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, ein konservativer Grüner und braver Katholik, hat soeben 
in einem Interview erklärt, der Islam stecke „in einer Krise“, er müsse sich „von gewalttätigen Ex-
zessen“ reinigen. „Da ist meines Erachtens Reformation angesagt.“ Darauf zu setzen, „dass der auf-
geklärte Islam in Deutschland sich nicht zu einem arabischen entwickle“, erinnert an die Hoffnung-
en, es könnte sich außerhalb der Sowjetunion ein aufgeklärter Euro-Kommunismus entwickeln, ei-
ner mit menschlichem Antlitz. Zugleich nennt Kretschmann die Ängste vor einer Islamisierung 
„abwegig“ und „komplett unbegründet“. Denn: „Wie viele Muslime sitzen denn eigentlich in unse-
ren Parlamenten? Wie viele sind Bürgermeister?“ Das ist Verdrängung in Reinkultur, die Logik eines 
Verwalters, dessen Welt aus Zahlen und Prozenten besteht. Säßen mehr Muslime in den 
Parlamenten und gäbe es mehr muslimische Bürgermeister, müsste man sich um eine Islamisierung 
vermutlich weniger Sorgen machen. Die findet nicht nur in Neuköllner Hinterhof- Moscheen statt. 
Wenn nicht gerade der Euro abstürzt oder Griechenland gerettet werden muss, dominiert die Islam-
Frage den öffentlichen Diskurs: Wofür steht das Kopftuch? Richten wir in öffentlichen Bädern sepa-
rate Zeiten für muslimische Frauen ein? Bieten wir „kultursensible Behandlung“ in Krankenhäusern 
an? Verzichten wir darauf, Weihnachten Weihnachten zu nennen, und sprechen lieber von 
einem „Lichter“ oder „Winterfest“, um niemand auszuschließen? Wie weit dürfen Karikaturisten 
gehen? Eine Frage, die so gut wie nie gestellt wird, wenn der Papst lächerlich gemacht wird. 
Jedes Problem lässt sich eine Weile verdrängen. Gegen Kopfschmerzen hilft eine Ibuprofen-Tablet-
te, gegen Terrorangst die Überzeugung, dass die Ursachen des Terrors bei uns liegen und dass der 
Terror aufhören wird, wenn wir unser Verhalten ändern. Wir verdrängen, damit wir nicht aus Angst 
vor dem Tod Selbstmord begehen. Wir wissen, dass nichts mehr so sein wird, wie es eben noch war. 
Wir hören, dass wir die Herausforderungen als Chance und nicht als Gefahr begreifen sollen. 
Und wir ahnen: So reden Leute, die sich im Wald verlaufen haben, kurz bevor die Nacht anbricht. !!
Exempel 2  !
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Av Christian Schubert och Johannes Pennekamp	

Övers. till svenska av T. Gessner 	
!
Wo der terror wächst	

Där terrorn växer	
!!
