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Der ønskes en redegørelse for Jan Hjärpes model over moderne islamformer med
særligt fokus på begrebet ”fundamentalisme”.
Der ønskes dernæst en analyse af selvvalgt engelsksproget kampagnemateriale fra
IS med henblik på at bestemme bl.a. virkemidler, målgrupper og motiver, samt en
afklaring af hvorvidt Islamisk Stat kan betegnes som en fundamentalistisk
organisation.
Med udgangspunkt i en eller flere amerikanske præsidenttaler afholdt efter den
11. september 2001 om fundamentalisme eller terrorisme ønskes afslutningsvist
en diskussion af, hvorvidt og hvordan religiøse motiver og religiøs retorik også
forefindes på den amerikanske side af konflikten, og om det er muligt at tale om
en fundamentalistisk kristen retorik fra amerikansk side.

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig.
Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er
udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har
været tilladt under prøven.
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Abstract

On September 11th, 2001, the United States of America was hit by the greatest terror attack of all
times. The well-organized terror attack was committed by an Islamic organization called Al-Qaeda.
Since then, a new terror threat has arisen. This newfound threat is posed by the Sunni
organization, Islamic State, who has now proven to cause a global terror threat.
With the intention of clarifying what the phenomenon, fundamentalism, implies, this assignment
examines how and if fundamentalism is expressed on both sides of the terror conflict. After an
initial explanation of Jan Hjärpe’s model “Modern Forms of Islam”, a propaganda video published
by the terror organization, Islamic State, is analyzed. Firstly, the analysis examines how the video
propagates the organization’s religious beliefs. Secondly, the analysis examines which target
groups the propaganda video reaches. Thirdly, the analysis clarifies whether Islamic State can be
defined as a fundamentalist organization. Finally, the assignment discusses the extent of religious
rhetoric used by American presidents since the terror attack in year 2001.
Based on the model of Jan Hjärpe, the primary conclusion of the studies is that the Islamic State is
a fundamentalistic organization, whose primary goal is to expand their self-proclaimed caliphate.
The organization tries to achieve this goal by publishing propaganda videos that are characterized
by a variety of means, for instance the use of colors and special effects. Based on speeches held by
current president, Donald Trump, and former presidents, George W. Bush and Barack Obama, the
assignment, furthermore, concludes that fundamentalistic features and beliefs have been
conveyed on both sides of the conflict, and that the amount of religious rhetoric used on the
American side has varied, depending on the person who possesses the presidential job.
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Indledning

Terrorisme. Ordet, der stammer fra det latinske ord ”terrere”, og betyder udspredelse af skræk og
rædsel1, var det ord, der blev brugt som definition på de begivenheder, der fandt sted d. 11.
september, 2001. D. 11. september, 2001, var datoen, hvor en række koordinerede terroraktioner
ramte USA. Terroraktioner, som terrorgruppen, Al-Qeada, siges at stå bag. 2 Efter hvad der siges at
være den blodigste terroraktion i verdenshistorien, afholdte en række amerikanske præsidenter
taler, der satte fokus på konflikten mellem den paramilitære islamiske bevægelse og Vestens
sekulære samfund. Et modsætningsforhold blev skabt, og konflikten blev af USA’s 43. præsident,
George W. Bush, tildelt navnet ”krigen mod terror”. I dag, 16 år efter angrebet, står verden
overfor en ny terrortrussel. En terrortrussel fremsat af den sunnimuslimske organisation, Islamisk
Stat (IS), der har sit udspring i den irakiske terrorgruppe, Al-Qaeda. Med terrorangreb i blandt
andet i Mellemøsten, Europa og Australien har terrororganisationen, IS, vist, at de med deres
religiøse og politiske mål om at ekspandere og udvide deres selvudråbte kalifat, er i stand til at
udføre terrorangreb verden over.3
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Model over moderne Islamformer

Den svenske islamforsker, Jan Hjärpe, har udarbejdet en model, der sætter religioners indhold og
funktion i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Modellen, der i første omgang blev
udarbejdet til analyse af moderne islamformer, kan ydermere bruges til belysning af andre
religioners indhold og funktioner. Hjärpe skelner i sin model mellem 3 dimensioner i alle
religioner: indhold, funktion og følelsesmæssig attitude.4
Modellens første dimension, indholdet, omhandler, hvordan en troende forholder sig til
religionens grundlæggende skrifter, altså hvorvidt vedkommende tror på de fortolkninger, der af
retslærde er formuleret og nedfældet i lovbøger. Når der i religionen islam refereres til
helligskriften, er der tale om Koranen, der af muslimer betragtes som Guds åbenbaringer til
profeten Muhammed.5 I den indholdsmæssige dimension anses traditionalister og modernister for
at være hinandens modsætninger (Se bilag 1). Traditionalisten har konservative opfattelser af sin
religion, og ønsker med opfattelsen af, at de hellige skrifter er den centrale kilde at fastholde
tingene, som de er. Traditionalister mener, at de styrker deres religion ved at efterleve de
fastlagte normer og traditioner. Modernisten vil, modsat traditionalisten, forsøge at tilpasse ældre
teksters tolkning til en nutidig situation. Med andre ord mener modernister, at der er behov for en
omfortolkning af den uoriginale teologi. Denne nytolkning kan både udformes liberalt, hvorved
vedkommende tolker regler og udsagn ud fra den oprindelige hensigt, og derefter forstår dem i
nutidig sammenhæng. Modsat kan nytolkningen have en konservativ udformning, der indebærer
en bogstavelig fortolkning af religionens grundlæggende skrifter.6
Modellens anden dimension, funktionen, omhandler, hvor meget religion skal fylde i samfundet.
I denne dimension anses sekularister og fundamentalister for at være modsætninger. Sekularister
mener, at man bør adskille religion og politik, da religionen ifølge dem ikke spiller en
samfundsmæssig rolle, men derimod er et privat anliggende. Fundamentalister mener, modsat
sekularister, at religion og politik er to sider af samme sag, og at religionen derfor bør definere
4
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staten og dens retssystem. Med overbevisningen om at de hellige skrifter er fundamentet,
opfatter islamiske fundamentalister de vestlige magters politik som målrettede forsøg på at
undergrave, hvad islam står for, og vesten betragtes derfor som en trussel, der skal bekæmpes.
