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Moskumálið 2013 

Ótti og andúð gegn byggingu mosku 

Kristján Þór Sigurðsson 

Inngangur 

Þessi grein fjallar um viðhorf og orðræðu sem fór í gang á Íslandi þegar Félagi 
múslíma á Íslandi var úthlutað lóð til byggingar mosku á haustdögum 2013. Undir-
liggjandi tortryggni, andúð og ótti í garð íslam og múslíma gaus uppá yfirborð 
samfélagsins. Heitar umræður áttu sér stað á opinberum vettvangi, í fjölmiðlum og 
ekki minnst á hinum svokölluðu samfélagsmiðlum, einkum á facebook, en tvær 
andstæðar síður voru stofnaðar um þetta mál. Þessi ótti eða fælni sem hér er fjallað 
um kallast íslamófóbía (Islamophobia)1 og sökum þess að orðræðan og stemningin tengd 
hinu svokallaða moskumáli hefur verið römmuð inní þetta hugtak að miklu leyti, mun 
greinin fjalla töluvert um það. Ég mun fjalla um uppruna hugtaksins og lauslega sögu 
þess í meðförum og einnig gera grein fyrir umræðu nokkurra fræðimanna um íslamó-
fóbíu og hvað felst í því og hvað felst mögulega ekki í því. Íslamófóbía er vissulega af 
svipuðum meiði og rasismi, xenófóbía og annað í þeim dúr en einnig líkist birtingar-
mynd hennar oft því sem kallað er siðræn skelfing (moral panic), hugtak ættað frá 
Stanley Cohen (2002).  
Það er óhætt að segja að um sig hafi gripið hálfgert óðagot, jafnvel ofsaótti, hjá 

sumum þegar áform um byggingu mosku í Sogamýrinni urðu formlega að veruleika. 
Ég mun lauslega kynna þetta ferli og aðdraganda moskumálsins, en töluverð umfjöllun 
átti sér stað í fjölmiðlum um málið. Það skal tekið fram að margir voru hlynntir 
moskubyggingunni og höfðu sig í frammi gegn moskuandstæðingum. Ég mun ekki 
fjalla mikið um sjálfa umræðuna hér, til þess er ekki pláss, en ég vísa í rannsókn 
Bjarneyjar Friðriksdóttur um hatursorðræðu, þar sem hún tekur á þessu máli (Bjarney 
Friðriksdóttir, 2014). 

Í ljósi þess hversu fámennur hópur múslíma á Íslandi er (u.þ.b. 1500 manns) og 
hversu lítið Félag múslíma á Íslandi er, er athyglisvert hversu ofsafengin viðbrögð 
urðu í þessu máli. Einnig er athyglisvert að sá hræðsluáróður og hatursorðræða sem 
átti sér stað byggði að mestu á innfluttri orðræðu þar sem gamalkunnar klisjur voru 
endurunnar aftur og aftur. Sýnt hefur verið fram á að til er víðtæk starfsemi sem 
kallast „íslamófóbíu iðnaðurinn“ (Ali o.fl., 2011), þar sem óhróðri um íslam og 
múslíma er dreift til fjölmiðla og sem er styrktur af fjársterkum aðilum.  
Það er athyglisvert að þetta ferli líktist í mörgu svipuðum ferlum í nágrannalöndum 

okkar þegar moskur hafa risið af grunni (Cesari, 2005), það er þegar trúarlíf múslíma 
hefur flust úr einkarými (kjöllurum, bakherbergjum og öðru álíka) útí hið opna 
opinbera rými. Þessi breyting er skýr táknbirting þess að íslam og múslímar er komið 
til að vera og er orðið sýnilegra í hinu opinbera rými sem heimamenn hafa litið á sem 
sitt yfirráðasvæði (Cesari, 2005). Að lokum, þegar fjallað er um íslamófóbíu er ekki úr 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Íslamófóbía er stundum þýtt sem „múslímahatur“ eða múslíma/íslamsfælni eða –fæð, en fóbía er 
víðtækara hugtak (merkir sjúklega, órökstudda hræðslu) og verður orðið íslamófóbía notað í þessum 
texta. 
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vegi að leiða hugann að þeirri spurningu hverjir eru múslímar og hvers konar hópur 
þetta er (einkum á Vesturlöndum). 