Å ena sidan bästa intentionen, å andra sidan nesligt nederlag - denna motsats symboliserar idag 
“Rue Sadi Carnot” i Paris-förorten Drancy. Det är en genomfartsled, som så många andra, uppkallad 
efter en fransk president som i slutet av artonhundratalet blev mördad av en anarkist. Men nuförti-
den har en rad hus på Rue Sadi Carnot ett annat, dubbelt yttre: på framsidan finner man “Den lokala 
missionen för sysselsättning av unga människor”. Men bara en tvärgata bort ligger i samma bygg-
nadskomplex Samy Amimours gamla lägenhet. Den franske terroristen sköt i fredags förra helgen 
kallblodigt ihjäl dussintals unga besökare på en musikkonsert och sprängde sig därefter själv i luf-
ten. Tillbakavisad från arbetsmarknaden, avgränsad av samhället - var det orsaken till att han blev 
terrorist? Sådana förklaringsmodeller vore allt för enkla. Omständigheterna som driver en ung män-
niska till radikalisering och våld är mycket komplexa. För att kunna spåra orsakerna är det oundvik-
ligt att rikta blicken mot de kvarter i vilka västvärldens potentiella terrorister växer upp. I Frankrike 
och Belgien såväl som i Tyskland. Samtliga attentatsmän i Paris växte upp i Franska eller Belgiska 
förorter vilka anses vara socialt utsatta. Alla var inte arbetslösa eller ekonomiskt utslagna, men det 
var här de blev tilltalade av islamska fundamentalister som gjorde dem till mördare. En vecka efter 
attentaten är Drancys borgmästare Jean-Christophe Lagarde fortfarande upprörd. Han känner per-
sonligen terroristens Amimours moder och svär att föräldrarna gjort allt för att försöka förhindra sin 
sons radikalisering. Fadern reste till och med till Syrien där han uppsökte sin son med bud från en 
Imam att ta med honom hem, men “bara om han så vill”. Men det ville Amimour inte. Vid denna tid, 
i Juni 2014, hade familj, vänner och franska staten redan tappat greppet om den unge fransmannen. 
"De franska myndigheterna borde ha tagit tag i detta mycket tidigare.”, säger borgmästaren och tilli-
ka parlamentsledamoten och Centerpartiets ordförande Lagarde upprört. “Säkerhetsorganen kände 
väl till Amimour! 2012 var han häktad till och från, man beslagtog hans pass eftersom han ville resa 
till Jemen. Trots detta lyckades han resa till Syrien.” Inte heller kan Lagarde förstå att man bara låter 
de radikala predikanterna i förorterna bestå. I grannorten Le Blanc-Mesnil besökte Amimour Mos-
ken Casanova vilken enligt Lagardes uttalande “systematiskt rekryterade jihadister”. En förebråelse 
som både Mosken och Le Blanc-Mesnils borgmästare avfärdar. Med Lagarde insisterar på att ankla-
gelserna är sanna och men ger även Frankrikes överordnade myndigheter en släng av sleven: “De 
säger åt oss att inte stänga moskéerna för då kan de bättre övervaka pojkarna. Men vem har i detta 
fall övervakats överhuvudtaget?” Drancy, som ligget i nordöstra Paris, är inte den sortens nedgångna 
förort som man helst bör undvika även dagstid. Parker och grönanläggningar är vårdade och husen 
fyllda av socialbidrags-lägenheter är inte riktigt lika höga som i grannkommunerna. Med en arbets-
löshet på runt 18 procent ligger man visserligen tydligt över nationellt medel, men staden med sina 
67 000 invånare verkar inte bara jämförbart välstädad utan även engagerad i kampen mot social mi-
sär. “jag skulle kunna berätta en hel del för er, till exempel om vårt samarbete med staden Berlin.”, 
säger Kamel Ouacel, direktör för den lokala Missionen mot Ungdomsarbetslöshet. Men han vill inte 
prata. “I dessa tiden talar vi helst inte med journalister, de ska ju ändå bara vrida allting till något 
negativt.” Människorna på gatan i Drancy är mera meddelsamma: två kvinnor med marockanskt ur-