Idealet for den islamiske fundamentalist er det oprindelige islam, som blev efterlevet af den første
generation af muslimer.7 Funktionsdimensionens to modstridende poler, sekularister og
fundamentalister, kan siges at have henholdsvis en minimalistisk og en maksimalistisk
religionsopfattelse. Med en maksimalistisk religionsopfattelse ønsker fundamentalister, at alt lige
fra politik, uddannelse og levevis er omfattet af religiøse normer, da fundamentalisternes
umiddelbare mål er at forsvare og styrke religionens betydning. Med et udgangspunkt, der lyder,
at mennesket har brug for en leder, ønsker fundamentalisterne ydermere at skabe en
afsekulariseret verden, hvor religionen er i centrum.8 Modsat tager de minimalistiske sekularister
udgangspunkt i, at mennesket selv kan, og de mener derfor, at religionen skal fylde så lidt som
muligt, både i det private og i samfundet.
Modellens tredje dimension, engagement, omhandler graden af engagement, den troende udviser
i religionen. Dimensionen beskriver, hvordan mennesker med samme religion kan besidde
forskellige grader af engagement, og modellen kan derfor forklare, at der grundet forskellige
tilhørsforhold kan opstå uenigheder mellem de troende indenfor samme religion. I
engagementsdimensionen skelnes der mellem entusiasme, ligegyldighed og afstandstagen. 9
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Islamisk Stat: ”And No Respite”

Et eksempel på en organisation, der besidder en maksimalistisk religionsopfattelse er den
islamiske terrororganisationen, Islamisk stat (IS), der d. 24. november 2015 udsendte
propagandavideoen, ”And No Respite”, i forsøget på at opfordre nationalistiske, sekulære
samfund til at udfordre Islamisk Stat i krigszonen.10
Analyse og virkemidler
I propagandavideoens begyndelse filmes der med high-key belysning på Islamisk stats flag og på
det bagvedliggende kalifat. På flaget er der på arabisk skrevet: ”There is no god but Allah,
Muhammad is the messenger of God” (0:14). Dette fungerer som en beskrivelse af
organisationens monoteistiske gudsopfattelse, der følger Tawhid-dogmet, altså konceptet om at
det udelukkende er gud, der bør dyrkes. High-key belysningen er oftest optimistisk forbundet, og
denne belysning kan derfor medføre positive følelser hos seeren. Fra videoens start bliver vi mødt
arabisk musik, samt lyden af en stærk, mandlig voice-over, der betegner organisationens
målbevidsthed, styrke og vilje. Der zoomes ud til et verdenskort og områderne Bagdad, Damascus,
Al-Raqqa og Mosul, der alle på dette tidspunkt var underlagt kalifatet, belyses med en stærk, gul
farve. Farven gul associeres med idealisme, lykke, intelligens og håb. 11 Positive energier, der alle,
ifølge Islamisk Stat, betegner livet som medlem af organisationen. Der følger nu en beskrivelse af
det kalifat, IS forsøger at bevare og udvide. Et kalifat, hvis leder præsenteres som værende sunnimuslimen, Shaykh Abu Bakr Al-Baghdadi (0:26). Det uddybes, at Kalifatet er bygget på ”the
prophetic methodology”, hvilket betyder, at medlemmerne i Islamisk Stat efterlever og følger
profeten, Muhammeds, eksempel (0:34-0:38).12 I samme citat benyttes lyse farver, og billedet
oplyses af en skarp lyskilde, der kan symbolisere Allahs tilstedeværelse. I endnu et forsøg på at
belyse IS og Kalifatets storhed sammenlignes Kalifatets størrelse med Storbritannien, Belgien og
Qatar (0:28-0:33) I samme citat benyttes adverbiet ”allerede”, da udvidelsen af Kalifatet omtales.
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Dette gør seeren opmærksom på organisationens succes, samt organisationens motiv, der
indebærer ønsket om at udvide Kalifatet. Herefter følger en beskrivelse af USA, der af Islamisk Stat
opfattes som en sekulær stat, der er bygget på ”man-made laws”, der gennem tiderne blandt
andet er blevet formuleret af løgneren, George W. Bush, og den såkaldte horebuk, Bill Clinton
(0:41-0:50). I samme citat formidles det, at amerikanske soldater i krigszonen kæmper for de
interesser, som ”legislators, liars, fornicators, corporations & the freedoms of Sodomites”, udviser.
Interesser, der ifølge Islamisk Stat ikke burde varetages.
Der opstilles nu et modsætningsforhold mellem den såkaldte ”Globale Koalition” og Islamisk Stat.
Den Globale Koalition, med USA i front, udlægges som en gruppering, hvis indhold rummer
konstante politiske afvigelser og undvigelser (1:10-1:16). Modsat beskrives Islamisk Stats
medlemmer som:” Men honored with Islam, who climbed its peaks to perform Jihad, answering
the call to unite under one flag” (0:52-0:57). Samtidig afbilledes en hellig kriger, der med Islamisk
Stats flag er placeret på en klippetop. De hellige kriger og udførelsen af jihad tildeles hermed
ophøjet status. Udsagnet om at Islamisk Stats medlemmer er beæret af islam uddybes, da det
formidles, at det er troens ære, der forener organisationen under ét flag. Islamisk Stat beskrives
nu som værende en hæderlig organisation, hvis ære bygger på deres lydighed til gud. Fælles for
organisationens medlemmer er den monoteistiske gudsopfattelse, der understreges ved
tilkendegivelsen af, at de kun bøjer sig for Allah. (1:06-1:08). I samme citat afbilledes en hellig
kriger, der i krigszonen bliver oplyst, hvilket kan symbolisere Allahs tilstedeværelse, og dermed
også Allahs accept af organisationens motiver. I forlængelse heraf forklares det, at Islamisk Stats
krigere er de soldater, der nedriver og ødelægger nationalismens idealer (1:17-1:26). I samme citat
udlægges det, at Islamisk stat stod bag de nedrevne ruiner i Palmyra og ophævelsen af SykesPicot-grænsen. Disse handlinger forklares med Islamisk Stats motiv, nemlig opretholdesen af ”det
ædle formål”, der forener alle nationer under et flag: Kalifatets. Fælleskabsfølelsen understreges,
da Islamisk Stats medlemmer fremstilles som glade, hellige krigere, der på trods af etniciteter
samles af troen på Allah, hvilket styrker videoens patosappel (1:17-1:35). Det uddybes, at
retfærdigheden sker fyldest, når lovgivningen føres gennem de islamiske domstole, som følger
sharia-lovgivningen (1:42-1:45). I forlængelse af dette udlægges det, at børnene går i skoler, hvor
de lærer om, og forbereder sig på at ekspanderer Kalifatet (1:45-1:52). I samme citat omtales
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organisationens børn som “cubs” og “pearls”. Denne brug af kærlig og uformel tiltale vidner om,
at Kalifatets børn bliver pålagt stor betydning. Hernæst afbilledes det, at det forventes, at
drengebørnene slutter sig til de hellige krigere, og på den måde tilegner sig ”The great reward of
expanding this caliphate”, hvilket understreger motivet om at ekspanderer Kalifatet.