Félag múslíma á Íslandi sótti fyrst um lóð undir mosku árið 1999, en félagið var 
stofnað 1997. Árið 2001 keypti félagið húsnæði í skrifstofubyggingu undir trúarlega og 
félagslega starfsemi sína. Félagið er á skrifandi stundu (haustið 2014) enn í þessu 
húsnæði. Lengi vel voru viðbrögð borgaryfirvalda dræm og það var ekki fyrr en með 
borgarstjórn Jóns Gnarr 2010 að vilyrðið var efnt. Leyfi til moskubyggingar var veitt í 
desember 2010 og formleg lóðaúthlutun og byggingarleyfi varð að raunveruleika 20. 
september 2013. Í kjölfarið jókst neikvæð umræða í garð múslíma og skjótt magnaðist 
hatursorðræða, einkum á netmiðlum. Svínshausum var dreift á byggingarlóðina og 
blóði atað eintak af Kóraninum (um þetta er heimildir í fréttum frá þessum tíma) og 
samkvæmt lagalegri skilgreiningu flokkast þetta undir hatursorðræðu og hatursglæpi 
(Jóna A. Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013) og varðar við lög (almenn 
hegningarlög, grein 233a).  
Þetta langa aðgerðarleysi borgaryfirvalda (frá 1999 til 2013) við að úthluta lóð undir 

moskubyggingu var gagnrýnt af ýmsum eftirlitsstofnunum, eins og ECRI (European 
Commission against Racism and Intolerance, 2012 [og 2007]; sjá viðauka) og af 
Sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi (U.S. Department of State, 2007). Um miðjan 
desember 2010 birtist í fréttum („Félögum múslíma“, 2010; „Tvö félög“, 2010) að 
Félagi múslíma hefði verið úthlutað lóð og skipulagsáætlun fyrir bygginguna birtist í 
apríl 2011 og eins og komið hefur fram var gefið endanlegt leyfi 20. september 2013 
(Borgarráð, 2013). Það má benda á að þessi langi tími frá upphaflegu umsókninni 1999 
fram að endanlegu leyfi 2013 var nokkuð sem íslenskum múslímum fannst bera vott 
um stofnanabundna fordóma gegn sér af hálfu borgaryfirvalda (heimild: persónuleg 
samskipti). Til samanburðar má taka fram að önnur trúfélög fengu skjótari afgreiðslu á 
sínum umsóknum, eins og Rússneska rétttrúnaðarkirkjan (Heimir Björnsson, 2009) og 
Búddistafélagið (Thai Temple in Iceland) („Búddahof í Hádegismóa“, 2009).  

Hverjir eru múslímar? 

Talið er að múslímar á Íslandi séu um 1500 talsins og er rúmur helmingur þeirra 
meðlimir í tveimur trúfélögum. Meðlimir í Félagi múslíma á Íslandi voru 481 í janúar 
2014 og í Menningarsetri múslíma á Íslandi voru 360 á sama tíma (Hagstofa íslands, 
2014), eða 841 alls. Tekið skal fram að þessar tölur endurspegla ekki venjulega 
þátttöku í starfsemi trúfélaganna því það er ekki nema töluverður minnihluti meðlima 
sem taka reglulega þátt í starfsemi félaganna, nema helst um og eftir Ramadan. 
Íslenskir múslímar eiga uppruna sinn frá flestum heimshornum og endurspegla þannig 
hinn mikla menningarlega og etníska margbreytileika eins og hálfs milljarðs múslíma 
heimsins. Þegar talað er um múslíma er oft eins og um sé að ræða eitthvað einsleitt og 
eðlislægt fyrirbæri með einhliða viðhorf og skoðanir, en svo er ekki. Þess vegna er ekki 
úr vegi að athuga hverjir þessir múslímar eru, eða öllu heldur, hverjir eru múslímar.  
Þegar ákveðnir hópar af fólki eru flokkaðir af öðrum (t.d. meirihlutahópi eða 

félagsvísindamönnum) er um ákveðnar valdaafstæður að ræða þar sem skilgreinandinn 
býr til mynd af þeim skilgreinda, hvort sem honum líkar það betur eða verr og er 
svona flokkun alltaf háð félagslegu og pólitísku samhengi hverju sinni (Jeldtoft, 2009). 
Það má tala um tvenns konar greiningarlegar nálganir, „flokkun“ og „hópa“. Flokkun 
felur í sér einhliða staðalmyndir, í þessu tilfelli „múslímann“, og er utanaðkomandi 
nálgun sem segir lítið um raunheim og fjölbreytileika þeirra sem fjallað er um. 
Nálgunin „hópar“ verður greiningin margbreytilegri og gerir ráð fyrir mörgum og 
ólíkum hópum, og er þessi greining innræn og gerir ráð fyrir félagslegum og 
menningarlegum margbreytileika, einkum hvað varðar sjálfumleika (identity), trúarleg 
viðhorf, menningu, þjóðerni, etnerni (ethnicity) og kyn, svo eitthvað sé nefnt. Allt þetta 
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er breytilegt eftir aðstæðum hverju sinni og skarast eftir atvikum. Þetta sýnir að þegar 
flokkunin „múslími“ er notuð er mjög óljóst hvað átt er við. Múslímar  - eins og aðrir 
hópar – eru ekki „bara“ múslímar, heldur alls konar fólk með margvíslegar skoðanir 
og viðhorf til flestra hluta sem ekki er hægt að alhæfa um af því að um múslíma er að 
ræða. 

