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Útdráttur 

Í þessarri ritgerð verður fjallað um viðhorf vesturlandabúa gagnvart múslímum. Aðallega 

verður fjallað um seinustu áratugi og tilkomu og þróun múslíma í samfélögum Vesturlanda, 

og verður athyglinni beint að umfjöllun fjölmiðla gagnvart þessum ört vaxandi 

minnihlutahópi í Evrópu og í Norður-Ameríku. Snert verður á viðhorfi almennings gagnvart 

múslímum og þróun viðhorfa  íbúa vestrænna ríkja gagnvart þeim. Auk þess verður fjallað um 

ákvarðanir og umfjallanir  stjórnmálamanna og yfirvalda gagnvart múslímum, enda eru þessir 

þrír þættir nátengdir. Til þess að komast í botns í þessari aðgreiningu Vesturlanda og 

„austursins“, verða kenningar Edward Said um oríentalisma skoðaðar og reynt verður að 

útskýra þennan mun sem hefur myndast með hjálp orðræðukenningu Foucaults og fleiri. 

Fjallað verður almennt um múslíma í Evrópu, tilkomu þeirra og viðveru í evrópsku samfélagi, 

en rýnt verður sérstaklega í tvær þjóðir þar sem umræða um múslíma hefur verið verið 

áberandi á seinustu árum. Annars vegar verður fjallað um Bretland, sem á sér langa forsögu 

með múslímum sem nær aftur margar aldir, en hefur þó ekki farið varhluta af neikvæðri 

umræðu Vesturlanda gagnvart þeim seinustu ár, og hins vegar  verður fjallað um Danmörku, 

sem var svið eins stærsta hneykslismáls seinasta áratugs er skopmyndir af Múhameð 

spámanni birtust í dönsku dagblaði með afdrifaríkum afleiðingum. Í ritgerðinni verður líka 

skyggnst vestur yfir Atlantshafið til Bandaríkjanna. Fjallað verður um múslíma í 

Bandaríkjunum, fjölmiðlaumfjöllun um múslima fyrir og eftir hryðjuverkaárásirnar 11. 

september 2001 og hvaða áhrif atburðurinn hafði á viðhorf Bandaríkjamanna gagnvart 

múslímum. Skoðaðir verða pólitískir öfgahópar sem eyða miklum fjármunum í rógburð 

gagnvart múslímum og litið verður á tengsl þeirra við fjölmiðla og annarra aðila sem 

almenningur leitar til um upplýsingar, og hvaða áhrif það hefur á samfélagsviðhorfið.   
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Inngangur 

Hnattvæðing undanfarinna áratuga hefur gert það að verkum að heimurinn sem við lifum í er 

samtengdari á þann hátt að skoðanir og hugmyndir, fjármál og menning samfélaga hafa 

blandast saman í auknum mæli. Þetta má rekja til betri samgangna, samskiptamiðla, 

fjarskiptatækninnar og fleiri þátta sem hafa áhrif á tengingu mismunandi samfélaga heimsins. 

Hnattvæðingin hefur orðið sérstaklega áberandi á undanförnum áratugum með tilkomu 

tækniframfara iðnríkjanna, en þó er hægt að líta á nýlenduævintýri landkönnuða Evrópu á 19. 

öld sem upphafið af hnattvæðingunni eins og við þekkjum hana í dag. Í kjölfar hennar 

breyttist heimsmyndin fljótlega í efnahagslegum og menningarlegum skilningi, og fluttu íbúar 

fjarlægra landa til Vesturlanda í miklu magni í leit að vinnu og öðrum tækifærum til betra lífs. 

Einn af menningarheimunum sem komst í tæri við Vesturlönd á þessum tíma voru 

Miðausturlönd en þar voru flestir múslímar, fylgjendur íslamstrúar. Múslímum fjölgaði ört í 

Evrópu í kjölfar landvinninga breska heimsveldisins í Miðausturlöndum, og sömuleiðis 

fjölgaði þeim seinna í Bandaríkjunum. Á seinni hluta 20. aldar varð mikil aukning í 

íbúafjölgun múslima á Vesturlöndum og eru þeir í dag orðinn hluti af menningu og samfélagi 

nánast allra landa Evrópu og Norður-Ameríku (Hellyer, 2007). 

Múslímar hafa átt erfitt uppdráttar í samfélagsumræðu vesturlandabúa ef miðað er við 

aðra minnihlutahópa. Mikill fjöldi hatursglæpa hefur verið framinn gegn múslímum á síðustu 

áratugum (Cainkar, 2002), neikvæðar alhæfingar og umræða gagnvart þeim hefur aukist í 

fjölmiðlum (Said, 2003) og í stjórnmálum (Hassan, 2002). Á 20. öld hefur birtingarmynd 

múslíma í vestrænum miðlum verið uppfull af staðalímyndum. Í kvikmyndum undanfarin 30 

ár hefur verið máluð mynd af múslímum sem hópi sem hefur  óhreint mjöl í pokahorninu, eða 

sem hryðjuverkamenn sem vilja knésetja saklausa íbúa Vesturlanda og ýtir það undir neikvætt 

viðhorf gagnvart múslímum þegar þeir eru birtir sem samviskulausir óvinir. Sjónvarpsþættir, 

tölvuleikir og teiknimyndasögur gegna svipuðu hlutverki í viðhorfsmótun almennings, t.d. 

þegar Batman og félagar berjast gegn „vondu Aröbunum“ sem vilja heimsyfirráð (McCarus, 

2008). Það má líka setja spurningarmerki við þá ímynd sem sett er af Miðausturlöndum í 

teiknimyndum eins og Aladdin, enda styrkir hún hugmyndafræði oríentalisma, sem rætt 

verður um seinna. 

Raunverulegir sorgaratburðir hafa líka hjálpað til við að móta viðhorfið gagnvart 

múslímum á undanförnum áratugum. Fyrst má nefna hryðjuverkaárásina í Oklahoma árið 

1995 þar sem 168 einstaklingar létu lífið og sem olli gríðarlegu tjóni. Á bakvið árásina stóðu 

tveir hvítir karlmenn, fæddir í Bandaríkjunum og höfðu kynnst í Persaflóastríðinu er þeir voru 
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saman í hernum. Áður en þeir voru handsamaðir beindu fjölmiðlar spjótum sínum að 

Miðausturlöndum og múslímum sem sökudólgum, þrátt fyrir að engin sönnunargögn væru 

fyrir þeim staðhæfingum (Rahim, 1995). Aðrir atburðir sem sköðuðu ímynd múslíma á 

heimsvísu voru hryðjuverkaárásirnar á Tvíburaturnana í New York 11. september 2001 og 

Persaflóastríðið, auk stríðanna í Írak og Afganistan, ásamt hryðjuverkaárásum róttækra 

múslíma í Evrópu á 21. öld (t.d. mannskæðar sprengjuárásir í London og Madríd). Helstu 

mótunaraðilar viðhorfs almennings á Vesturlöndum eru fjölmiðlar, en þeir hafa viljandi og 

ómeðvitað skapað andúð gagnvart múslímum með oft á tíðum hlutdrægri og neikvæðri 

umfjöllun. Edward Said skrifar í tímaritinu Counterpunch (2008) að kenna megi fjölmiðlum 

um staðalímyndir múslíma og að fjölmiðlar séu oft uppfullir af kynþáttafordómum í 

umfjöllunum sínum. Þar hefur orðræða fjölmiðla mikið að segja. Umræðan um múslíma hefur 

farið eins og eldur í sinu í gegnum Vesturlöndin á undanförnum árum. Innflytjendamál, 

hryðjuverkaógnin og menningaárekstrar eru aðeins brot af því sem rætt er um og sitt sýnist 

hverjum um ágæti þessa samfélagshóps, sem fer sívaxandi. 

 

1   Breytt heimsmynd 

1.1  Fjölgun múslíma: Hinar réttu tölur 

Bernard Lewis, frægur bandarískur sérfræðingur um málefni Miðausturlanda og oríentalisti, 

sagði í viðtali við þýska dagblaðið Die Welt árið 2004 að Evrópa yrði undir stjórn íslam í 

seinasta lagi í lok 21. aldar, ef ekki fyrr. Þessi ummæli vöktu mikla athygli meðal fjölmiðla og 

almennings í Evrópu og Norður-Ameríku, sem voru nú þegar uppfull af fordómum og andúð 

gagnvart múslímum. Í  kjölfarið skapaðist hörð umræða um íbúafjöldaþróun innflytjenda og 

óttinn við að „múslímar væru að taka yfir Evrópu“ jókst. Þessi hræðsla vesturlandabúa 

gagnvart múslímum og yfirtöku þeirra er ekki ný af nálinni, en breski rithöfundurinn Matthew 

Carr bendir á að hugmyndafræðilegar rætur þess megi rekja meðal annars til krossferðanna í 

Evrópu. Egypskur kollegi hans, Giselle Littmann kom fram með hugtakið „Eurabia“ í 

samnefndri bók hennar árið 2005 og í janúar 2011 gaf blaðið The Economist út grein sem 

fjallaði um að múslímar væru mögulega að taka yfir heiminn eða í besta falli að breyta 

Evrópu í áðurnefnda Eurabiu(blöndu af Evrópu og Arabíu) (Kassamali, 2011) og vísaði 

blaðið í skýrslu frá Pew rannsóknarstöðinni frá árinu 2011 sem gaf út að næstu tvo áratugi 

fjölgi múslímum um 35% í heiminum. Í Kanada mun fjöldi múslima fara úr tæpri milljón í 2,7 

milljónir árið 2030 og á sama tíma mun múslímum í Bandaríkjunum fjölga úr 2,6 í 6,2 
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milljónir (Pew Research Center, 2011). Þessum spám þarf þó að taka með fyrirvara, því fjöldi 

múslíma í þessum löndum er ekki þekktur, heldur einungis gróflega ályktaður. 

Margir draga þessar spár í efa og þrátt fyrir að fjölgun múslíma hafi verið ör í ýmsum 

vestrænum löndum seinustu ár, þýðir það ekki að eftir 40 ár muni hljóð kirkjuklukkna 

Vesturlanda vera skipt út fyrir bænaköll moska. Samkvæmt rannsókn Charles F. Westoff og 

Tomas Frejka frá árinu 2007 er fæðingartíðni múslíma á Vesturlöndum að lækka talsvert.  