Med påstanden om at USA's krigsresultater bliver forfalsket, opstiller IS et skræmmebillede: ”We
continue to hunt the mind of your soldiers and sew fear into their hearts” (2:19-2:24). I samme
citat benyttes mørke, dramatiske farver, der understøtter den vrede, organisationen retter mod
vestens sekulære samfund. Der sker samtidig en ændring i lydsporet, og vi hører nu lyden af en
soldat, der føler stærk smerte. Ved hjælp af dette trusselsargument forsøger Islamisk Stat, at
modbevise USA’s påstand om at de besidder den mægtigste hær, historien nogensinde har set.
Som belæg benytter Islamisk Stat statistikker, der viser, at soldaterne grundet tidligere
krigserfaring har mistet viljen, og at USA’s trilliondyre krigsførelse derfor ikke fører til en
udryddelse af Islamisk Stat (1:58-2:18). I samme citat udlægges det, at USA’s soldater stadig er
mærket af deres nederlag i Afghanistan og Irak, og at de derfor nu er for svage til at bekæmpe
Islamisk Stat på slagmarken. I forlængelse af dette benytter IS sig af en hyperbel, da de forudsiger,
at prisen på krigsførelse kun vil stige for USA (2:40). Denne hyperbel understreger Islamisk Stats
budskab, der lyder på, at USA og Den Globale Koalition bør give op og slutte sig til den vindende
side, Kalifatets (2:40).
Antitesen mellem Islamisk Stat og Den Globale Koalition understreges af belysningen, der skifter
mellem lyse, optimistiske farver og mørke, dramatiske farver. Når vi i videoen bliver introduceret
for IS og Kalifatet levevis, benyttes der i høj grad lyse, blå farver, der alle understreger Islamisk
Stats hengivenhed til Allah, samt den harmoni og standhaftighed, livet i Kalifatet indebærer. Når
videoen derimod kaster lys over Den Globale Koalition og USA's statsform og krigsførelse, benyttes
der i stedet mørke røde og sorte farver, der understreger de intense aggressioner, som Islamisk
Stat retter mod vestens sekulære samfund. Ydermere er brugen af motivet ild gennemgående, når
vestens soldater beskrives. Ild-motivet bruges til at opstille skræmmebilledet om, at de, der
begiver sig i kamp mod Islamisk Stat, alle vil få samme straf og dermed lide samme skæbne:
døden. Brugen af ild-motivet understreger muslimers tro på, at Satan findes, og at dommens dag
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vil komme. Videoen gør ydermere brug af en lang række asynkrone effektlyde, der alle associeres
med krigsførelse. Lydene understreger, de effekter, vi i videoen bliver præsenteret for. Effekter
som eksplosioner, skud fra skydevåben og blod, der rammer skærmen. Alle disse effekter, samt de
tilhørende effektlyde understøtter den krigsstemning, som IS forsøger at skabe. Disse effekter
forstærker videoens patosappel, da målet med disse effekter er at vække seerens følelser. Følelser
som blandt andet frygt for organisationen, aggression overfor det vestlige samfunds korrupte
magthavere, samt håbet om at livet i Kalifatet vil redde de, der tilslutter sig organisationen fra den
visse død.
Afslutningsvis formulerer voice-overen, hvad der står i koranbelægget, Surah Yunius 71, og
Islamisk Stat opfordrer hermed den Globale Koalition til at angribe dem (3:04-3:38). I samme citat
henvender voice-overen sig for første gang direkte til seeren, og videoen giver dermed seeren
mulighed for at gribe til handling. Propagandavideoen kan derfor kategoriseres som værende
agitationspropaganda. 13 Ydermere indeholder citatet en afbildning af Den Globale Koalitions
medlemmer, og afbildningen kan, grundet Islamisk Stats status som terrororganisation, betragtes
som et skræmmebillede. Skræmmebilledet om at Islamisk Stats fjender vil lide døden,
understreges, da det udlægges, at de, der forsøger at bekæmpe kalifatet, vil brænde ihjel på de
såkaldte dødsbakker (3:16-3:20). I samme citat forelægges navnet på byen Dabiq, der ifølge
islamiske profetier er stedet, hvor den endelige kamp mod vesten vil finde sted. En kamp, der
resulterer i, at Islam besejrer og overvinder deres fjende, de vantro.14 Dabiq er ydermere navnet
på Islamisk Stats tidligere propagandamagasin, der blev brugt til at belyse emner som migration,
hellig krig og sammenhold. I dag bruger IS magasinet ”Rumiyah”, der fokuserer på organisationens
politiske og teologiske holdninger, samt årsagerne til organisationens terrorangreb.15
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Målgrupper

Den patosprægede propagandavideo, And No Respite, blev i 2015 udsendt på de 5 forskellige
sprog i Al-Hayat. Al-Hayat er et panarabisk dagsblad, der udkommer steder som London, Beirut,
New York og Riyadl.16 Dét at organisationens medie-kampagner udkommer på flere forskellige
sprog, øger propagandaens globale rækkevidde, da propagandaen på denne måde møder et
bredere publikum. ”And No Respite” har ligesom de fleste propagandafilm til formål at formidle
organisationens ideologi på en måde, der opnår folkets accept. Denne accept forsøger IS at tilegne
sig ved guddommeliggørelse af livet som hellig kriger, samt livet i Kalifatet.