sprung och huvudduk över hals och hår menar att det är föräldrarnas plikt att förhindra de ungas av-
drift. “Där får man hänga på ordentligt.”, säger den ena och lyfter handen som om hon ville dela ut 
en örfil. “Här går det visst att stå ut. Men allt ändrar sig helt enkelt. Förr kunde man få jobb här, idag 
nästan inte alls. Då fanns det upp till sex biografer i området, idag inte en enda.”, berättar en algerisk 
invandrarfamiljs son, som idag är 50 år gammal. Och en mörkhyad kvinnlig busschaufför klagar på 
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de radikala islamisternas alltmer framfusiga fasoner. “De skäggiga” kollegorna vägrar att ge henne 
handen, på grund av hennes kön. Och ibland vägrar dom köra en buss som tidigare framförts av en 
kvinna. “Våra överordnade låter detta bara ske!”, klagar hon. Frankrikes förorter lider fortfarande av 
de fel som begicks flera decennier sedan och som förhindrade en bättre social integrering. Invandra-
re och deras efterkommande blev i stor utsträckning hänvisade till boende i städernas utkanter. “Der 
är dessa områden som erbjuder terroristerna ett revir där de finner skydd och vapen.”, säger Pierre 
Conessa, före detta toptjänsteman i försvarsministeriet och numera författare. Men samtidigt varnar 
han för att övervärdera den sosio-ekonomiska dimensionen: “Terroristerna använder klassist sekte-
ristiska metoder, vilka rekryterar sona kandidater ur medelklassen. Först blir de förförda, sen indokt-
rinerade, sen isolerade och till sist uppmanade till att ta till våld.” Den ultrakonservativa trosinrikt-
ningen salafisterna står för “vilken sponsras av Saudi-Arabien” anser han vara roten till det 
onda. “Det är denna som i första han borde bekämpas”, anser Conessa. Den offentliga sektorn i 
Frankrike anstränger sig visserligen med all ära att försöka främja integration i förorterna. Men vilka 
medel används? I Drancy finns till exempel fem bibliotek med internet tillgång. Varar en med 65 
000 böcker och helt nya datorer på en yta av 4000 kvadratmeter. En musikskola finns för de musika-
liskt intresserade, en konstskola för måleriets och drejeriets vänner. Man kan dock inte värja sig från 
tanken att tillgången på alternativ inte matchar efterfrågan. Till exempel i förorten Grigniy i södra 
Paris som utgör en speciell härd för sociala konflikter, terroristen Amedy Coulibaly som i januari 
begick attentatet mot ett judiskt snabbköp, kom härifrån. I denna miljö har småkriminella vuxit ihop 
med radikal islamism. Handel med droger genererar mycket pengar till enskilda områden. 
Strax bredvid ett av de moderna biblioteken där sociologer bemödar sig om att integrera mindre be-
medlade, stryker droghandlarna runt. Borgmästarämbetet i staden har länge krävt att det fullständigt 
överbelastade poliskontoret i Grigny skall uppgraderas till eget distrikt. “Det väntar vi på än…”, be-
rättar Frederic Rey, en av borgmästarens medarbetare. I medicinskt hänseende anses flera stadsdelar 
med endast en läkare på 13 000 invånare vara underbemannade. “Gällande utbildning så får vi nu 
faktiskt lite mer pengar. Bland annat har vi kunnat satsa på musikundervisning” , säger han 
vidare. Musikundervisning mot terrorister? Statens hjälplöshet är så påtaglig att den skulle kunna 
greppas med händerna, inte minst för att behovet att åtgärder finns på så många områden. Ismael 
Mostefai, ytterligare en av attentatsmännen i Bataclans Konserthall, hade blivit dömd för mindre 
brott mellan 2004 och 2010 inte mindre än åtta gånger. Men inte en dag satt han i fängelse, delikter-
na ansågs inte vara tillräckligt allvarliga. Man får dock beakta att fängelserna i Frankrike fungerar 
som radikaliseringens kläckmaskiner. Att något måste göras är alltigenom närvarande. Tyskland då? 