Umræðan í fjölmiðlum um að múslímar í Evrópu fjölgi sér þrefalt hraðar en aðrir hvítir 

samfélagshópar á sér ekki vísindalegar stoðir og má benda á að aðeins í Englandi og Wales 

hefur sést eftirtektarverður munur. Í Frakklandi hefur til að mynda mikið verið talað um áhrif 

múslíma á íbúafjöldann, en fæðingartíðni þeirra minnkar til muna eftir fyrstu tvö ár 

innflytjenda og jafnast þá á við innfædda skv. rannsókninni. Westoff og Frejka (2007) segja 

að þessi vinsæla skoðun um fjölgun múslíma og „yfirtöku“ þeirra eigi sér rætur að rekja til 

gífurlegrar fæðingartíðni í múslímskum löndum Miðausturlanda, Asíu og Afríku. Þetta er 

síðan yfirfært yfir á múslímska íbúa Vesturlanda sem eru margir af annarri eða þriðju kynslóð 

múslíma og hafa margir aðlagast samfélagsháttum landsins. Fjölgun undanfarin ár á 

Vesturlöndum má frekar rekja til þátta eins aðflutnings frá öðrum löndum og viðurkenningu á 

trúarbrögðum, eitthvað sem hefði reynst erfitt fyrir nokkrum áratugum(þá sérstaklega fyrir 

Austur-Evrópubúa fyrir fall kommúnismans). Rannsóknin bendir á að áhrif núverandi 

fæðingartíðni hafi lítil áhrif á landið vegna smæðar hópsins. Í Austur-Evrópu eru múslímar 

algengari en vestan megin á álfunni, með talsvert af múslímum í t.d. Búlgaríu, Kósóvó og 

Albaníu en það kemur á óvart hversu fáir múslímar eru hlutfallslega í hinum löndunum, og þá 

sérstaklega í Vestur-Evrópu, andstætt því sem okkur er oft talið trú um. Í flestum þessum 

löndum eru þeir einungis 2-4% íbúa og telja Westoff og Frejka að þessi tala fari ekki mikið 

ofar á næstu áratugum (Westoff & Frejka, 2007). Niðurstöður rannsóknarinnar fara á skjön 

við ofangreinda fjöldaspár Pew rannsóknarstofunnar og Doug Saunders blaðamaður 

kanadíska blaðsins The Globe and Mail mótmælti líka ofangreindum spám, taldi þær vera 

stórlega ýktar og benti á aðrar niðurstöður sér til stuðnings. Hann sagði að þrátt fyrir að 

fjölskyldur innflytjenda séu oft stórar, dragi úr stærð þeirra einni til tveimur kynslóðum 

seinna. Augljóst er þó að hann bætir engu á lóðarskálar umburðarlyndis og jafnréttis þegar 

hann skrifar í grein þar sem hann vísar til meðlanda og fjölmiðlamanns, Mark Steyn, sem talar 

um að hinn vestræni heimur sé í hættu vegna útbreiðslu íslam. Hann gagnrýnir Steyn en 

greinin virkar sem tíveggja sverð því hann bætir við: „Ég er þó sammála Herra Steyn, íslömsk 
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trúarbrögð eru vond fyrir fólk“ (Kassamali, 2011). Slík ummæli eru ekki óalgeng í fjölmiðlum 

og hafa áhrif á viðhorf og skoðanir neytenda þeirra. 

 

1.2  Umrótartímar nýrrar aldar 

Eftir  11. september og hryðjuverkaárásirnar á meginlandi Evrópu í upphafi 21. aldar breyttist 

heimsmyndin að miklu leyti. Átök milli þjóða, hvort sem um er að ræða stríð eða einstakar 

árásir á seinustu áratugum, hafa rutt veginn fyrir mannskæðum árásum hryðjuverkasamtaka. 

Þrátt fyrir að fleiri hryðjuverkaárásir hafi verið framdar að jafnaði fyrir þremur áratugum, þá 

hafa árásir undanfarinna ára valdið meira tjóni og tekið fleiri mannslíf (Kondrasuk, 2005). 

Leiðtogar Vesturlanda hafa lýst áhyggjum yfir þessarri ógn og lýsti fyrrverandi forseti 

Bandaríkjanna, George W. Bush, hryðjuverkum sem helstu ógn sem steðjaði að heiminum. Í 

sama streng tóku evrópskir leiðtogar eins og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, þýski 

kanslarinn Angela Merkel og fyrrverandi forsætisráðherra Breta, Tony Blair. 

Almenningsálitið er endurspeglar þessa skoðun í könnun frá árinu 2006, sem gerð var í 

Bandaríkjunum og 12 ríkjum Evrópusambandsins. Þar kemur fram að meðal Evrópubúa hafa 

áhyggjur af hryðjuverkum farið úr 58% í 66% og í Bandaríkjunum hvorki meira né minna en 

úr 7% í 79% (Shahid, 2012). Þessi hræðsla endurspeglar ekki beint raunverulega hættu því 

samkvæmt skýrslu sem gerð var á hryðjuverkum í Bandaríkjunum seinustu áratugi hefur 

hryðjuverkaárásum fækkað umtalsvert þar í landi og má nefna að árið 2001 voru 40 árásir 

framkvæmdar en níu árið 2011. Árið 2006 þegar skýrslan var tekin saman voru þær aðeins 

sex (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2012). 

Óhjákvæmleg er sú hætta að hinn almenni borgari tengi gerendur hryðjuverka við trú þeirra 

og tengi bókstafshyggjuhugmyndafræði ódæðismannanna við múslíma, sem skapar í leiðinni 

slæmt viðhorf gagnvart múslímum um allan heim, hvort sem þeir eru nágrannar manns eða 

búa í Miðausturlöndum. Án þess að gert sé lítið úr hræðilegum hryðjuverkaárásum á 

vestrænni grundu og mikilvægi þess að vinna gegn þeim, má benda á að yfir milljónir 

saklausra íbúa Miðausturlanda hafa verið drepnir(og eru enn drepnir) af hernaðaraðgerðum 

Vesturveldanna á seinustu ára (Shahid, 2012). 

„Ekki eru allir múslímar hryðjverkamenn en allir hryðjuverkamenn eru múslímar“ 

(Shahid, 2012) er grípandi frasi sem varð vinsæll í umræðu fjölmiðla, almennings og 

stjórnmála eftir árásirnar á Tvíburaturnana. Þrátt fyrir að hryðjuverkaárásir múslímskra 

hryðjuverkamanna séu dvínandi (til dæmis voru handtökur á meintum múslímskum 
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hryðjuverkamönnum 41% færri árið 2009 en árið áður) þá hélt þessi orðræða áfram með 

meðfylgjandi fordómum og hatri (The American Progress, 2011). 

Þann 24. júlí 2012 var framin versta hryðjuverkaárás í Noregi síðan í seinni 

heimsstyrjöldinni. 32 ára karlmaður kom fyrir sprengju í miðri höfuðborg Osló og fylgdi 

henni eftir með því að sigla út á eyju þar sem hann skaut 68 ungmenni sem saman komin voru 

í sumarbúðum Verkamannaflokksins þar í landi. Samdægurs voru fjölmiðlar eins og The 

Washington Post og New York Times búnir að draga ályktun að hér væri á ferðinni 

einstaklingur sem væri með náin tengsl við hryðjuverkasamtökin Al Qaeda og bjuggust 

margir við því að sjá nafn og andlit múslímsks sökudólgs. Þeim brá því í brún þegar 

Norðmaður að nafni Anders Breivik, var handtekinn. Hann var ljóshærður og bláeygður og 

lýsti sér sem íhaldssömum, kristnum manni sem sagðist vera að leggja lóð sín á vogaskálarnir 

til að koma í veg fyrir íslamsvæðingu Evrópu. Í réttarhöldum yfir Breivik vitnaði hann í ótal 

„sérfræðinga“ í stríði íslams gagnvart Vesturlöndum (The American Progress, 2011). Dæmið 

af Breivik sýnir að öfgasinnar finnast í öllum þjóðfélags- og trúarhópum og ber þess að gæta 

þegar einhliða fjölmiðlaumræða um múslíma á sér stað. 

 

2  Orðræða og oríentalismi 

2.1  Kenningar Edward Saids um oríentalisma 

Til þess að skilningur fáist á því hvers vegna viðhorf vesturlandabúa gagnvart löndum austan 

Evrópu er eins og raun ber vitni, er mikilvægt að skoða sögulegar forsendur og þróun 

samskipta heimshlutanna. Palestínsk-bandaríski fræðimaðurinn Edward Said setti fram 

kenningar um oríentalisma í samnefndri bók árið 1978, sem varpa ákveðnu ljósi á rót 

vandans. Oríentalismi er hugtak sem lýsir birtingarmynd Miðausturlanda og Austur-Asíu (og 

að einhverju leyti Norður-Afríku) eins og hún birtist sjónum rithöfunda, listamanna og 

annarra áhrifamanna frá Vesturlöndum á 19. öld. Oríentalismi er fræðilegt hugtak sem er 

notað af mannfræðingum, sagnfræðingum og fleirum, þrátt fyrir að mörgum mislíki það, þar 

sem hugtakið ýtir undir og samþykkir orðræðu og viðhorf nýlenduveldis Evrópu á 19. og 20. 

öld. Oríentalismi er ákveðið viðhorf þar sem þekkingar- og verufræðileg aðgreining er skýr á 

milli vestursins (þar sem „við“ búum), og austursins (þar sem „þeir“ búa). Með þessa 

grunnforsendur að leiðarljósi rita fræðimenn, ljóðskáld, hagfræðingar og fleiri áhrifamenn um 

samfélög og einstaklinga austursins, sem styrkir öðrunina ennfremur (Said, 1978, bls. 3). 
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Said telur að seint á 18. öld hafi oríentalisminn sprottið upp af alvöru í umræðu 

fræðimanna um austrið og hafi þessi hugsanagangur sem fylgdi oríentalismanum verið 

allsráðandi í viðhorfi vesturlandabúa gagnvart austrinu – viðhorf og staðhæfingar, sem gera 

það að verkum að ákveðin sýn varð viðtekin og leyfileg. Þessi sýn vesturlandabúa varð 

verkfæri í höndum þeirra sem vildu stjórna yfir þessum landssvæðum með því að skapa 

ímynd af austrinu sem óæðra, öðruvísi og í þörf fyrir endurbyggingu og drottnun hið 

siðmenntaða vesturs (Said, 1978, bls. 3). Said segir að oríentalismi sé mun frekar samansafn 

af lygum og goðsögnum, heldur en fræðileg umræða (sem það gefur sig út fyrir að vera í sínu 

akademíska formi) og segir hann að oríentalisminn sé aðferð til þess að grafa undan 

samfélögum í austrinu í þeim tilgangi að halda upp valdastöðu vestursins gagnvart austrinu. 

Hann telur það sérstaklega hættulegt að þessi hugmyndafræði hafi ríkt í öllum þáttum 

samfélagsins, alveg frá bókum 19. aldar til skólakerfis og stjórnmálakerfis dagsins í dag (Said, 

1978, bls. 3). Samkvæmt ítalska heimspekingnum Antonio Gramsci í bók Said hafa iðnríki 

Evrópu alltaf verið upptekið af stéttaskiptingu af ýmsu tagi í menningu sinni og hafa litið á 

Evrópubúa sem æðri en aðra kynstofna. Þessi hugmyndafræði veldur því að þeir telja sína 

menningu hafna yfir menningu austursins og eiga þess vegna erfitt með að sjá annan 

sjálfstæðan hugarheim með öðruvísi, en lögmætar skoðanir (Said, 1978, bls. 8). 