Kampagnefilmen appellerer i høj grad til mennesker, der mener, at regeringer er korrupte,
politikere er bedragere og at det politiske spil styres af magt frem for at være baseret på værdier
og universelle sandheder, da videoen tilbyder en måde at løse disse problemer på: Et liv i Kalifatet,
der efterlever og følger Sharia-lovgivningen. Islamisk Stats budskab om at USA og Den Globale
Koalition bør give op og tilslutte sig Kalifatet, forsøger IS at komme til livs ved at overbevise seeren
om, at organisationen værner om en ædel sag, der på trods af etnicitetsforskelle forener nationer
under samme banner. Dét at organisationen er samlet under ét flag, kan appellere til mennesker,
der mener, at vores individualiserede tilværelse mangler samhørighed og en større mening. Ved at
appellere til seerens fælleskabsfølelse, kan propagandavideoen opmuntre tilhøreren til at tage del
i eller støtte deres sag ved at tilslutte sig organisationen og dens fælleskab. Videoen appellerer
ydermere til mennesker, der som følge af utilfredshed og mangel på mening med livet, søger mod
en anden tilværelses- og forståelsesramme end den, de hidtil har kendt. Undersøgelser viser, at
der er en tendens til, at personer i livskrise oftest er villige til at gennemløbe den
omvendelsesprocesses, som Rambo har udarbejdet. 17 Propagandavideoens budskab er derfor
først og fremmest rettet mod disse tilhørere, da de mest største sandsynlighed kunne blive nyttige
aktiver i kampen for at opretholde og udvide Kalifatet.
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Propagandavideoen kan ydermere siges at appellere til den yngre generation, da videoen benytter
sig af lyd- og illusionsskabende effekter. Effekter, den yngre generation kender fra filmmediet og
computerspil. Ifølge en FN-rapport er de europæere, som er blevet rekrutteret, unge
andengenerationsindvandrere, der har bevæget sig ud i en kriminel løbebane, og derfor ofte leder
deres vrede ud mod det samfund, de føler sig marginaliseret i. 18 For disse unge mennesker kan
videoens fremstilling af livet i Kalifatet appellere til deres religiøse idealisme, samt deres ønske om
at undslippe de frustrationer, livet i vesten indeholder. Islamisk Stat siges i høj grad at appellere til
den yngre generation, da de spreder deres budskaber på flere sprog, platforme og på de sociale
medier. 19
Da propagandafilmen i høj grad italesætter de svagheder, de mener at have fundet hos fjenden, er
videoens budskab dernæst rettet mod Den Globale Koalition og USA. Seeren overbevises om, at
den Amerikanske regering forfalsker krigsresultater, og at landet selvsagt vil tabe krigen mod de
hellige krigere og Allah. Dette kritiske udlæg af vestens sekulære samfund appellerer i høj grad til
denne modtagers følelser, da disse udsagn kan medføre en vis vrede som følge af disse krænkende
og forurettede påstande. En vrede, der kan føre til, at USA og Den Globale Koalition forsøger at
bekæmpe organisationen. Hvis dette er tilfældet, er formålet med videoen opnået, da Islamisk
Stat med videoen forsøger at opfordre fjenden til at angribe dem på slagmarken.
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Islamisk stat, en fundamentalistisk
organisation

Vi bliver i propagandavideoen, And No Respite, præsenteret for en lang række af Islamisk Stats
overbevisninger, der alle leder tilbage til organisationens maksimalistiske religionsopfattelse.
Tager vi udgangspunkt i Jan Hjärpes model over moderne islamformer, præsenteres vi allerede fra
videoens begyndelse for det fundamentalistiske omdrejningspunkt, der lyder, at mennesket har
brug for en leder. Udlægningen af dette sker, da vi bliver vi præsenteret for Islamisk Stats ønske
om at skabe en afsekulariseret verden, hvor religionen er i centrum. Dette ønske skal udformes
ved genoprettelsen af den islamiske statsform, Kalifatet, der skal samle alle verdens rettroende
muslimer under én enhed. En enhed, der skal styres af den såkaldte Kalif og forene både den
religiøse, juridiske, politiske og militære magt. ”Kalif” betyder efterfølger, og meningen med
Kalifatet er, at Kalifatets medlemmer skal efterleve og følge profeten Muhammeds eksempel.
Dette stemmer overens med fundamentalisters maksimale religionsopfattelse, der indebærer, at
alt lige fra politik, uddannelse og levevis er omfattet af religiøse normer. 20 I propagandavideoen
udlægges det desuden, at Islamisk Stat ønsker, at deres styreform udelukkende skal baseres på
religionen, Islam. Denne konservative gudsopfattelse er en vigtig parameter i forståelsen af
propagandavideoen, da IS gennem denne forsøger at sprede budskabet om, at verden og den
politiske magt udelukkende skal styres efter Allah. Organisationens tro på guds ufejlbarlighed
stemmer ydermere overens med den udbredte opfattelse hos fundamentalistiske bevægelser, da
disse bevægelser betragter de hellige skrifter og religiøse traditioner som værende ufejlbarlige og
absolut gyldige. Ydermere betragtes senere skrifter og udviklinger af fundamentalister som vantro,
da de oprindelige tekster stammer direkte fra gud, og derfor repræsenterer grundlaget for hele
tilværelsen. 21
Islamisk Stat kan tilmed siges at være en fundamentalistisk organisationen, da betegnelsen
”islamisk fundamentalisme” bruges om grupper eller personer, der ligesom IS, tager udgangspunkt
i en konservativ, bogstavelig tolkning af Koranen, og dermed fastholder nødvendigheden af det
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islamiske retssystem, Sharia-lovgivningen.22 Det juridiske fænomen, Sharia-lovgivningen, er den
lovgivning, som islamiske lovgivere og religiøse eksperter udleder af de normer og principper, der
står i muslimernes helligskrift, Koranen, eller i Sunna, der bygger på beskrivelser om profeten
Muhammads levevis.23 Organisationens ønske om at efterleve Sharia-lovgivningen stemmer
overens med fundamentalisters overbevisning om, at de hellige skrifter er den centrale kilde, og at
den religiøse tradition bør følge det oprindelige islam, der blev efterlevet af den første generation
af muslimer. Islamisk Stat fremhæver i forbindelse med dette i videoen, at de gennem jihad
kæmper for religionen i den oprindelige, sande form. Ordet ”jihad” betyder anstrengelse, og
meningen med dette begreb er, at man som muslim skal anstrenge sig for at leve i
overensstemmelse med Islam.24 Ifølge Koranen er der to former for jihad. Den ene form, der
kaldes den store jihad, er den enkelte muslims personlige stræben efter at blive en god muslim.