Finns i detta land med Banlieues jämförbara problemområden? Där radikalisering och terror kan 
känna sig hemmastadda? “Sett ur ett arkitektoniskt perspektiv finns liknande stadsdelar, Munchen-
Neuperlach, Berlin-MArzahn, Berlin Märkisches Viertel.”, berättar Georg Glasze, Socialgeograf vid 
Erlangen-Nuernbergs Universitet. I delstaterna i gamla Östtyskland bodde efter återföreningen 25% 
av befolkningen i så kallade plattbyggnader. Det är inte färre än i Frankrike." Men ändå är det inte 
samma som i grannlandet, är Glasze övertygad om. Varför? “I gamla öst fick personer som var väl 
integrerade i systemet dessa våningar tilldelade. De var långt ifrån stigmatiserade.”, anser forskaren 
Glasze. Denna skillnad kan man fortfarande bemärka i områdena. Visst börjar social problem och 
kulturella spänningar sprida sig även i höghusen i västra och östra Tyskland, men det handlar om 
helt andra dimensioner än i Frankrike. “Bara det att arbetslösheten bland unga män i Tyskland är 
mycket lägre gör skillnad”, säger han. Dessutom finns socialbidrags-lägenheter geografiskt utsprid-
da på ett helt annat sätt i Tyskland än i Frankrike. Talar man om problemområden i Tyskland nämns 
i första hand Berlin-Neukölln och Duisburg-Marxloh. Parallelsamhällen, Kriminalitet, brist på per-
spektiv - detta är vardag i dessa områden. Trots det ser Glasze en tydlig skillnad jämfört med de 
franska Banlieuerna: “Promblemområdena i Tyskland ligger mycket mer centralt i städerna, de är 
byggda på annat sätt och väl integrerade i infrastrukturen.” Allt detta skulle leda till att dess invånare 
inte känner sig helt avskurna från samhället, utan trots sin utsatthet känner en viss samhörighet. Sä-
kerhettjänsten har inte identifierat Marxloh eller Neukölln som centrum för Islamister, dessa skulle 
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enligt teorin vara fördelade på ett mycket mer decentraliserat sätt. Idag översvämmar hundratusen-
tals flyktingar de tyska städerna. De som kommer att stanna i landet behöver bostäder. Glasze är 
orolig för att städerna kommer att begå fel när de skall lösa detta behov. Billiga modulhus vid stä-
dernas utkanter där flyktingar får bo i hundra- eller tusental är en återvändsgränd. “Visst skulle man 
kunna förstå att sådana lösningar övervägs på grund av brist på pengar och lämplig byggrund, med 
de innebär en påtaglig risk.”, varnar han. Det är lätt att inse att flyktingarna även på längre sikt inte 
kommer att kunna hålla jämn fart med de inhemskas ekonomiska utveckling. En etnisk segregation 
kopplad till ekonomisk ojämnhet är en kombination som garanterar permanenta spänningar.I Frank-
rike men också i Belgien har denna instabila blandning brett ut sig. “Det finns mycket att göra än.”, 
sade Premiärminister Manuel Valls när han besökte förorten Les Moureaux nära Paris i slutet av Ok-
tober. Ett understatement som knappast hade kunnat vara större.  
     !
Original     
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.11.2015 
Seite: 23 Nummer: 271 Ressort: Wirtschaft !
Wo der Terror wächst !
Einerseits guten Willen, anderseits klägliches Scheitern - diesen Gegensatz symbolisiert heute die 
"Rue Sadi Carnot" in der Pariser Vorstadt Drancy. Sie ist eine Durchgangsstraße wie viele andere, 
benannt nach einem französischen Präsidenten, der Ende des 19. Jahrhunderts von einem Anarchis-
ten ermordet wurde. Doch jetzt hat eine Häusergruppe an der Rue Sadi Carnot noch ein anderes, ein 
doppeltes Gesicht: Auf der Vorderseitebeherbergt sie die "Lokale Mission für die Beschäftigung 
junger Menschen". Und nur eine Seitenstraße weiter hinten befindet sich im gleichen Komplex die 
frühere Wohnung von Samy Amimour. Der französische Terrorist erschoss am Freitag vor einer 
Woche kaltblütig Dutzende junger Konzertbesucher in Paris und sprengte sich danach indie Luft. 