Í dag er hugtakið búið að taka á sig nýja mynd og er notað á fjölbreyttari hátt. Ekki 

aðeins er verið að vísa til ímyndar austursins eins og upprunalega hugtakið gerði, heldur segir 

Kristín Loftsdóttir mannfræðingur að það sé notað í breiðara samhengi og vísi til afmörkunar  

og umfjöllunar vestrænna miðla um ákveðna hópa (Kristín Loftsdóttir, 2003). Hugtakið 

oríentalismi á ennþá rétt á sér en með aukinni hnattvæðingu hefur hugtakið breyst og réttar 

væri að kalla það „síðoríentalisma“ í dag. Frá því að bók Said kom út árið 1978 hefur margt 

gerst í samskiptum austursins og vestursins en þar má nefna stríð, fólksflutninga og 

menningaraðlögun, aukið gegnsæi og margt fleira. Aðgreiningin sem lýst er í 

oríentalismanum er ekki horfin á brott heldur er með nýjar áherslur sem litast af breyttri og 

hnattvæddri heimsmynd. 

 

2.2  Orðræðukenning Foucaults 

Samkvæmt Said (1978) er austrið hugmyndafræðilega skapað af mönnum og er aðgreiningin 

milli vestursins og austursins ekki af náttúrunnar hendi, heldur hafa Evrópumenn búið til 

ímynd austursins á félagslegan og pólitískan hátt. Eitt sem skapar þessa aðgreiningu að miklu 

leyti, er orðræðan sem beitt er og mótar hún kerfisbundið hlutina sem hún fjallar um. Said og 
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aðrir fræðimenn sóttu mikið í kenningar franska heimspekingsins Michel Foucault um 

orðræðu sem leit dagsins ljós á síðari hluta 20. aldar (Said, 1978). Á þessum tíma áttu sér stað 

miklar umbætur í aðferðafræði þeirra sem rannsökuðu mannlegt atferli og samfélag og var 

orðræðugreining, sem á rætur sínar að rekja til málvísinda, ein af þeim kenningum sem fékk 

byr undir báða vængi í fræðasamfélaginu. Í orðræðugreiningu Foucaults er einblínt á samband 

valds og tungumáls. Þá er átt við hvernig hinn samfélagslegi heimur er tjáður með orðum og 

hvernig það hefur áhrif á vald og ímyndir. Skoðað er hvernig tungumálið hefur áhrif á 

sjálfsskilning fólks og hvernig það sér heiminn útfrá samskiptum sínum við aðra. Kristín 

Björnsdóttir segir í Handbók í aðferðafræði rannsókna (2013) að orðræðugreining hafi verið 

beitt á undanförnum áratugum í ýmsum fræðigreinum til þess að skilja hvernig orðræða getur 

haft áhrif á möguleika ýmissa hópa til þess að taka þátt og hafa áhrif á samfélagið. Þar nefnir 

hún femíníska og kynjafræðilega greiningu og greiningu á stefnumörkun stjórnvalda á ólíkum 

sviðum (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 269). 

Edward Said notaðist við kenningar Foucaults og Gramsci þegar hann fjallaði um 

oríentalismann í samnefndri bók sinni (Said, 1978, 3). Hann fjallaði um það hvernig orðræða 

fræðimanna vestursins skapaði austrið með umfjöllun sinni sem hafði gríðarleg áhrif á viðhorf 

almennings. Í dag er ekki erfitt að sjá svipaða orðræðu hjá fjölmiðlum Vesturlanda. Rétt eins 

og rithöfundar, ljóðskáld og fræðimenn 19. aldar, eru fjölmiðlar dagsins í dag þeir aðilar sem 

samfélagið fær að mestu leyti upplýsingar sínar frá, og skiptir það miklu máli hvernig þeir 

fjalla um viðfangsefni sín. Flestir fjölmiðlar hafa viss gildi sem þeir segjast framfylgja; 

hlutleysi í umfjöllun, sanngirni, endurspeglun raunveruleikans og heiðarleiki svo eitthvað sé 

nefnt, en orðræðan í fjölmiðlum er oft á tíðum allt annað en hlutlaus. Vandamálið er að 

fréttaflutningur er af mörgum talinn fullkomin endurspeglun á atburðinum sjálfum þrátt fyrir 

að það sé ekki tilfellið (Yenigun, 2004, bls. 42). Múslímar hafa lengi kvartað yfir neikvæðri 

umfjöllun í garð þeirra á Vesturlöndum og má sjá dæmi um orðræðuna í kringum 

hryðjuverkaárásirnar á Tvíburaturnana (Yenigun, 2004, bls. 42). Þrátt fyrir að flestir miðlar 

hafi gert greinarmun á hinum almenna múslíma og hryðjuverkamönnum varð orðið 

„íslamskur hryðjuverkamaður“ vinsælt hugtak í umræðu fjölmiðla. Þetta gefur orðinu „íslam“ 

slæma merkingu í samfélaginu og ýtir undir alhæfingar gagnvart múslímum. Þegar 

almenningur heyrir síðan að íslamstrú fari örast vaxandi af öllum trúarbrögðum heims, verða 

sumir smeykir vegna þess að fjölmiðlar eru búnir að mata almenning með neikvæðri 

staðalímynd af múslímum. 
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3   Íslam og Evrópa 

3.1  Frá 8. öld til dagsins í dag 

Kynni Evrópu við íslam nær allt aftur til 8. aldar er þeir réðust inn frá Íberíuskaganum og áttu 

í miklum átökum við her Franka. Múslímar lutu lægra haldi árið 732 í Potiers og þegar 

Karlamagnús komst til valda (og skapaði ríkið sem er Frakkland í dag) seint á 8. öld og má 

segja að hann hafi skapað hugmyndina um heilagt stríð milli múslima og kristinna. Þessi 

leiðtogi stórveldisins einsetti sér það að binda enda á íslamstrú með öllum tiltækum leiðum og 

snúa múslímum til hinnar einu sönnu kristinnar trúar (Curta & Stuckey, 2011). Ottóman-

veldið náði yfirráðum í mörgum evrópskum löndum þegar þeir tóku yfir landsvæði 

Byzantine-veldisins á 14. og 15. öld. Um lok 17. aldar hafði Ottóman-veldið misst yfirráð sín 

að miklu leyti og dró úr veldi þeirra næstu aldir, þangað til þeir sneru aftur til landsvæðis þar 

sem Tyrkland er í dag (Mikhail & Philliou, 2012). 

Múslímar nútímans búa víða í Evrópu. Þeir eru ört vaxandi minnihlutahópur í mörgum 

löndum og talsverður fjöldi moska (bænarstaðir múslíma) eru um meginland Evrópu, t.d. eru 

yfir þúsund moskur í Bretlandi (The Christmas Science Monitor, 2004). Viðhorf Evrópubúa 

gagnvart múslímum er misjafnt, hvort sem um er að ræða almenna borgara, fjölmiðla eða 

stjórnmálamenn. Rannsókn á vegum Oxford Analytica frá árinu 2006 sýnir að á Spáni og í 

Þýskalandi hefur minna en helmingur íbúa jákvætt viðhorf gagnvart múslímum. Hinsvegar 

hugsa Bretar hlýlegar til þeirra, en meirihluti þeirra hefur jákvætt viðhorf gagnvart múslímum 

og það hafa Frakkar líka. Þetta má ef til vill rekja til þeirra staðreyndar að á Spáni og 

Þýskalandi hefur viðvera múslíma verið tiltölulega stutt, sérstaklega ef miðað er við Frakka 

og Breta þar sem múslímar eiga sér langa sögu í landinu. Viðhorf múslíma í þessum löndum 

er hins vegar speglun á sömu viðhorfum, en meirihluti breskra múslíma telur samlanda sína 

skorta siðferði, vera sjálfselskir og gráðugir. Hinsvegar eru franskir, þýskir og spænskir 

múslímar á öndverðum meiði, því meirihluti þeirra hefur jákvætt viðhorf gagnvart öðrum 

þjóðfélagshópum í sínum löndum (Oxford Analytica Daily Brief Service, 2006). 

Misjafnt er eftir löndum hvernig reglugerðir og stjórnmál hafa áhrif á líf múslíma. 

Einn þriðji evrópskra múslíma telur að það sé ágreiningur milli þjóðfélags og trúarbragða 

þeirra. Frakkar og Bretar hafa nálgast þennan menningarmun á ólíkan máta. Á meðan bresk 

stjórnvöld eru sveigjanlegri og aðhyllast fjölmenningu þar sem umburðarlyndi er í forgrunni, 

hafa Frakkar steypt sér í aðgerðir eins og að banna höfuðklút (hijab) sem múslímskar konur 
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nota oft, nokkuð sem var misvinsælt hjá þeim fimm milljónum múslima í landinu (Oxford 

Analytica Daily Brief Service, 2006). 

Viðhorf Evrópubúa gagnvart múslímum er mótað af ýmsu, svo sem persónulegri 

reynslu, uppeldi og fleiru. Hinsvegar er enginn vafi um það, að einn stærsti áhrifaþáttur 

nútímasamfélags á skoðanir hins almenna borgara eru fjölmiðlar, hvort sem um er að ræða 

dagblöð, sjónvarpsfréttir eða útvarpið í bílnum. Hvað gerist þegar hugmyndir þjóðfélagshópa 

skerast á? Hvar á að draga mörkin þegar kemur að tjáningarfrelsi í miðlum nútímans? 

 

3.2  Þróun viðhorfs í Danmörku 

Danmörk er land sem hefur lengi verið með jákvæða ímynd í hinum vestræna heimi og var 

danska þjóðin jafnvel talin sú hamingjusamasta í heiminum árið 2013 skv. World Happiness 

Report, eitthvað sem má rekja til kynjajafnréttis, heilbrigðiskerfisins og annarra þátta 

(Helliwell, Layard & Sachs, 2013). Innflytjendastefna þeirra hefur lengi vel verið til 

fyrirmyndar hvað varðar fjölda samþykktra umsókna aðkomufólks sem sækja um 

landvistarleyfi í landinu (Hervik, 2011, bls. 5) en tímarnir hafa breyst og á undanförnum árum 

hefur umburðarlyndi danskra stjórnvalda farið dvínandi. Frá 1989 hefur Danmörk upplifað 

mikil umskipti í stjórnarháttum og viðhorfi, hvort sem það kemur frá yfirvöldum, almenningi 

eða fjölmiðlum. Forsætisráðherra Danmerkur sagði að landið hafi farið úr því að hafa 

frjálslyndustu innflytjendastefnu heims, yfir í þá ströngustu á nokkrum árum. Árið 2001 voru 

53% umsókna um hæli í landinu samþykktar en 2004 voru þær aðeins 10%. Á þessu tímabili 

sáu 80% innfæddra Dana múslíma í neikvæðu ljósi og lýstu meðal annars 

stjórnmálaflokkurinn hægrisinnaði, Dansk Folkeparti, og dagblaðið Ekstra Bladet, þessum 

umrótartímum sem umskiptum „friðsællar þjóðar til fjölmenningarsamfélags“ (Hervik, 2011, 

bls. 7). 