Den anden form, der kaldes den lille jihad, er muslimers væbnede kamp for at forsvare Guds sag.25
Kalifatets hellige krigere kan altså siges at udføre den lille jihad, da disse, i et forsøg på at forsvare
den islamiske tradition, praktiserer jihad med sværdet. Denne fundamentalistiske kamp for at
forsvare den islamiske tradition siges at have to former, hvoraf den første bliver præsenteret i
propagandafilmen ”And No Respite”. Denne front rettes mod den fjerne fjende: de ikke-religiøse,
moderne samfund, hvis politik anses som målrettede forsøg på at undergrave, hvad Islam står for.
I takt med at kampen mod denne fjerne fjende har taget til, er en ny fortolkning af kampen for
Guds sag blevet udarbejdet. Denne fortolkning, der kaldes global jihad, tager form i de selvmordsog terroraktioner, de hellige krigere udfører i Vesten.26 Den fundamentalistiske kamps anden front
er rettet mod den nære fjende: de liberale trosfæller, der opfattes som frafaldende. 27 Islamisk
Stat siges i højere grad at fokusere på kampen mod den nære fjende, da deres primære formål er
en re-islamisering af de muslimske stater.28
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Religiøs retorik i USA

På den anden side af konflikten finder vi Islamisk Stats fjerne fjende, USA. Et land, der den 11.
september 2001 blev ramt af den hidtil blodigste terroraktion i verdenshistorien. Efter angrebet i
2001 har en række amerikanske toppolitikere og præsidenter afholdt taler, der sætter fokus på
terrorkonflikten. En konflikt, der af USA’s daværende præsident, George W. Bush, blev betegnet
som ”krigen mod terror”. Ifølge professorer i kommunikation på Washington Universitet, David
Domke og Kevin Coes, undersøgelser, har amerikanske præsidenter siden 1981 forøget deres brug
af religiøs retorik, og den religiøse retorik har, ifølge professorerne, nået et niveau, der ikke hidtil
er set.29 Spørgsmålet er bare hvordan og hvorvidt denne religiøse retorik kommer til udtryk i
amerikansk politik? Og om denne retorik kan betegnes som kristen fundamentalisme?
I de ni dage, der fulgte terrorangrebet, henvendte den daværende præsident, George W. Bush, sig
formelt til befolkningen tre gange. 30 Den første af de tre taler blev afholdt fra det ovale kontor på
dagen for terrorangrebet. I talen, der ikke varede længere end 5 minutter, gjorde Bush det klart, at
angrebene var forårsaget af den såkaldte ”ondskab”, der havde fejlet i sit forsøg på at splitte USA
som nation. Mest betydeligt for talens religiøse retorik er talens afslutning, hvori Bush opfordrer
nationen til at bede for de mennesker, der psykisk såvel som fysisk er blevet ramt af
terrorangrebet. (s. 58, l. 17-19) Bush forebringer herefter en bøn, der lyder på, at disse mennesker
vil blive trøstet af kræfter, der er større end dem selv. I forbindelse med dette citerer Bush salme
23, “The Lord Is My Shepherd”. (s. 58, l. 21-22) En kristen salme, hvis budskab er, at man ikke bør
frygte ondskaben, da Gud altid er til stede.31 Bush afslutter herefter sin tale med ordene ”God
bless America”.
Den anden af de tre taler blev afholdt ved den Nationale Katedral i Washington d. 14. september
2001. En dag, Bush havde udnævnt til at være nationaldagen for terrorangrebets ofre. Talen, der i
høj grad bærer præg af religiøs retorik, forsøger, at sprede budskabet om at intet kan separere
nationens borgere fra Guds kærlighed. Med et udgangspunkt, der lyder: ”We come before God to
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pray”, opfordrer Bush endnu engang nationen til at bede til den gud, der ifølge Bush altid vil
kende, høre og forstå deres bønner. (s. 60, l. 9-11) Bush uddyber, at disse bønner vil hjælpe dem
gennem tilværelsen, styrke dem og overgive deres vilje til en vilje, der er er stærkere end deres
egen, nemlig Guds vilje. (s. 60, l. 12-15) I forbindelse med dette referer Bush til den bibelske
skabelsesberetning, der beskriver gud som verdens skaber (s. 60, l. 16). En skaber, der ifølge Bush
altid vil passe på de mennesker, der dør eller bærer sorg. Herefter henviser Bush til, hvad Franklin
Roosevelt kaldte ”the warm courage of national unity” (s. 60, l. 34). Et fælleskab, der bygger på
enhver skæbne og baggrund. Ydermere et fælleskab, der har samlet politiske partier i begge
kongressens huse. (s. 61, l. 1-2) Bush beskriver i forbindelse med dette vigtigheden af det
amerikanske flag, da dette udlægges som værende ”displayed in pride and waved in defiance” (s.
61, l. 1-5). Flaget bliver hermed et symbol på nationens sammenhold, der ifølge Bush indebærer
en stærk beslutsomhed om at sejre over dens fjender. Talens budskab om Guds betingelsesløse
kærlighed understreges, da Bush formulerer ordene:”As we have been assured, neither death nor
life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, nor height nor
depth, can separate us from God’s love”. (s. 61, l. 20-22). I forlængelse af dette beder Bush Gud
om at vejlede og føre nationen, og han afslutter derefter også denne tale med ordene: ”God bless
America” (s. 61, l. 22-25).
Med budskabet om at alle nationer og regioner skal beslutte, om de er med eller imod
terroristerne, afholdte Bush den tredje af talerne d. 20. september foran kongressen.