Zurückgewiesen auf dem Arbeitsmarkt, ausgegrenzt aus der Gesellschaft - daher Terrorist gewor-
den? Solche Erklärungsketten würden erheblich zu kurz greifen. Es sind komplexe Umstände, die 
einen jungen Menschen zur Radikalisierung und Gewalt treiben. Um ihnen auf den Grund zu gehen, 
ist der Blick auf die Viertel, in denen potentielle Terroristen der westlichen Welt aufwachsen, aber 
unverzichtbar - in Frankreich, Belgien und auch in Deutschland. Alle Attentäter von Paris sind in 
französischen oder belgischen Vorstädten groß geworden, die als soziale Brennpunkte gelten. Nicht 
alle waren arbeitslos oder wirtschaftlich gestrandet, doch sind sie an diesen Orten von islamischen 
Fundamentalisten angesprochen worden, die aus ihnen Mörder machten. Der Bürgermeister von 
Drancy, Jean Christophe Lagarde, ist eine Woche nach den Attentaten immer noch aufgebracht. Er 
kennt die Mutter des Terroristen Amimour persönlich und schwört, dass die Eltern alles taten, um 
die Radikalisierung ihres Sohnes zu verhindern. Der Vater suchte ihn sogar in Syrien auf und hatte 
das Wort eines Imams, ihn unter einer Bedingung nach Hause zu schicken: "Wenn er es will". Ami-
mour wollte nicht. Zu diesem Zeitpunkt, es war im Juni 2014, war der junge Franzose seiner Fami-
lie, seinen Freunden und auch dem französischen Staat schon entglitten. Die Behörden in Frankreich 
hätten viel früher eingreifen müssen, schimpft Bürgermeister Lagarde, der auch Parlamentsabgeord-
neter und Vorsitzender der Zentrumspartei UDI ist. "Amimour war den Sicherheitsbehörden genau 
bekannt. 2012 war er zeitweise in Haft, ihm wurde der Pass abgenommen, weil er in den Jemen rei-
sen wollte. Dennoch ist ihm die Ausreise nach Syrien gelungen.” Lagarde will auch nicht verstehen, 
dass man die radikalen Prediger in den französischen Vorstädten unbehelligt ließ. Amimour besuchte 
die Moschee Casanova des Nachbarortes Le Blanc-Mesnil; sie habe nach Lagardes Worten syste-
matisch Dschihadisten rekrutiert - ein Vorwurf, den die Moschee und der Bürgermeister von Le 
Blanc-Mesnil abstreiten. Doch Lagarde beharrt auf seinen Vorwürfen und teilt auch gegen die 
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übergeordneten Behörden Frankreichs aus: "Sie sagen uns, wir sollen die Moscheen nicht schließen, 
weil man dann die Jungen besser überwachen könne. Doch wer wurde in diesem Fall überwacht?" 
Drancy im Nordosten von Paris gehört nicht zu den verwahrlosten Vorstädten, die man selbst tagsü-
ber meiden sollte. Die Grünanlagen sind gepflegt und die Hochhäuser voller Sozialwohnungen nicht 
ganz so hoch wie in manchen Nachbargemeinden. Die Arbeitslosigkeit von etwa 18 Prozent liegt 
zwar deutlich über dem nationalen Durch schnitt, doch die Stadt mit ihren 67000 Einwohnern wirkt 
nicht nur vergleichsweise aufgeräumt, sondern auch engagiert im Kampf gegen sozialen Notstand. 
"Ich könnte Ihnen viel erzählen, etwa auch über unsere Kooperation mit Berlin", sagt Kamel Ouacel, 
Direktor der lokalen Mission gegen Jugendarbeitslosigkeit. Doch er will nicht reden. "In solchen 
Zeiten sprechen wir lieber nicht mit Journalisten, die verzerren doch alles nur ins Negative." Men-
schen auf den Straßen von Drancy sind auskunftsfreudiger: Zwei Frauen marokkanischer Herkunft 
mit Schleier über Hals und Haaren meinen, dass das Elternhaus das Abgleiten junger Leute verhin-
dern müsse. Da muss man richtig hinterher sein", sagt eine und hebt die Hand wie für eine Ohrfeige. 