Fjölmiðlar áttu stóran þátt í að móta og styrkja hugmyndir og viðhorf íbúa landsins í 

innflytjendamálum, sem og öðrum þjóðfélagsmálum. Á fyrri hluta 20. aldar fór sjálfstætt og 

gagnrýnið hlutverk dagblaða, sem reyndu að hafa vit fyrir fjöldanum, minnkandi. Umfjöllun 

blaðanna lagaði sig að skoðunum og fjölda lesenda og hefur sú þróun náð nýjum hæðum í 

dag, þar sem flest blöð og fjölmiðlar eru fjármögnuð af auglýsendum og stuðningur við 

almenningsviðhorf (sem í kjölfarið ýtir undir það) skiptir mestu máli þar sem það eykur lestur 

og tekjur. Á seinustu áratugum hafa þó nokkrir fjölmiðlar í Danmörku látið í ljós sterkar 

skoðanir, til dæmis í innflytjendamálum og hafa oft verið sem málpípa stjórnmálaflokka, en 
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með tilkomu nýrra ókeypis dagblaða eins og MetroExpress og Urban ásamt auknum 

vinsældum netmiðla sem eru sniðnir að almenningsálitinu, hefur landslag fjölmiðla í 

Danmörku breyst og voru frí dagblöð með 60% markaðshlutdeild fjölmiðla í landinu árið 

2006. Svar rótgróinna fjölmiðla var að móta skoðanir sínar, bjóða uppá skoðanapistla þar sem 

stjórnmálamenn og aðrir gátu komið andúð sinni á múslímum á framfæri á virðulegan og 

sannfærandi hátt, og ekki má gleyma því að fjölmiðlar nærast á átökum og neikvæðri 

umfjöllun, eitthvað sem bitnaði í þessu tilfelli á minnihlutahópum, þá sérstaklega múslímum 

(Hervik, 2011). Einn fjölmiðlaatburður hafði talsverð áhrif á samband múslíma og Dana sem 

og annarra Vesturlandaþjóða og er hann gott dæmi um umburðarleysi og fordóma fjölmiðla 

gagnvart múslímum. 

 

3.3  Skopmyndirnar af Múhameð spámanni 

Þann 30. september árið 2005 gaf danska dagblaðið Jyllands-Posten út tólf skopmyndir þar 

sem gert var grín að íslam og Múhameð spámanni. Hvati þess að birta þessar myndir var, 

samkvæmt dagblaðinu, umræðan sem átti sér stað um íslam og ritskoðun þess. Mikil reiði 

múslíma og annarra fylgdi í kjölfar birtingu þessara mynda og fjöldi mótmæla átt sér stað um 

allan heim, friðsæl sem og ofbeldisfull, en íslamstrú leggur áherslu á að ekki megi leggja orð 

guðs þeirra við hégóma (rétt eins kristni gerir) og var sérstaklega óvinsælt að gert væri grín að 

spámanninum Múhameð, þar sem hann var meðal annars teiknaður með sprengju í túrbani 

sínum. Það sem fór sérstaklega fyrir brjóstið á mörgum múslímum var að á sprengjuna var 

letruð trúarjátning múslíma (National Post, 2006). 

Tvær mismunandi hugmyndir rekast hér á. Á Vesturlöndum er tjáningarfrelsi í 

hávegum haft, á það sérstaklega við fjölmiðla. Dagblaðið Jyllands-Posten taldi sig ekki þurfa 

að taka tillit til neinna trúarbragða frekar en annarra þátta samfélagsins, eitthvað sem hélst vel 

í hendur við umræðuna í Danmörku á þessum tíma. Það stangast reyndar á við þá staðreynd 

að á sínum tíma vildu nokkrir teiknarar birta skopmyndir af Jésú, en þá sagði blaðið að það 

gæti sært viðkvæmar tilfinningar kristinna manna.  Menningarmálaráðherra landsins, Brian 

Mikkelsen úr Íhaldsflokknum, hafði sett í gang átak gegn múslímskum innflytjendum „sem 

neituðu að fylgja danskri menningu og evrópskum stöðlum“ og hafði einn þingmaður danska 

Þjóðflokksins borið múslíma saman við krabbamein sem dreifðist hratt. Nokkrum dögum 

seinna voru skopmyndirnar umræddu, „Andlit Múhameðs“ birtar (Social Analysis, 2010). 
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Múslímar urðu æfir vegna birtingar myndanna, vegna þess að þeir töldu þær vanvirða 

og gera lítið úr Múhameð og íslam. Sumir töldu það ennfremur ögrandi að myndirnar skildu 

birtar í Ramadan, föstumánuði múslíma um allan heim (Kublitz, 2010). Reiðin kom þó ekki 

strax uppá yfirborðið, en eins og Peter Hervik bendir á í bók sinni The Annoying Difference 

(2011) sneru íhaldssamir miðlar og stjórnmálamenn ásamt þáverandi forsætisráðherra 

Danmerkur, Anders Fogh Rasmussen, umræðunni sér í hag. Gagnrýni múslíma var helst að 

Jyllands-Posten hefði gerst sekir um hatursboðskap gagnvart íslam, og ríkisstjórninni í 

leiðinni með því að verja blaðið, en þeim var svarað á þann hátt að múslímar skildu ekki 

lýðræði og málfrelsi landsins. Hervik bendir réttilega á að þegar stofnfeður Danmerkur lögðu 

áherslu á málfrelsi í stjórnarskránni, var það hugsað sem verndun fyrir minnihlutahópa, ekki 

tól til þess að vanvirða og gera lítið úr þeim (Hervik, 2011, bls. 276). 

Í kringum 3.000 mótmælendur tóku þátt í mótmælum 14. október 2005 í 

Kaupmannahöfn, þar sem markmiðið var ekki aðeins að mótmæla þessum skopmyndum, 

heldur öllum árásum og aðkasti sem múslímar hefðu orðið fyrir í landinu en þeir töldu að 

myndbirtingarnar hefði verið dropinn sem fyllti mælinn. Tilgangur mótmælanna var ekki að 

mótmæla tjáningarfrelsi, heldur því að það væri misnotað til að breiða út hatursáróður (sem er 

bannað samkvæmt lögum víðast hvar á Vesturlöndum). Önnur markmið mótmælanna voru að 

sýna fram á að múslímar væru friðsælir og vildu lifa í friði og spekt með öðrum í landinu og 

dreifðu þeir meðal annars bæklingum meðal almennings á bæði dönsku og arabísku. 

Mótmælin skiluðu sér í fjölmiðla eins og við mátti búast, máluð upp sem uppfull af reiði og 

andófi gagnvart Danmörk og öðrum Vesturlöndum, þar sem mótmælt væri tjáningarfrelsi og 

upphafning íslams væri í brennidepli. Ekki hjálpaði til að setningarnar „íslam er friðsælt“ og 

„íslam er reitt“ hljóma keimlíkar á dönsku (islam er fred/vred) (Kublitz, 2010). 

Teikningarnar, sem voru endurprentaðar um allan heim, höfðu talsverð áhrif á 

samskipti múslíma og Dana á alþjóðavísu, mótmæli voru t.d. haldin í Miðausturlöndum og 

Suður-Asíu fyrir framan dönsk sendirráð þar sem danski fáninn var brenndur og kröfðust 

ýmsir ráðamenn í Palestínu að Danir og Svíar staðsettir á Gaza-svæðinu yfirgæfu það innan 

tveggja sólarhringa (Nickerson, 2006). Uppþot áttu sér stað þar sem 50 manns létust (flestir af 

hendi varða laganna) og urðu þrjú dönsk sendiráð fyrir árásum. Auk þess hótuðu múslímar að 

kaupa ekki danskar vörur til þess að skaða efnahag þeirra (Sulugiuc, 2006). Þáverandi 

forsætisráðherrann, Rasmussen, neitaði að funda með sendiherrum Miðausturlanda en þegar 

hann sá fram á að viðskiptahagsmunum Dana væri ógnað, féllst hann á að skrifa þeim bréf. 

Þar tók hann fram að ríkisstjórn Danmerkur gæti á engan hátt borið ábyrgð á gjörðum 
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Jyllands-Posten, þetta væri einfaldlega milli múslíma og ákveðins dagblaðs. Hann bætti við 

að ef mótmæli múslima færðust í aukana gæti það orsakað ófyrirsjáanlegra afleiðinga af hálfu 

ríkisstjórnarinnar. Hann sagði að honum þætti það leitt ef múslímar hefðu móðgast af 

teikningunum en neitaði að biðjast afsökunar. Rasmussen og Jyllands-Posten buðu meira að 

segja múslímum að sækja kennslustundir í vestrænni siðmenningu, eitthvað sem féll vægast 

sagt í grýttan jarðveg (Fleishman, 2006). 

Hvað varðar dagblaðið Jyllands-Posten þá fóru sjö dönsk múslímasamtök í 

meiðyrðarmál við blaðið og töpuðu, auk þess sem þau þurftu að borga málskostnað. Blaðið 

fagnaði niðurstöðunni og sagði að ef útkoman hefði verið önnur yrði það hið versta mál fyrir 

tjáningafrelsi dagblaða um allan heim. Ahmed Abu-Laban, imam (múslímskur 

leiðtogi/prédikari) í Kaupmannahöfn var ekki brugðið, enda segir hann lögin um 

tjáningarfrelsi fjölmiðla sér á báti í Vesturlöndum. Hinsvegar hvatti hann danska fjölmiðla til 

þess að ritskoða sjálfa sig þegar það ætti við og vonaðist hann eftir því að lög yrðu sett í 

náinni framtíð svo ekki sé vegið að heiðri fólks (Sulugiuc, 2006). 

Nokkuð er ljóst að ofangreint skopmyndamál hefur sett strik í reikninginn hvað varðar 

viðhorf múslíma og annarra vesturlandabúa og eflaust hefur það aukið andúð íbúa þessarra 

mismunandi menningarheima á hvor öðum. Þrátt fyrir að múslímar hafi á endanum borgað 

fyrir aðgerðir Jyllands-Posten með auknum kynþáttafordómum og andúð er þó hægt að draga 

að minnsta kosti eina jákvæða ályktun af þessum atburði. Á meðan hryðjuverkaárásin á 

Tvíburaturnana í Bandaríkjunum árið 2001 var tilvalið tækifæri fyrir hinn vestræna heim til 

þess að segja stríði á hendur hryðjuverkamönnum, sem var óþægilega oft samnefni yfir 

múslíma, þá sköpuðu skopmyndabirtingarnar vettvang fyrir múslíma Danmerkur til þess að 

sameinast, óháð því hvaðan þeir kæmu, hvaða kynslóð þeir tilheyrðu og annað í þeim dúr 

(Kublitz, 2010). Ljóst er að áhrif fjölmiðla Vesturlanda, hvort sem þau eru bein (Jyllands-

Posten) eða óbein (fréttaflutningur af mótmælum, viðtöl og þess háttar) hafa gríðarleg áhrif á 

viðhorf margra neytenda þeirra gagnvart múslímum. Að lokum má taka fram að þrátt fyrir að 

megin réttlæting Jyllands-Posten fyrir myndbirtingu skopmyndanna væri hið svokallaða 

tjáningarfrelsi, þar sem enginn fær sérmeðferð, verður að teljast nokkuð hræsnislegt þegar sú 

staðreynd liggur fyrir, að á sínum tíma hafi blaðið lagt blátt bann við að áðurnefndar Jesú-

skopmyndir annars vegar, og teikningar af helför nasista gegn gyðingum hinsvegar, hafi þótt 

of viðkvæmar fyrir þessa, annars ágætu, trúarhópa (Hervik, 2011, bls. 216). 
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3.4  Bretland og múslímar 

Samskipti Breta og fólks frá löndum múslíma í gegnum tíðina ná aftur til 8. aldar. Þegar 

Egyptaland og Palestína komust undir stjórn Araba (og seinna Ottómana) stunduðu Bretar 

viðskipti við þá og eru vísbendingar um samskipti múslíma við Breta í landi þeirra 

síðarnefndu sem nær til byrjun 8. aldar (Hellyer, 2007). Samband þessarra tveggja velda óx 

ásmegin með tímanum og má nefna að árið 1603 lagði sharif í Morókkó, Ahmad al-Mansur, 

til við Elísabetu Bretlandsdrottingu að veldin tvö sameinuðust í að yfirtaka spænskar nýlendur 

í Vestur-Indlandi, en Spánn var sameiginlegur óvinur á þessum tíma (Hellyer, 2007). Þá voru 

þó nokkrir múslímar í Bretlandi, og voru þeir sérstakt samfélag innan þess breska, hvort sem 

þeir voru þar til þess að stunda viðskipti, eða sem frelsaðir þrælar sem fundist höfðu á 

spænskum skipum (Hellyer, 2007). 