Bush betegner i denne tale vigtigheden af, at republikanerne og demokraterne i krisetider mødes,
og synger den patriotiske sang, ”God Bless America”, der af amerikanere bruges som en slags
kollektiv bøn (s. 65, l. 21-24). 32 Bush opfordrer derudover i denne tale også befolkningen til at
bede til Gud, da bønner i tidligere krisetider har trøstet og styrket nationen (s. 71, l. 20-23). Bush
beskriver fjenden, Al-Qaeda, som terrorister, der dræber for at bringe uorden i en livsstil, der står i
vejen for deres (s. 68, l. 27-30). Bush beskriver ydermere organisationens medlemmer som
individer, der hader de friheder, Vestens samfund indebærer: ”They hate our freedom to vote,
and assemble and disagree with each other” (s. 68, l. 19-23). Bush mener derfor, at nationen er
midt i en kamp for sine principper, og at det derfor er nationens ansvar at værne om disse friheder
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(s. 71, l. 1-2) Bush betegner i forbindelse med dette vigtigheden af, at ingen bør modtage
uretfærdig behandling på grund af deres religiøse tro (s. 71, l. 2-5). Mest betydeligt for denne
tredje tales religiøse retorik er også i dette tilfælde afslutningen, hvor Bush belyser, at frihed og
frygt, retfærdighed og ubarmhjertighed altid har været i krig med hinanden, og at Gud aldrig har
været neutral overfor disse problemstillinger (s. 73, l. 7-8). Bush afslutter herefter talen med håbet
om, at Gud vil skænke nationen visdom, og fortsat vil våge over De Forenede Stater (s. 73, l. 1112).
Gennemgående for George W. Bush’ tre taler er den fatalistiske brug af ordet ”Gud”.
Bush, der i de tre taler benytter ordet ”gud” mere end tyve gange, ytrer hyppigt sine egne kristne,
religiøse overbevisninger. Dette gøres i forsøget på at fjerne enhver tvivl, offentligheden måtte
have, og Bush benytter derfor i høj grad Guds vilje som belæg for en række af de argumenter, han
fremsætter. Dette fremmer en vis overbevisning hos tilhøreren, da argumenter baseret på Guds
ufejlbarlighed, fremstår korrekte. Denne brug af Gud stemmer overens med den kristne
fundamentalisme, bibelfundamentalismen, da denne hævder, at Bibelen og dermed også Gud
giver overbevisende og uafviseligt svar på alt. 33 Bush, der forsøger at indpasse den religiøse
livsførelse og betydning i det moderne samfund, ytrer ydermere, at nationen bør kæmpe for de
principper, værdier og friheder, nationen er bygget op omkring. Dette stemmer overens med
fundamentalisters konservative overbevisning om, at de styrker deres religion ved at efterleve de
allerede fastlage normer og traditioner, og den tidligere præsident kan derfor siges at udtrykke sig
fundamentalistisk.34 En fundamentalisme, der ydermere kommer til udtryk, da Bush i talens
afslutning fremstiller ønsket om at Gud skal lede nationen. Et ønske, der stemmer overens med
det fundamentalistiske synspunkt, der lyder, at mennesket har brug for en leder.
Ifølge leder af Interfaith Alliance, Welton Gaddy, påtog Bush sig rollen som Amerikas religiøse
leder. Gaddy påpeger, at Bush i stigende grad betonede religiøse aspekter på en måde, der lignede
missionering, og dette er ifølge Gaddy ikke hans opgave.35 Bush’ brug af ordet ”gud” betegnes af
de to professorer, Domke og Coe, som ”God-Talk”.36 God-Talk betegnes af professorerne som
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politiske udsagn, der ofte benytter sig af referencer til et ypperst, suverænt væsen eller skabning.
Bush, der i høj grad benytter sig af denne God-Talk, kan siges at trodse Forfatningen, da denne
kræver total adskillelse mellem kirke og stat.37 Bush benytter sig ydermere af endnu et af Domke
og Coes fænomener: ”Faith-Talk”. Faith-Talk betegnes af professorerne som religiøs retorik, der
udtrykkes gennem en subtil brug af termer eller motiver, der forbindes med spirituelle
meninger.38 Der er tale om ord som blandt andet: ”angel”, ”faith”, ”evil”, ”mission” og ”pray”.
Ord, der alle optræder i Bush’ tre taler. Disse ord bærer, Ifølge Domke and Coe, alle præg af en
uundgåelig, religiøs betydning, og ordene vil derfor, uanset kontekst, blive opfattet som
religiøse.39
Tager vi i stedet udgangspunkt i Georg Bush’ efterfølger, den demokratiske Barack Obama, der d.
20. januar 2009 overtog præsidentposten, kan vi se en række ændringer i brugen af religiøs
retorik. Barack Obama afholdte d. 23. maj 2013 en tale, hvori han diskuterer, hvilke midler og
metoder, USA kan tillade sig at bruge i kampen mod terror. 40 Betydeligt for talens religiøse retorik
er øjeblikket, hvor Obama udlægger, at USA ved udenlandske militære aktioner kan risikere at
skabe flere fjender. I forbindelse med dette formidler Obama ordene: ”I have taken an oath to
defend the Constitution of the United States” (l. 208). En ed, de fleste præsidenter, inklusiv
Obama, aflægger med ordene ”so help me, God”. Talen afsluttes da Obama præsenterer ønsket
om en strategi, der afspejler nationens modstandsdygtige ånd. En ånd, der senere i talen betegnes
ved karakterstyrke og kammeratskab (l. 410-411). Obama afrunder talen med en beskrivelse af det
amerikanske flag, der forsat vil symbolisere frihed, samt ordene: ”God bless you. And may God
bless the United States of America”.
Barack Obama afholdte ydermere d. 6. december 2015 en tale fra det ovale kontor, der havde til
formål at kategorisere massemorderne i San Bernardino som et terrorangreb, forårsaget af
Islamisk Stat.41 Mest betydeligt for talens religiøse retorik er talens afslutning, der sætter fokus på
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diskrimination: ”it is the responsibility of all American – of every faith – to reject discrimination” (l.
114-115). Obama uddyber, at diskrimination er et svigt af de amerikanske værdier, og at dette
svigt vil komme terrororganisationen, IS, til gode (l. 116-118). I forbindelse med dette beretter
Obama, at alle i Guds og lovens øjne er ligeværdige. Afslutningsvis formidler Obama: ”I am
confident that we will succeed in this mission” (l. 121-122). Han uddyber, at nationen altid har
mødt modstand ved at samles omkring de idealer, som nationen er bygget om omkring. Obama
slutter hernæst talen af med ordene:” God bless you, and may God bless the United States of
America”.