"Man kann es hier schon aushalten. Doch alles verändert sich eben. Früher fand man hier einen Job, 
heute fast nicht mehr. Früher gab es hier auch mal sechs Kinos, heute kein einziges mehr", berichtet 
ein Sohn algerischer Einwanderer, der heute 50 Jahre alt ist. Und eine dunkelhäutige Busfahrerin 
beschwert sich über um sich greifende Sitten des radikalen Islams: "Die Bärtigen" verweigerten ihr 
bei der Arbeit den Handschlag, weil sie eine Frau sei, oder sie wollten keinen Bus steuern, den zuvor 
eine Frau gefahren hat. "Die Vorgesetzten lassen das einfach so zu", klagt sie. Die Vorstädte Frank-
reichs leiden nach wie vor unter den Fehlern der Politiker und Stadtplaner, die schon vor vielen Ja-
hrzehnten eine bessere soziale Mischung verhinderten. Einwanderer und ihre Nachfahren sind stark 
an den Stadträndern angesiedelt worden. "Diese Gegenden bieten den Terroristen ein Hinterland, wo 
sie Schutz und Waffen finden", sagt Pierre Conesa, ein ehemaliger Spitzenbeamter des Verteidi-
gungsministeriums, der heute Buchautor ist. Doch er warnt davor, die ökonomischsoziale Dimen-
sion zu überbewerten. "Die Terroristen arbeiten wie klassische Sekten, die sich auch Kandidaten aus 
der Mittelschicht holen. Erst kommt die Verführung, dann Indoktrination, dann Abschottung, dann 
Aufruf zur Gewalt." Die ultrakonservative Glaubensströmung des Salafismus, "die von SaudiArabi-
en unterstützt wird", sei dabei das größte Übel. "Als erstes muss man ihr den Kampf ansagen", meint 
Conesa. Die öffentliche Hand gibt sich in Frankreich durchaus Mühe, für Integration in den Vorstäd-
ten zu sorgen. Doch mit welchen Mitteln? In Drancy gibt es zum Beispiel fünf Mediatheken, davon 
eine mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern und 65000 Büchern sowie neuesten Computern. Ein 
Konservatorium steht für die Musikliebhaber zur Verfügung, eine Kunstschule für Freunde des Ma-
lens und Töpferns. Man wird den Eindruck nicht los, dass das Angebot an den Bedürfnissen vieler 
vorbeigeht. Zum Beispiel die Vorstadt Grigniy im Süden von Paris, die ein besonderer Herd sozialer 
Konflikte ist: Der Terrorist Amedy Coulibaly, der im Januar die Anschläge auf den jüdischen Su-
permarkt in Paris beging, stammte aus Grigny. Ein Milieu von Kleinkriminalität ist hier mit dem ra-
dikalen Islam zusammengewachsen. Der Drogenhandel bringt viel Geld in einzelne Siedlungen. 
Gleich neben einer modernen Mediathek, wo sich Sozialarbeiter der Stadt um die Eingliederung der 
Benachteiligten bemühen, sind die Dealer unterwegs. Das Bürgermeisteramt verlangt seit 
langem, dass die völlig überforderte Polizeiwache von Grigny zu einem Kommissariat aufgewertet 
wird. "Darauf warten wir weiterhin”, berichtet Frédéric Rey, ein Mitarbeiter des Bürgermeisters. 