Á 19. öld hélt útþensla breska heimsveldisins áfram og með landtöku múslímskra 

landsvæða, þá sérstaklega í Suður-Asíu, héldu múslímar áfram að flykkjast til miðju veldisins, 

Bretlands. Fólk frá löndum sem Bretar tóku yfir, eins og Indland, Pakistan og Bangladesh, 

kom til Bretlands á 20. öld og skipti engu hvort löndin væru orðin sjálfstæð, vegna þess að 

þau voru enn hluti af bresku krúnunni og þess vegna sterk bönd til staðar milli landanna. Árið 

1944 var moska reist í Bretlandi, sem Winston Churchill hafði safnað fé fyrir, og var sú 

stærsta og glæsilegasta í landinu. Á sjöunda og áttunda áratuginum fjölgaði múslímum mikið í 

Bretlandi og sem mælikvarða er hægt að taka fjölgun moska í landinu, en árið 1963 voru 

aðeins 13 moskur í Bretlandi, 12 árum seinna voru þær orðnar 99 og árið 1985 voru 338 

skráðar moskur þar. Eins og áður var sagt, þá er fjöldi þeirra í dag yfir þúsund talsins 

(Hellyer, 2007). 

Viðhorf Breta gagnvart múslímum er jafn mismunandi og þeir eru margir, en fordómar og 

andúð gagnvart múslímum hefur verið til staðar lengi vel og hefur siðum, reglum og hegðun 

múslíma verið tekið misvel í Bretlandi sem og í öðrum Vesturlöndum. Á enska 

endurreisnartímabilinu, áður en múslímskar þjóðir fóru undir stjórn breska heimsveldisins, var 

sú mynd máluð upp af múslímum að þeir væru „ógnandi og siðferðislausir ruddar“, (Hellyer, 

2007) t.d. var Tyrkjum lýst sem grimmum, stjórnlausum og hatursfullum. Þessir fordómar 

voru ekki byggðir á góðum rökum, heldur tóku Bretar meðal annars gamlar lýsingar af 

Indverjum og merktu þær múslímum. Þetta voru meðvitaðar aðgerðir með þeim eina ásetningi 

að ýta undir öðrun gagnvart múslímum og skapa þeim ímyndina um vondu óvinina sem eiga 

ekkert sameiginlegt með kristnum Bretum (Hellyer, 2007). 
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Á 8. og 9. áratuginum jukust fordómar hægt og rólega gagnvart múslímum. Hægt er að 

rekja þessa þróun til atburða eins þegar Salman Rushdie gaf út bókina Söngvar Satans árið 

1988 sem dró upp neikvæða mynd af íslam, nokkuð sem reiddi íhaldssama múslíma, sem 

héldu meðal annars bókabrennu í kjölfarið. Ayatollah Khomeini, leiðtogi Íran, gekk svo langt 

að segja að höfundur bókarinnar ætti að vera líflátinn. Umfjöllun fjölmiðla um þetta mál 

einkenndist af gagnrýni á gildi íslam, og töluðu þeir um hversu hættuleg hugmyndafræði 

múslíma væri, en hún ógnaði siðmenntuðum gildum Breta, frjálslyndu samfélagi þeirra og 

mannréttindum. Þessi umræða fjölmiðla magnaðist tveimur árum seinna þegar 

Persaflóastríðið hófst, og varð öðrun gagnvart múslímum meiri (Hellyer, 2007). Þetta 

endurspeglast í skrifum Edward Said, en hann sagði að í hvert sinn sem vesturveldin fara í 

stríð í Miðausturlöndum, (sem hefur gerst ófáum sinnum í gegnum tíðina) magnast fordómar 

gegn múslímum í vestrænum ríkjum (Said, 1978, bls. 9). 

Algjör sprengja varð í fjölmiðlaumfjöllun um múslíma á 21. öldinni í kjölfar 

hryðjuverkaárásanna á Tvíburaturnana í Bandaríkjunum þann 11. september 2001, og hvað þá 

eftir hryðjuverkaárásina í London 7. júlí 2005 á samgöngukerfi borgarinnar. Áratug fyrr var 

þó talsverð fjölmiðlaumfjöllun um múslíma í bresku pressunni. Hún beindist meðal annars að 

einstaklingum í Bretlandi sem voru að fjármagna hryðjuverkamenn úti í heimi, svokallaða 

fúndamentalista. Þessir öfgamenn voru oft settir í sama flokk og aðrir múslímar og fjölluðu 

fjölmiðlar um hversu slök innflytjendastefna landsins væri, augljóst væri að fjármagn 

hryðjuverkasamtaka út um allan heim kæmi að miklu leyti frá Bretlandi (Poole, 2011).  

Umfjöllun fjölmiðla virkar sem verkfæri til að móta stefnur og ákvarðanir ríkisstjórnarinnar 

og hefur ofangreind gagnrýni á múslíma áhrif á skoðun almennings og þá sem ráða í landinu. 

Bretland er stórt og hefur marga mismunandi fjölmiðla með mismunandi hugmyndafræði. The 

Guardian, eitt stærsta dagblað landsins, er í frjálslyndari kantinum og talar oft máli 

minnihlutahópa, en blaðið virkar sem mótpóll á oft á tíðum stífa og hlutdræga umfjöllun 

hægrisinnaðra blaða í Bretlandi (Poole, 2011). Umfjöllun gagnvart múslímum í landinu varð 

mun jákvæðari í blaðinu eftir að múslímar tóku sig á varðandi jafnrétti kvenna, kynþáttar og 

kynhneigðar innan raða múslima og hafði þetta yfir höfuð jákvæð áhrif á fjölmiðlaumfjöllun í 

Bretlandi. 

Íhaldssamari blöð (eins og eitt víðlesnasta blað Bretlands, The Sun) fjölluðu oft um 

múslíma á neikvæðari hátt, svo sem hversu erfitt það væri fyrir þá að aðlagast samfélaginu og 

hugmyndafræði Breta, blöðin mótmæltu sérmeðferð í menntakerfinu og töluðu um veru 

múslíma í landinu sem ógn við hugmynd þeirra um breska menningu, því Bretland væri 
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kristið land sem aðrir skyldu aðlagast. Reyndar var lítill greinarmunur gerður á 

minnihlutahópum í mörgum umfjöllunum um þessi mál, heldur var einfaldlega talað um 

„hina“, sem er gott dæmi um að öðrunin væri allsráðandi. Blaðið The Times hafði reyndar 

lítinn áhuga á viðfangsefninu og yfirleitt var ekki mikið fjallað um múslíma miðað við önnur 

mál, en það átti eftir að breytast í septembermánuði árið 2001 (Poole, 2011). Frekar verður 

fjallað um atburðinn og áhrif hans á viðhorf annarra vesturlandabúa gagnvart múslímum 

seinna, en hér verður rætt um hvaða áhrif þessi atburður og hryðjuverkaárásirnar árið 2005 

höfðu á umfjöllun fjölmiðla og almennings í Bretlandi á múslímum. 

 

3.5  Umfjöllun bresku pressunnar á 21. öld 

Eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 breyttist pólitískt landslag og viðhorf gagnvart 

múslímum að miklu leyti og herör gegn hryðjuverkum hófst með tilheyrandi 

hernaðaraðgerðum í Afganistan og Írak. Bretland tók virkan þátt í þessum aðgerðum með því 

að aðstoða Bandaríkin í stríðunum, við misjafnar undirtektir Breta og annarra. Eitt er víst að 

staða múslíma, bæði í Bretlandi og annars staðar, versnaði talsvert vegna umræðunnar sem 

fylgdi í kjölfarið og stendur enn yfir. (Poole, 2011). 

Á árunum 1994 til 1999 jókst umfjöllun breskra fjölmiðla um múslíma og náði hún 

nýjum hæðum í kjölfar 11. septembers og Íraksstríðsins. Hvernig miðlarnir fjölluðu um 

atburðina, hvort sem um var að ræða stríðin í Miðausturlöndum, hryðjuverkaárásir heima fyrir 

eða annað skylt því, hafði mikil áhrif á almennt viðhorf íbúa gagnvart múslímum. „Breskir 

múslímar“ og „hryðjuverk“ voru orð sem voru nátengd á þessum árum, en hryðjuverk voru 

nánast alltaf sett í samhengi við íslam á alþjóðagrundvelli fyrir hryðjuverkin í Vesturlöndum. 

Það sem fjölmiðlar fjölluðu um áður fyrr, eins og ólöglega innflytjendur sem höfðu tengsl við 

hryðjuverkasamtök út í hinum íslamska heimi, var skipt út fyrir hræðsluáróður gagnvart 

múslimskum ríkisborgurum í Bretlandi, mismunun gegn þeim og hvernig hægt væri að koma í 

veg fyrir ódæði úr röðum þeirra. Hryðjuverkamennirnir voru flokkaðir og fjallað var um þá 

sem róttæka íslamista, ofbeldisfulla múslíma og þar fram eftir götunum. Hugtökin eru tekin úr 

samhengi, í stað þess að gjörðir ódæðismannanna séu tengdar við persónulegan-, pólitískan 

eða sögulegan bakgrunn eru þeir skýrt og greinilega tengdir við íslamska trú. Gott dæmi eru 

árásirnar á Glasgow-flugvöll árið 2007 en hryðjuverkamönnunum bakvið þær var lýst sem 

„strangtrúuðum múslímum“ þar sem athygli var beint að trú þeirra, frekar en öðrum ástæðum 

og hvötum, en þeim var að mestu leyti veifað í burtu af fjölmiðlum (Poole, 2011). 
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Árin liðu og umræðan um Íraksstríðið, hryðjuverkaárásir og fleira í þeim dúr dvínaði, 

en hún hefur alls ekki horfið á brott heldur eru áherslurnar orðnar aðrar. Undanfarin ár hefur 

mikið verið fjallað um gildi breskra múslíma og vinsæl umræðuefni eru þau sem snúa að 

menntun, samböndum, kynjaréttindum og glæpatíðni múslíma svo eitthvað sé nefnt. 