Barack Obamas brug af ordet ”gud” er i forhold til George Bush’ begrænset. Det er derimod
gennemgående for Obamas taler, at han i højere grad benytter sig af ord og referencer, der er
religiøst betonet, altså den tidligere nævnte, Faith-Talk. Disse referencer til Gud kan, grundet
præsidentielle talers ceremonielle karakter, have en indvirkning på det amerikanske folks
definition af, hvad deres nationalitet indebærer. Med andre ord kan enhver påkaldelse af Gud i
disse sammenhænge medføre, at nationen forbinder deres nationalfølelse med Gud.
Denne forbindelse mellem amerikanernes nationalfølelse og Gud, betegnes af sociologen, Robert
N. Bellah, for ”civilreligion”. Ifølge Bellah er civilreligionen den sammenhængskraft, der gør det
muligt for amerikanerne, på trods af trosmæssige forskelligheder, at samles som én nation. 42
I et forsøg på at opretholde denne sammenhængskraft, nævner Obama ikke hvilken gud, der er
tale om, da han med denne bevidste udeladelse formår at appellere til hele nationen, på trods af
deres religiøse forskelle. Grundet denne udeladelse af hvilken gud, der er tale om, mener Bellah
ikke, at civilreligionen, til trods for at dennes trosforestillinger er forankrede i en overvejende
bibelsk protestantisk-kristen kontekst, i sig selv er kristen. Han uddyber, at civilreligionens
trosforestillinger ikke er så specifikt kristne, at de ikke kan være fælles for alle amerikanere. 43
Civilreligionen har altså aldrig været tænkt som en erstatning for kristendommen, da der ifølge
Bellah, altid har været en tydelig adskillelse mellem civilreligionen og kristendommens funktion. 44
Den civilreligiøse sammenhængskraft kan altså siges at være skabt gennem dyrkelsen af en
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national religion, der hviler på en række værdier, der tidligere blev formuleret af
forfatningsfædrene, der vægtede forpligtelsen til, både kollektiv og individuelt, at udføre Guds
vilje på jorden højt. 45 I et religiøst perspektiv kan disse forfatningsfædre siges at være
civilreligionens profeter, da disse tidligere etablerede grundlaget for opbygningen af
civilreligionen. Dette etablerede grundlag består af værdier som retten til liv, frihed, retfærdighed
og jagten på lykke. Disse værdier tilknyttes en række civilreligiøse ritualer som blandet indsættelse
af præsidenten, samt dennes edsaflæggelse. Denne edsaflæggelse nævner Obama kort i den tale,
han afholdte i 2009. Denne ed er en vigtig civilreligiøs begivenhed, da denne kombinerer det
guddommelige med kærligheden til landets love, og ceremonien bekræfter derfor med andre ord
præsidentens religiøse legitimation. Disse civilreligiøse værdier og ritualer har ifølge den britiske
journalist og filosof, Gilbert Keith Chesterton, skabt en nation med en kirkelig sjæl. 46 Denne
påståede kirkelige sjæl kan siges at give det amerikanske folk en følelse af at høre til. Ifølge Bellah
består grundlaget for civilreligionens sammenhængskraft ydermere af en række religiøse
motiver47. Motiver, som blandt andet det amerikanske flag, Forfatningen og
Uafhængighedserklæringen, der af John F. Kennedy blev pålagt hellige og ukrænkelige
dimensioner.48 Obama sætter i høj grad fokus på vittigheden af disse motiver, og han ytrer blandt
andet, at det amerikanske flag symboliserer en af nationens mest grundlæggende værdier, frihed.
Obama ytrer ydermere, at en af hans væsentligste opgaver som præsident er at forsvare et af
civilreligionens væsentligste motiver, Forfatningen, og Obama kan, grundet traditionalistens
umiddelbare mål om at forsvare og styrke deres religions betydning, derfor siges dels at udtrykke
sig traditionalistisk. Grundlaget for den amerikanske civilreligion, der består af overbevisninger,
ritualer og motiver, kræver en absolut tro på den regering, der styrer landet, hvilket medfører, at
det politiske felt og præsidenten tillægges en religiøs dimension. Af samme årsag kan den
civilreligion, Obama beskriver, siges også at indeholde fundamentalistiske træk, da adskillelsen af
stat og kirke ikke længere er fuldkommen. Ifølge Bellah tillægges den politiske dimension særlig
betydning, da civilreligionen, til trods for at den besidder samme forenende rolle som religion,
primært er politisk betinget. Bellah forklarer dette med, at den civilreligiøse Gud i højere grad sat i
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forbindelse med orden, lov og ret end han er sat i forbindelse med frelse og kærlighed. 49 Dog
mener professor i historie og internationale relationer, Walter A. McDougall, at det amerikanske
”cheks and balances”-system, der sikrer, at ingen af de amerikanske magtpoler får for meget
magt, er et udtryk for, at amerikanerne aldrig hverken har tilbedt eller forgudet deres regering. 50
Obama benytter sig i særdeleshed af denne civilreligion, da han ytrer, at nationen bør møde
enhver mostand ved at samles om nationens oprindelig idealer. Obama kan med dette siges at
fastholde nationen i den særlige status, forfatningsfædrenes ord og handlinger skabte.
Denne status påstås USA’s nuværende præsident, Donald Trump, at redefinere.
Donald Trump afholdte under sin valgkampagne, D. 15. august 2016, en tale, der satte fokus på, at
en fornyelse af Amerikas ånd ville genforene nationen.51 Trump starter talen ud med at
kategorisere begivenheden som en samtale om, hvordan Amerika på trods af terrortruslen igen
skal blive et sikkert land (l. 3). Efter en uddybelse af de terrortrusler, landet allerede har mødt,
beskyldes Barack Obama og Hillary Clinton for at være årsagen til den forhøjede terrortrussel. ”In
short, the Obama-Clinton foreign policy has unleashed ISIS” (l. 80). I forbindelse med dette
forklarer Trump, at det er tid til at benytte sig af en ny fremgangsmåde (l. 117). En
fremgangsmåde, der blandt andet kræver strammere integration. Trump uddyber: ”we should
only admit into this country those who share our values and respect our people” (l. 237-238).