Auch medizinisch seien etliche Stadtviertel mit einem Arzt für 13000 Menschen weiterhin unter-
versorgt. "Im Bildungsbereich erhalten wir jetzt dagegen etwas mehr Geld; unter anderem wurde der 
Musikunterricht ausgeweitet", berichtet Rey. Musikstunden gegen Terroristen? Die Hilflosigkeit des 
Staates ist mit Händen zu greifen, zumal gleichzeitig an vielen Stellen angesetzt werden müsste. Is-
maël Mostefaï, ein weiterer Attentäter aus der Konzerthalle Bataclan, war für kleine Delikte zwi-
schen 2004 und 2010 nicht weniger als achtmal verurteilt worden. Doch er verbrachte keinen Tag im 
Gefängnis, weil die Vergehen nicht als schwer genug galten. Gleichzeitig sind gerade 
die Gefängnisse in Frankreich Brutstätten der Radikalisierung. Der Handlungsbedarf ist somit allge-
genwärtig Und Deutschland? Gibt es hierzulande mit den Banlieues vergleichbare Problemviertel, in 
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denen Radikalisierung und Terror ein Zuhause finden? "Rein städtebaulich existieren ähnliche 
Großwohnsiedlungen, München-Neuperlach, Berlin-Marzahn, Berlin-Märkisches Viertel", zählt 
Georg Glasze, Sozialgeograph der Universität Erlangen-Nürnberg, auf. In den neuen Bundesländern 
habe nach der Wende sogar fast jeder Vierte in einem Plattenbau gelebt. Höher ist der Anteil auch in 
Frankreich nicht. Doch trotzdem sei es nicht dasselbe wie im Nachbarland, ist Glasze überzeugt. 
Woran das liegt? "In Ostdeutschland bekamen diese Wohnungen Personen, die gut in das System 
integriert waren, die waren überhaupt nicht stigmatisiert", sagt der Forscher. Dieser Unterschied sei 
bis heute dort spürbar. Inzwischen ballten sich in den Wohntürmen in Ost und West zwar auch sozia-
le Probleme und kulturelle Spannungen, aber das Ausmaß sei längst nicht so groß wie in Frankreich. 
"Alleine schon, weil die Arbeitslosigkeit unter den jungen Männern in Deutschland viel geringer 
ist", sagt Glasze. Zudem seien Sozialwohnungen in Deutschland viel gleichmäßiger über das ganze 
Land verteilt als in Frankreich. Wenn in Deutschland von Problemvierteln die Rede ist, dann fallen 
zuerst die Stadtteile Berlin-Neukölln und Duisburg-Marxloh. Parallelgesellschaften, Kriminalität, 
Perspektivlosigkeit - all das gehört dort zum Alltag. Dennoch sieht Glasze einen entscheidenden Un-
terschied zu den französischen Banlieues: "Die deutschen Problemviertel liegen viel zentraler, sie 
haben eine andere bauliche Struktur, sind gut an die Infrastruktur angebunden." All das führe dazu, 
dass sich die Menschen dort nicht völlig abgehängt fühlten, sondern trotz ihrer prekären Lage 
zumindest noch etwas zum Rest der Gesellschaft zugehörig. Auch die Sicherheitsbehörden haben 
Marxloh und Neukölln nicht als besondere Zentren für Islamisten im Blick, sie seien dezentraler 
verteilt. Jetzt strömen Hunderttausende Flüchtlinge in deutsche Städte, diejenigen, die dauerhaft 
bleiben, brauchen Wohnungen. Forscher Glasze ist besorgt, dass Städte bei der Unterbringung 
Fehler machen werden. Billige Modulhäuser am Stadtrand, in denen die Flüchtlinge zu Hunderten 
oder Tausenden untergebracht werden, seien der falsche Weg. "Solche Lösungen sind aus Platz- und 
Kostengründen nachvollziehbar, aber sie haben ein Risiko", warnt Glasze. Es sei absehbar, dass die 
Flüchtlinge wirtschaftlich lange Zeit nicht mit den Einheimischen werden mithalten können. Eth-
nische Abgrenzung, verbunden mit wirtschaftlicher Benachteiligung - diese Kombination sei ein Ga-
rant für dauerhafte Spannungen. In Frankreich und auch in Belgien hat sich dieses unstabile Ge-
misch ausgebreitet. "Es gibt noch viel zu tun”, sagte Premierminister Manuel Valls Ende Oktober 
beim Besuch der Vorstadt Les Mureaux bei Paris. Die Untertreibung hätte kaum größer sein können. 
Abbildung: Zertrümmert: Schon vor einem Jahrzehnt sollten die Banlieues lebenswerter werden. Bei 
den Ausschreitungen blieben wie hier in Bobigny vor allem Scherben.
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