Orðræðan í umfjöllun ýmissa breskra fjölmiðla gefur í skyn að Bretar séu búnir að vera of 

þolinmóðir gagnvart múslímum. Það er ekki óalgengt að sjá greinar í miðlum þar sem tekin 

eru öfgafull dæmi sem eiga að undirstrika menningarmun múslíma og annarra. Til að mynda 

fjallar ein fréttagrein frá 2008 um múslíma sem mótmæla saklausu skemmtiefni eins og 

sjónvarpsþættinum X-factor (Poole, 2011). Slíkar fréttir ýta undir alhæfingar um 

hegðunarmynstur múslíma, setur pressu á stjórnvöld að grípa til aðgerða gegn þeim, og gerir 

almenningi auðveldara fyrir að dæma minnihlutahópa í heild sinni, án samhengis eða nánari 

útskýringar. 

 

4  Ísland og múslímar 

4.1  Tilkoma múslíma og umfjöllun hér á landi 

Ísland hefur verið örlítið sér á báti varðandi aðflutning múslíma undafarna áratugi meðal 

annars vegna einangrunar eyjunnar, bæði landfræðilega og sögulega. Þetta hefur þó breyst á 

undanförnum áratugum. Félag múslíma á Ísland var stofnað í mars árið 1997 og ári seinna var 

fjöldi meðlima 89. Fjöldi meðlima í félaginu jókst hægt og rólega og árið 2003 voru þeir 

orðnir 289 talsins. Árið 2013 voru þeir orðnir 465 (Hagstofa Íslands, 2013) en ekki skal 

gleyma að hér á landi starfar annað trúfélag, Menningarsetur múslíma á Íslandi með 305 

skráða meðlimi árið 2013 og hefur verið starfrækt hér síðan 2009 (Hagstofa Íslands, 2013). 

Engar nákvæmar tölur eru um heildarfjölda múslíma á Íslandi því fólk er ekki formlega skráð 

eftir trúarbrögðum, en samkvæmt bandaríska sendiráðinu eru um 1000-1500 múslímar hér á 

landi í dag (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2012). Mikil aukning hefur 

verið á innflytjendum til landsins á seinustu áratugum. Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 

erlendir ríkisborgarar 2.696 talsins árið 1950, 7.271 um aldamótin en þrefalt fleiri árið 2013, 

21.446 (Hagstofa Íslands, 2013). Með þessarri samfélagsbreytingu hefur íslenskt samfélag 

þurft að aðlagast hratt að þeirri staðreynd að hér sé að myndast fjölmenningarsamfélag með 

mismunandi hefðum, trúarbrögðum og kynþáttum. 

Fyrrverandi formaður Félags múslíma á Íslandi (FMÍ), Salmann Tamimi, segir að 

þegar hann hafi flutti frá Jerúsalem til Íslands árið 1971 hafi sárafáir múslímar búið á landinu, 
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ekki fleiri en fimm eða sex (Tamimi, 2006). Á fyrstu árum félagsins stunduðu meðlimir bænir 

saman víðs vegar um Reykjavík, t.d. í húsnæðismiðstöð nýbúa og heima hjá félagsmönnum 

en aðstaða þeirra stórbatnaði þegar þeir keyptu húsnæði við Ármúla 38 í Reykjavík, sem var 

fjármagnað með lántöku og sóknargjöldum frá félagsmönnum. Alveg frá stofnun félagsins 

hefur markmið þess verið að fræða Íslendinga um íslam og múslíma, meðal annars með 

fyrirlestrum á öllum stigum skólakerfisins og á öðrum vettvangi. Félagsmenn vilja vinna að 

hagsæld allra þegna íslensks samfélags og vill félagið að múslímar beri friðarfána um allan 

heim og gefi gott fordæmi um samvinnu og samstarf allra trúarbragða, rétt eins og spámaður 

þeirra Múhameð sagði fyrir um (Félag múslíma á Íslandi, 2004). 

Hví ætli FMÍ leggi ofuráherslu á að varpa upp góðri heildarmynd af múslímum hér á 

landi og fræða Íslendinga um trú sína? Meðal annars vegna þess að með fjölgun múslíma 

skapast umræða í samfélaginu sem er ekki alltaf af jákvæðum toga eins og sagan kennir 

okkur. Undanfarin ár hafa þó nokkrir efasemdarmenn gagnrýnt hugmyndafræði og viðveru 

múslíma hér á landi. Eins og í umræðunni hér að ofan um Vesturlönd þá hefur fjölgun 

múslíma í bland við hryðjuverkaárásir á 21. öldinni skapað slæma ímynd fyrir múslima og er 

Ísland engin undantekning. Með tilkomu internetsins hefur aðgreining fjölmiðla og 

almennings farið sí minnkandi og getur hver sem er skrifað bloggfærslu og rekið vefsíðu. Hér 

á landi nýttu margir sér samskiptamiðla eins og facebook til þess að mótmæla tilkomu mosku 

í Sogamýrinni. 

Í samantekt bandaríska sendiráðsins á Íslandi sem gerði ítarlega rannsókn á trúfrelsi 

hér á landi árið 2012, kemur ýmislegt áhugavert fram. FMÍ sótti um leyfi til að byggja mosku 

hér á landi árið 2000 en hafði engin svör fengið fyrr en í apríl 2012 þegar borgarráð 

Reykjavíkur tjáði þeim að það hefði fundið lóð fyrir mosku. Áhugavert er að umsóknir 

annarra trúfélaga gengu mun hraðar fyrir sig (Bureau of Democracy, Human Rights and 

Labor, 2012). Borgarráð afgreiddi loks umsókn FMÍ um lóð fyrir mosku í september 2013 og 

var félaginu úthlutað lóð í Sogamýrinni eftir næstum 14 ára bið. Borgarráðsfulltrúi Vinstri 

grænna benti á að stofnanir á borð við bandaríska utanríkisráðuneytið og eftirlitsnefndir 

Evrópuráðsins gegn kynþáttamisrétti hafi lýst áhyggjum af málinu, og taldi stjórnardeild 

lýðræðis-, mannréttinda- og atvinnumála í Bandaríkjunum að þessi langi afgreiðslutími 

borgaryfirvalda hafi stafað af fordómum gegn múslímum (Morgunblaðið á Netinu, 2013). 

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna gerði líka athugasemdir við trúfrelsismál á Íslandi í 

skýrslu sinni árið 2012. Í skýrslunni lýstu meðal annars Spánverjar áhyggjum yfir því að 

stjórnarskráin okkar fæli í sér mismunun gagvart öðrum trúarbrögðum en lútersk-evangelísku 



22 

kirkjunni, sem njóti stuðnings og verndar ríkisins. Íranir bentu á að múslíma vantaði stuðning 

til að geta iðkað trúa sína hér á landi (Sameinuðu þjóðirnar, 2011). 

Ef stjórnmálamenn gerast sekir um aðgerðir sem benda til fordóma gegn múslímum, 

þá verður að teljast líklegt að hægt sé að finna hliðstæðu í almennri umræðu og hjá 

fjölmiðlum landsins. Það er einmitt raunin hér á landi, en mikil neikvæð umræða hefur 

skapast í miðlum Íslands. Það skapaðist mikil umræða um byggingu mosku sem ekki sér fyrir 

endann á. Í lok júlí árið 2013 barst íbúum í nágrenni Sogamýrar í Reykjavík, þar sem byggja á 

mosku, bréf þar sem hræðsluáróðri er beitt í þeim tilgangi að skapa neikvæða mynd af 

moskunni. Henni er lýst sem einskonar áróðursstöð hryðjuverkamanna og að flest hryðjuverk 

séu skipulögð í moskum (Morgunblaðið á netinu, 2012). 

Mikið hefur verið rætt um múslíma á Íslandi í fjölmiðlum landsins og öðrum „óæðri“ 

miðlum eins og bloggsíðum og samskiptavefnum facebook. Þessi umræða hefur oft lýst 

neikvæðu viðhorfi gagnvart þessum samfélagshópi. Hvort það er merki um meirihlutaskoðun 

Íslendinga á múslímum er ekki vitað, en samkvæmt viðhorfsrannsókn sem IMG Gallup vann 

fyrir Rauða Kross Íslands árið 2005 voru tæplega fjórðungur Íslendinga ósáttir við að hafa 

múslíma sem nágranna (Pétur Björgvin Þorsteinsson, 2013). Þrátt fyrir að eitt helsta markmið 

FMÍ sé að aðlagast siðum og venjum landsins og skapa góða ímynd múslíma á Íslandi, þá eru 

örfáir háværir einstaklingar sem skaða ímynd íslam, hér á landi rétt eins og á heimsvísu. 

Fjölmiðlar og aðrir taka orð þessara aðila og alhæfa yfir samfélagshópinn í stað þess að draga 

úr áhrifum þeirra. Ein umtalaðasta frétt ársins 2013 fjallaði um viðtal við ímaminn Ahmad 

Seddeq í útvarpsþættinum Spegillinn á RÚV. Ahmad fer fyrir Menningasetri múslíma, sem er 

eins og áður var sagt, hitt trúfélag múslíma á Íslandi og er talið róttækara og íhaldssamara en 

FMÍ. Í viðtalinu á RÚV segir Ahmad fyrir framan alþjóð, að samkynhneigð ýti undir rán á 

börnum og mansali, að konur eigi að hylja hár sitt svo það leiði ekki til framhjáhalds og til 

merkis um afstöðu hans vildi hann ekki taka í hönd fréttakonu sjónvarpsþáttarins. Mikil 

umræða spannst í kringum viðtalið á Íslandi og gagnrýndi framkvæmdarstjóri 

mannréttindaskrifstofu Íslands, Margrét Steinarsdóttir, ummæli ímamsins og sagði þau 

mögulega varða við hegningarlög. Margrét sagði að í 63. grein stjórnarskrár sé 

trúfrelsisákvæði þar sem segir að allir eigi rétt að stofna trúfélög og iðka trú sína, þó með því 

skilyrði að það sé ekki kennt neitt sem er gagnstætt allsherjarreglu eða góðu siðferði. Auk 

þess standi í 65. grein að allir séu jafnir fyrir lögum og karlar og konur skuli njóta jafns réttar  

í hvívetna (RÚV, 2013). Mikilvægt er þó að muna að mannréttindabrot í nafni trúarbragða eru 

ekki ný af nálinni hér á landi, en til dæmis hefur Gunnar Þorsteinsson, betur þekktur sem 
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Gunnar í Krossinum, lengi staðið fyrir neikvæðri umfjöllun gagnvart samkynhneigðum hér á 

landi í nafn trúarinnar og jafnvel verið kærður af mannréttindarsamtökum fyrir slíkt 

(Fréttavefur Vísis, 2006). Auk þess má nefna þann hatursáróður sem hefur verið í gangi 

gagnvart múslímum á Íslandi. Umstangið í kringum ofangreint viðtal er langt frá því að vera 

eina neikvæða fjölmiðlaumfjöllunin sem beinist að þeim. Til að mynda skrifaði Jón 

Magnússon, þáverandi meðlimur í Frjálslynda flokknum, grein í Blaðið árið 2006 þar sem 

hann sagði að Ísland eigi fyrst og fremst að vera fyrir Íslendinga sem eru kristnir og aðgerðir 

þurfi að taka gegn trúleysingjum sem sýna kristni ekki næga virðingu í því 

fjölmenningarsamfélagi sem við búum í (Blaðið, 2006). 