Præsidenten vil altså udelukke de, der mener, at Sharia-lovgivningen skal erstatte den
amerikanske lovgivning, samt de, der ikke tror på Forfatningens ord (l. 242-245). Mest betydeligt
for denne tales religiøse retorik er, da Trump ytrer, at målet om at gøre Amerika sikkert igen kun
kan opnås ved en fælles mission, der udelukker enhver terrorist fra Amerika (l. 307-308). I
forbindelse med dette uddyber Trump, at IS kun kan bekæmpes ved anerkendelsen af, at
organisationen og dens ondskab eksisterer (l. 314-316). Trump afslutter talen med, at fornyelsen
af Amerikas ånd indebærer, at nationen samles om det, den har tilfælles og ikke ved det, der
adskiller den (l. 325-326).
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Bemærkelsesværdigt ved denne tale er faktummet af, at Trump fuldstændig udelader ordet ”gud”.
Trump benytter sig dog af religiøst betonede referencer, der kommer til udtryk, da han udtaler, at
landet bør have en fælles mission om at udelukke enhver mulig terrorist fra landet. I forbindelse
med dette nævner Trump, at Islamisk Stats ondskab bør italesættes. Ordene ”mission” og
”ondskab” er ifølge Domke og Coe begge ord, der altid vil blive opfattet som religiøse, og Trump
kan derfor siges i et begrænset omfang, at benytte sig af fænomenet Faith-Talk. Trump henviser
ydermere til den tidligere nævnte civilreligion, da han nævner, at de, der ikke deler de værdier,
Forfatningen er bygget op omkring, ikke bør lukkes ind i landet. Denne hårdføre retorik kommer
ydermere til udtryk, da Trump allerede fra talens start konkluderer, at Amerika ikke længere er,
hvad det engang var, og at der derfor er brug for en fælles mission, der kan gøre landet storartet
igen. En mission, der indebærer udelukkelse af enhver mulig terrorist. Ifølge akademisk rådgiver i
Institut for Religiøse Studier ved Michigan State Universitet, Morgan Shipley, tager Trumps vision
om, hvordan Amerika igen bliver succesfuldt, udgangspunkt i en konservatisme, der forsøger at
forhindre den pluralisme, USA er bygget op omkring: ”Trump could claim endlessly about a simple
return to an ideal vision of an American society constructed through exclusion and maintained
through marginalization”52. Trump, der I talen argumenterer for, at nationen bør samles om det,
den har tilfælles og ikke ved det, der adskiller den, danner ifølge Shipley en ny diskurs for
civilreligionen, der styres af intolerance, da Trumps primære mål, ifølge Shipley er, at genfinde den
tid, hvor samfundet var altovervejende kristent. Dog mener professor i amerikansk og
centraleuropæisk religion og politik, Glenn W. Shuck, og assisterende redaktør for bladet Real
Clear Politics, James Hitchcock, at Trumps retorik og budskaber blot udvider den amerikanske
civilreligion: ”Despite his coarse persona, he connects the necessary dots”.53 Trump, der i talen
beskriver det amerikanske regeringssystem og den amerikanske kultur som det bedste i verden,
appellerer ifølge Shuck og Hitchcock til et af de vigtigste aspekter i den amerikanske civilreligion:
amerikansk exceptionalisme, forestillingen om at USA er en unik nation. En appel, der forstærkes
af Trumps budskab om, at Amerika med ham som præsident igen kan blive succesfuldt.
Den påståede udvidelse af civilreligionen imponerer det republikanske partis tidligere
vicepræsidentkandidat, Sarah Palin, som støtter Trumps passion, der drives af drømme,
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arbejdsetik og troen på Gud med ordene: ”what a combination”. 54 Denne imponerethed er
professor i historie og internationale relationer, Walter A. McDougall, dog ikke enig i. Han mener
derimod, at Trumps fornyelse af civilreligionen, hvad McDougall kalder ”religiøs nationalisme”, vil
udfordre den civilreligion, der bliver defineret ved globalisering, åbne grænser, multikulturalisme
og politisk korrekthed, og dette vil ifølge McDougall få uberegnelige konsekvenser for både kirke
og stat. 55

54
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Konklusion

Organisationen Islamisk Stat, der står bag den globale terrortrussel, udsendte i 2015
agitationspropagandavideoen, And No Respite, i forsøget på at ekspandere deres selvudråbte,
islamiske Kalifat. I videoen, der i høj grad guddommeliggøre den kamp, de hellig krigere
udkæmper, benyttes en række virkemidler, der alle har til formål at belyse Kalifatets storhed. I et
forsøg på at rekruttere nye medlemmer, der kan blive nyttige aktiver i Islamisk Stats kamp for at
ekspanderer Kalifatet, udlægger videoen organisationens fjende som en vag, utroværdig
gruppering, hvis indhold rummer konstante politiske afvigelser. Islamisk Stat udlægges, modsat
denne fjende, som en hæderlig organisation, der på trods af etniciteter samles i et Kalifat, hvor
retfærdighed gennem sharia-lovgivningen sker fyldest. Propagandavideoen præsenterer seeren
for en række af Islamisk Stats religiøse og politiske overbevisninger, der alle har rod i
organisationens fundamentalistiske religionsopfattelse. Vi bliver i videoen præsenteret for de
hellige krigeres kamp for at forsvare Guds sag. En kamp, der blandt andet tager form i de
selvmords- og terroraktioner, de hellige kriger udfører i Vesten. En af de terroraktioner, der især
har haft stor betydning for USA, er det terrorangreb, der blev begået af terrororganisationen, AlQaeda, d. 11 september 2001. Siden dette terrorangreb har en række amerikanske præsidenter,
der alle betoner deres religiøse engagement forskelligt, afholdt taler, der sætter fokus på
konflikten. Taler afholdt af George W. Bush, Barack Obama og Donald Trump tydeliggøre, at Gud
og religion altid har spillet en rolle i det amerikanske samfund, da der allerede i
forfatningsfædrenes tid blev skabt en national religion, der af sociologen, Robert N. Bellah, bliver
kaldt ”civilreligionen”. Denne religion skaber en sammenhængskraft, der gennem dyrkelsen af
nationale symboler, motiver og ritualer har formået at samle den mest trosmangfoldige nation i
hele verden.
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Bilag
Bilag 1: Jan Hjärpes model over moderne
islamformer
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