Félag múslíma á Íslandi hefur lengi ásakað Omega-sjónvarpsstöðina um áróður 

gagnvart íslam og múslímum á Íslandi og segir fyrrverandi formaður FMÍ að þeir hafi lengi 

staðið fyrir hatursáróðri í garð múslíma. Omega hefur lengi vel lýst yfir stuðning við Ísrael og 

segir Salmann Tamimi að stuðningsmenn Ísraels hafi verið duglegir við að ráðast á múslíma, 

samhliða því sem þeir fara með sinn hatursboðskap (Fréttavefurinn Pressan, 2012). Hann 

bendir á að þetta fari þvert á móti vilja Jesús, sem hefur aldrei sagt fylgjendum sínum að þeir 

eigi að vanvirða þá sem eru annarrar skoðunar en þeir sjálfur. FMÍ hefur líka lýst áhyggjum 

yfir neikvæðri og einhliða umfjöllun fjölmiðla um málefni múslíma og að þeir leggi alltof 

mikla áherslu á umfjöllun um þá sem eru í tengslum við hryðjuverk og stríð. Salmann segir að 

hér á landi sé ýmis konar vanvirðing sýnd gagnvart íslam og múslímum, hvort sem það er í 

skólum eða úti á götum (til dæmis að rifnar séu slæður af konum) (Heimir Björnsson, 2009). 

 

4.2  „Mótmælum mosku á Íslandi“ 

Þegar þetta er skrifað er mikil umræða í íslensku samfélagi um moskuna sem reisa á í 

Sogamýrinni og sitt sýnist hverjum um ágæti hennar. Fyrir utan umræðuna í fjölmiðlum þá 

var hópur stofnaður á samskiptasíðunni Facebook sem heitir „Mótmælum mosku á Íslandi“ 

sem 3.556 manns hafa skráð sig í (Facebook, 2013). Stofnendur síðunnar eru meðal annars 

Skúli Skúlason, sem hefur haldið úti bloggi þar sem hann hefur skrifað neikvætt um múslíma 

og íslam í áraraðir (DV á netinu, 2008). Á facebook-síðunni fer fram áróður gegn múslímum 

þar sem mikið er um alhæfingar en aðallega snýst hópurinn um að koma í veg fyrir að moska 

sé byggð hér á landi. Í lýsingu hópsins er haldið fram að undirbúningur hryðjuverka virðist oft 

eiga upptök sín innan veggja moskunnar. Á síðunni getur hver sem er sett texta, myndir eða 

myndbönd inn svo allir sjái, og ótal fréttatenglar um hryðjuverkaárásir og viðtöl við öfgamenn 
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er hægt að finna þar. Svo dæmi sé tekið, setti maður frétt af fréttasíðunni mbl.is þess efnis að 

hryðjuverkaárás á verslunarmiðstöð í Kenía teygi anga sína til Noregs vegna þess að þeir sem 

stóðu að árásinni hafi dvalið í Noregi meðan þeir undirbjuggu árásina. Hér er verið að vara 

við því að við getum endað eins og nágrannaþjóðir okkar með starfandi hryðjuverkasamtök 

innan landsteina okkar. Umræðan á síðunni er af þessu tagi, meðlimir birta fréttir af 

voðaverkum sem tengjast múslímum og reyna að alhæfa yfir múslíma, og reyna eftir bestu 

getu að tengja umræðuna við tilkomu mosku á Íslandi (Facebook, 2013). 

Ekki er útlit fyrir að öldurnar lægi í moskudeilunni á næstu misserum. Þegar þessi orð eru 

skrifuð er nýlega búið að vanhelga lóðina í Sogamýri. Svínshausum og blóðugu eintaki af 

Kóraninum var meðal þess sem dreift var á lóðina í skjóli næturs af Óskari Bjarnasyni og 

fjórum ónefndum aðilum, til þess að mótmæla fyrirhugaðri mosku. Benedikt Lund, 

lögreglufulltrúi hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins segir í samtali við Vísi, að hann sjái engan 

mun á þessum gjörningi og öðrum mótmælum. Hann vísar í mótmæli við Seðlabankann þegar 

hrosshausar voru reknir niður og fleira, en þá var verið að mótmæla því að Seðlabankinn yrði 

byggður á þeim stað. Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands segir 

hinsvegar að það standi skýrt í 233. grein almennra hegningarlaga að hver sem með háði, rógi 

og smánun, ógnun eða á annan hátt ráðist opinberlega á mann eða hóp manna, til dæmis 

vegna trúar þeirra, skuli sæta sektum eða fangelsi, allt að tveimur árum. Hún segir að brotið 

hafi verið gegn þessari grein með þessum aðgerðum Óskars og samverkamanna hans 

(Fréttavefur Vísis, 2013). Eflaust þætti dreifing hakakrossa og annarra nasistatákna gegn 

gyðingum ekki „venjuleg mótmæli“. 

Enginn veit hvernig viðbrögð samfélagsins verða þegar moskan hefur verið reist og 

starfsemin hafin. Salmann Tamimi segir að íslenska þjóðin sé ekki eins jákvæð í garð 

útlendinga eins og hún var, eitthvað sem endurspeglast í hinum vestræna heimi. Samkvæmt 

könnun frá árinu 2004 telur ríflegur þriðjungur þjóðarinnar að Salmann og trúbræður hans 

eigi ekki rétt á að halda siðum sínum og venjum (Fréttavefur Vísis, 2004). Þessar tölur sýna 

fram á að virðing þjóðarinnar fyrir mannréttindum og skoðanafrelsi hlýtur að teljast 

ábótavant. Salmann segir að fólk geti ekki dæmt fólk af öðru þjóðerni án þess að þekkja siði 

þess og venjur. Hann bætir því við að þrátt fyrir að það séu morðingjar og brjálæðingar í 

öllum trúarbrögðum og þjóðfélagshópum, séu múslímar eini trúarhópurinn sem sitja þarf 

undir því ef einn meðlimur fremur glæp, þá þurfi allir að bera ábyrgðina. Auk þess má benda 

á að ofstækið sé í ýmsum birtingarmyndum; það sé alveg jafn slæmt að banna múslímskum 

konum í Frakklandi að bera slæðu á höfðinu og að skylda þær til að bera þær í Saudi-Arabíu. 
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Salmann er þó sannfærður um að í fyllingu tímans muni jafnvægi komast á hlutina 

(Fréttavefur Vísis, 2004). 

 

5   Bandaríkin og múslímar 

5.1  Er umburðarlyndið á undanhaldi í „landi draumanna“? 

Hinum megin við Atlantshafið er stórveldið Bandaríkin. Þar er uppruni íbúa fjölbreytilegur 

hvort sem um er að ræða trúarbrögð, kynþátt eða tungumál. Þrátt fyrir að múslímar séu aðeins 

0.6% af heildarfjölda Bandaríkjanna þá eru þeir samt sem áður heil 1,1 milljón íbúa (C.I.A., 

2013). Þessum tölum verður þó að taka með fyrirvara vegna þess að ekki eru allir skráðir í 

trúfélög, og yfirvöld flokkuðu innflytjendur ekki eftir trúarbrögðum lengi vel. T.d. telur Pew 

rannsóknarstofnunin að í Bandaríkjunum séu tæplega þrjár milljónir múslima. (Pew Research 

Center, 2011). Hægt er að rekja sögu múslíma í landinu aftur til fyrri hluta 18. aldar og jafnvel 

fyrr, en heimildir segja að árið 1730 hafi múslími frá Senegal verið hnepptur í þrældóm og 

fluttur til Maryland-fylkis. Þrælar sem komu til Bandaríkjanna frá Afríku voru margir 

múslímar(Curtis, 2009, bls. 15) en það var ekki fyrr en á áratugunum í kringum lok 19 aldar 

sem þúsundir múslíma fluttu til landsins, frá fyrrum landsvæðum Ottóman- og Mughal-

veldanna (Curtis, 2009, bls. 47). Þeim fjölgaði talsvert á 20. öldinni og var íslam viðurkennt 

af bandarískum stjórnvöldum sem viðurkennd trúarbrögð árið 1952 og fjölgaði múslímum 

mikið á sjötta og sjöunda áratuginum. (Razaq, 1999). 

Eftir hryðjuverkaárásina á Pentagon og Tvíburaturnana í upphafi 21. aldar breyttist 

landslagið í umræðu almennings, fjölmiðla og stjórnvalda um múslima, og einkenndist í 

auknu magni af neikvæðri umfjöllun. Það er þó nokkuð erfitt að halda því fram að 

fjölmiðlaumfjöllun í garð múslima hafi alltaf verið jákvæð fyrir 11. september 2001. Til 

dæmis má taka að þegar TWA Flug 800 sprakk í loft upp og hrapaði í Atlantshafið rétt fyrir 

utan New York árið 1996, bentu margir fjölmiðlar óréttilega á múslíma sem sökudólga. Engar 

vísbendingar voru um hryðjuverkaárás að neinu tagi, heldur komst alríkislögreglan (FBI) að 

því eftir 16 tíma rannsókn að bilun hefði orðið í vélbúnaði (Tyre, 1999). 

Viðhorf almennings í Bandaríkjunum gagnvart múslímum hefur verið sveiflukennt 

seinasta áratug en almennt er viðhorfið neikvætt, sérstaklega ef miðað er við aðra 

þjóðfélagshópa. Skv. könnun Arab American Institute höfðu aðeins 35% Bandaríkjamanna 

jákvætt viðhorf gagnvart múslímum árið 2010 (The Washington Post, 2012). Önnur könnun 

sem framkvæmd var tveimur árum seinna sýndi batnað viðhorf en þá var u.þ.b. jafn hátt 
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hlutfall af neikvæðum og jákvæðum viðhorfum innan samfélagsins. Það er áhugavert að 

benda, á að árið 2003, tveimur árum eftir hryðjuverkaárásirnar, voru heil 47% með jákvætt 

viðhorf gagnvart múslímum í Bandaríkjunum og aðeins 32% sem höfðu horn í síðu þeirra 

(The Washington Post, 2012). Þetta styður þau rök að hryðjuverkaárásirnar sjálfar hafi ekki 

skapað hatur í brjósti Bandaríkjamanna, heldur neikvæða fjölmiðlaumræðan sem fylgdi í 

kjölfarið, stríðin í Afganistan og Írak og fleiri atburðir sem sköpuðu ímynd múslíma sem 

óvini. 

 

5.2  Hræðsluáróður fjölmiðla í Bandaríkjunum 

Fordómar gegn íslam finnast á öllum stigum bandarísks samfélags og þótt sumum þyki erfitt 

að trúa því, þá eru tugum milljónum bandaríkjadollara eytt í að hindra framgang og koma 

óorði á múslíma á hverju ári. Peningarnir streyma frá ýmsum stofnunum og sjóðum sem lýsa 

sér margir sem talsmenn frelsis og þjóðernishyggju. Ef teknir eru saman sjö helstu sjóðir og 

stofnanir sem fjármagna ýmis samtök sem berjast gegn íslamsvæðingu, kemur í ljós að þau 

eyddu samanlagt 46,2 milljónum dala í herferðina milli 2001 og 2009.  Þessari upphæð er 

varið í bækur, vefsíður og skýrslur sem innihalda áróður gegn íslam og margir af leiðtogum 

þessarra hugmyndabanka eru hægri sinnaðir þingmenn, aðrir stjórnmálamenn og fréttamenn 

sem koma fram í fréttaskýringarþáttum og á öðrum vettvangi til þess að bera út boðskap 

íslamsfóbíu. Þessir „sérfræðingar“ eru vel reyndir í því að fá athygli bandarískra fjölmiðla, þá 

sérstaklega þeirra miðla sem teljast hægri sinnaðir eins og Fox News, The Washington Times 

og The Wall Street Journal. Hægri sinnaðir stjórnmálamenn eru styrktir af hægrisinnuðum 

grasrótarsamtökum eins og ACT! For America og kristnum trúarhópum eins og American 

Family Association til þess að dreifa skilaboðum þeirra, tortryggni gagnvart bandarískum 

múslímum og íslam. Þessir stjórnmálamenn og aðrir valdamiklir talsmenn halda erindi á 

fyrirlestrum, útvarpsstöðum og sjónvarpsþáttum í eigu þessarra hópa auk þess sem 

fjármögnun auglýsinga sem styðja málstaðinn kemur úr þessum sjóðum (Center for American 

Progress, 2011). 

Samkvæmt lögfræðingi Anders Breivik, Norðmannsins sem framdi fjöldamorðin í 

Útey, blésu ummæli nokkurra talsmanna íslamsfóbíu iðnaðarins Breivik byr í brjóst, en í 1500 

bls. áróðursriti hans gegn íslam var meðal annars vitnað í andmúslíma-blogg Robert Spencers, 

Jihad Watch 162 sinnum. Kollegi Spencers, Pamela Geller var 12 sinnum nefnd í riti Breiviks 

vegna bloggs hennar Atlas Shrugs, en Geller og Spencer stofnuðu einmitt samtökin Stop 

Islamization of America á dögunum (Center for American Progress, 2011). Skilaboð þeirra og 
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skoðanabræðra þeirra eru augljóslega ekki orðin tóm heldur hafa þau raunveruleg áhrif eins 

og sagan kennir, ekki aðeins í tilfelli Anders Breiviks heldur öll áhrif sem þau hafa á viðhorf 

samfélagsins og mögulega óþörf stríð sem háð eru í Mið-Austurlöndum. Edward Said segir í 

bók sinni Covering Islam, að þegar hinn almenni borgari heyrir fræðimann eða „sérfræðing“ 

tala um íslam fái hann tilfinningu fyrir því að hann skilji viðfangsefnið, þrátt fyrir að 

umfjöllunin sé allt annað en hlutlaus og fræðileg. Said segir ennfremur að íslam sé á vissan 

hátt blóraböggull fyrir allt sem okkur mislíkar í hinum nýja félagslega og pólitíska heimi 

(Hasan, 2000, bls. 86). 

 

5.3  Afleiðingar 11. septembers 

Eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 var nánast ekki fjallað um neitt annað í 

fjölmiðlum í marga mánuði. Hver einasti sjónvarpsþáttur, ritstjórnargreinar og bréf fjölluðu 

um atburðinn frá einhverju sjónarhorni. Það töldu allir miðlar sig varða árásirnar, hversu langt 

frá þeim þeir voru í raun. Uppistandarar töldu húmor aldrei mikilvægari en á þessum erfiðu 

tímum, ritstjóri ljóðatímarits velti fyrir sér hvort ljóð væru ekki enn þarfari en áður í þessum 

gjörbreytta heimi eftir 11. september og margar fréttaskýringar fjölluðu um íbúa New York 

borgar sem stóðu saman á þessum erfiðu tímum, ókunnugir borgarar heilsuðust og sýndu 

slökkviliðs- og lögreglumönnum nýfengna virðingu, enda hetjur nútímans. Hryðjuverkaárásin 

var sú stærsta sem hefur verið framin á bandarískri grundu, þar sem um 3.100 einstaklingar 

létu lífið og voru þeir langflestir Bandaríkjamenn. Hægt var að lesa út frá umfjöllun ýmissa 

miðla að líf eins Bandaríkjamanns væri metið jafnt við þúsundir annarra. Þegar útsendari CIA 

leyniþjónustunnar var drepinn í Afganistan varð fjölmiðlafár, á meðan sprengingar af völdum 

bandaríska hersins sem tóku líf þúsunda Afganskra kvenna og barna fór nokkuð framhjá 

fjölmiðlum (Parenti, 2002, bls. 24). 

Fjölmiðlar eru rekstraraðilar sem þrífast á fjölda neytenda og þurfa þeir þess vegna að 

fjalla um það sem fólk hefur áhuga á. Hinsvegar geta þeir að vissu leyti ákvarðað hvað það er 

sem fólk hefur áhuga á. Michael Foucault sagði, að þeir sem fjalla um ákveðið efni geti haft 

áhrif á raunveruleika og hugmyndir viðtakandans, og segir hann fjölmiðla eigi stóran þátt í að 

mata almenning og skoðanir hans með ráðandi orðræðu (Said, 1978, bls. 62). Samkvæmt 

kenningu félagsfræðinganna Johann Galtung og Marie Ruge eru ýmsir þættir sem ráða 

fréttvali fjölmiðla af erlendum vettvangi. Heimildauppspretta Bandaríkjanna eru stóru 

fréttastöðvarnar, ABC, CNN o.s.frv., sem hafa höfuðstöðvar sínar í landinu og litast 
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fréttaflutningur oft af því. Fréttaval erlendra frétta er litað af ýmsum þáttum sem Galtung og 

Ruge tóku saman. Tíðni atburðar, þýðing og skýrleiki atburðar, umfang og menningarleg 

nálægð skipta miklu máli þegar kemur að því hvort atburður telst fréttnæmur hjá fjölmiðlum. 

Eftirspurn eftir ákveðnum fréttum hefur líka sitt að segja, hversu óvæntur atburðurinn er (sbr. 

11. september), hversu sjaldgæfur hann er, hversu óútreiknanlegar afleiðingar atburðarins eru 

og tenging atburðarins við einstaklinga (Galtung og Ruge, 1981). Óhætt er að segja að 

Bandaríkjamenn hafi ekki átt í vandræðum með að setja sig í spor fórnarlamba 

hryðjuverkaárásanna á Tvíburaturnanna og skýrist fréttaflutningur að vissu leyti af því. 

Hvar koma múslímar inn í þessa umfjöllun og það umrót sem á sér stað í bandarísku 

samfélagi í kjölfar árásanna? Þeir sem stóðu á bakvið voðaverkin voru hryðjuverkasamtökin 

Al-Qaeda, stofnuð af Osama Bin Laden, höfuðpauri árásarinnar. Þar sem meðlimir 

samtakanna eru múslímar, voru margir Bandaríkjamenn og aðrir vesturlandabúar fljótir að 

beina spjótum sínum að íslam og fylgjendum trúarbragðanna sem fengu oftar en ekki einhæfa 

umfjöllun fjölmiðla, þar sem alhæft var um þennan minnihlutahóp á röngum forsendum. Þó 

voru ýmsir fljótir að koma þeim til varnar og til að mynda þótti sérstaklega merkilegt að sjá 

viðbrögð þáverandi forseta Bandaríkjanna, hins hægri sinnaða George W. Bush frá Texas-

fylki. Eitt af því fyrsta sem hann gerði eftir hörmungaratburðina 11. september var að leggja 

ofuráherslu á að íslam séu friðsæl trúarbrögð sem veittu milljarði manna huggun og frið. Bush 

heimsótti mosku í Washington, klæddi sig úr skónum skv. hefðum íslam, þar sem hann lagði 

áherslu á við múslimska leiðtoga að konur þeirra ættu ekki að óttast að klæðast hijab 

(höfuðfat) á götum borgarinnar og fordæmdi hann allar slíkar árásir á múslíma (Hasan, 2000, 

bls. 11). 

Ef litið er til nútímans þá hefur umræðan um 11. september hjaðnað og 

viðhorfskannanir sýna fram á jákvæðara viðmót gagnvart múslímum en fyrir 10 árum. Mikil 

fjölgun múslíma hefur átt sér stað í Bandaríkjunum á undanförnum árum og áhugavert verður 

að fylgjast með hvað möguleg fjölgun á næstu áratugum hefur í för með sér. 

 

Lokaorð 

Í þessarri ritgerð hefur verið fjallað um viðhorf vesturlandabúa gagnvart múslímum á 

undanförnum áratugum og sérstaklega var skoðuð fjölmiðlaumræðan á seinustu árum, bæði í 

Evrópu og í Norður-Ameríku. Tilkoma múslíma er ekki ný af nálinni á Vesturlöndum og þrátt 

fyrir að þessi ört vaxandi trúarhópur sé tiltölulega nýr á Íslandi þá hafa múslímar lengi verið 
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til staðar í samfélögum annarra ríkja, þá sérstaklega gamalla ríkja eins og í Bretlandi, 

Frakklandi og Spáni.  Undanfarin ár hafa vestrænir fjölmiðlar fjallað mikið um múslíma og 

hefur viðhorf almennings að nokkru leyti mótast af umræðunni, sem oft hefur verið á 

neikvæðum nótum. Þrátt fyrir að fjölmiðlar hafi mótað að einhverju leyti hugmyndir okkar 

um íslam og fylgjendur þess, þá hefur aðgreining menningarheimanna verið til staðar í margar 

aldir. Oríentalisminn sem felst í frásögnum fræðimanna, ljóðskálda og kennara fyrri tíma um 

hinn austræna heim og íbúa þess, setti tóninn fyrir fyrirfram myndaðar skoðanir 

vesturlandabúa gagnvart múslímum og íslam. Með auknum aðflutningi múslíma til Evrópu og 

Bandaríkjanna á 20. öld hafa samfélög vestrænna landa þurft að aðlaga sig að nýjum siðum og 

venjum, með mismunandi árangri. Það hefur lengi verið ákveðin togstreita í mörgum 

vestrænum samfélögum vegna menningarfjölbreytni eins og sést á fjölmiðlaumræðu sem og 

almenningsáliti. Hins vegar náði þessi togstreita nýjum hæðum snemma á 21. öldinni í kjölfar 

hörmungaratburða, bæði á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum. Þessir umrótartímar létu 

Ísland ekki ósnortið, moskudeilan hér á landi er gott dæmi um það. 

Það lítur út fyrir að neikvæð umræða á öllum stigum þjóðfélags, hvort sem um er að ræða 

umfjöllun fjölmiðla, stjórnmálamanna, eða hjá hinum almenna borgara, fari dvínandi en enn 

er langt í land til þess að umræðan og viðhorf gagnvart múslímum á Vesturlöndum nái 

jafnréttisgrundvelli. Því miður má sjá of mörg dæmi um alhæfingar á kostnað þeirra tugi 

milljóna múslíma sem búa á Vesturlöndum. Ljóst er að breyting í hugsunarhætti þarf að eiga 

sér stað og er gagnkvæm virðing, opið hugarfar og tillitssemi lykilatriði til þess 

menningarheimar með mismunandi siði og venjur geti búið í sátt og samlyndi. 
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