Önnur flokkun á múslímum er annars vegar það sem kallað er „menningarlegir 
múslímar“, sem hafa múslímskan bakgrunn en sem iðka ekki trúna (eða lítið) eða eru 
trúlausir, og hins vegar þeir sem iðka trúna reglulega eftir settum reglum, mæta í 
moskuna og fara eftir boðum og bönnum íslam. Bent hefur verið á að þessi aðgreining 
getur verið óljós og fljótandi (Jeldtoft, 2009) þar sem trúariðkun getur verið mismikil 
eða lítil eftir aðstæðum, einnig að sumir múslímar telja sig trúaða múslíma án þess að 
stunda trúariðkun að ráði, þannig að það eru margar hliðar á þessu. Að lokum er 
flokkun sem mannfræðingurinn Mahmood Mamdani (2002, 2004) kallar „góðir 
múslímar“ og „vondir múslímar“. Góðir múslímar eru t.d. þeir sem hafa svipaðar 
skoðanir og viðhorf og „við“, eru veraldlegir (secular) og aðhyllast svipuð gildi og við. 
Vondir múslímar eru þeir sem sjá sig (eða við sjáum) í andstöðu við „vestrið“, hafna 
heimssýn þess og eru í andstöðu við áhrif þess í löndum múslíma, einkum vestrænar 
hernaðaraðgerðir.  
Þetta sýnir að það er vafasamt að flokka margbreytilega félagslega og menningar-

lega hópa fólks, af hvaða tagi sem er, eftir einslitum og eðlislægum staðalmyndum, en 
það er einmitt slík flokkun sem einkennir fyrirbærið íslamófóbíu sem verður fjallað um 
næst. 

Íslamófóbía 

Samkvæmt orðabók (snara.is) þýðir enska orðið phobia sjúklegur ótti eða hræðsla, fælni 
og á ensku er talað um „irrational fear“. Samkvæmt þessu er íslamófóbía sjúklegur ótti, 
órökstudd hræðsla við íslam og múslíma. Íslamófóbía er nokkuð útbreidd á Vestur-
löndum (og víðar) og í seinni tíð verið mögnuð upp og haldið til haga af hægri 
öfgaöflum en einnig verið til staðar í opinberri orðræðu í fjölmiðlum og af vörum 
ýmissa stjórnmálamanna og svokallaðra álitsgjafa (Hervik, 2011; Lean, 2012; Shryock, 
2010). Þessi orðræða, sem oft má kalla hatursorðræðu (Jóna A. Pálmadóttir og Iuliana 
Kalenikova, 2013) hefur stundum áhrif á almenningsálitið og getur líka stuðlað að 
lagabreytingum (t.d. slæðubann, bann við halal slátrun, bann við bænaturnum, o.s.frv.). 
Slík löggjöf getur í sumum tilfellum brotið á borgaralegum réttindum múslíma 
(Shryock, 2010) og dæmi eru um að múslímar séu undir meira eftirliti en aðrir 
þjóðfélagshópar, einkum í Bandaríkjunum og í Bretlandi (Al-Arian, 2014; Sarsour, 
2014).  

Árið 1997 kom út skýrsla sem kortlagði hugtakið íslamófóbía og kom þessu orði á 
kortið á áberandi hátt (The Runnymede Trust, 1997). Þar er íslamófóbía skilgreind 
einkum sem neikvæð viðhorf og orðræða um íslam og múslíma, að þeir verði fyrir 
mismunun og aðkasti og að þátttaka múslíma í opinberu starfi sé gerð erfið. Þegar 
talað er um múslíma hér er átt við fólk sem kallar sig múslíma eða er kallað múslímar 
og hefur múslímskan bakgrunn. Eins og með önnur trúarbrögð þá eru margir 
múslímar sem iðka trúna lítið sem ekkert, en „múslími“ vísar fyrst og fremst í 
ákveðinn sjálfumleika (identity), tengdum uppruna og félagslegu umhverfi. Í skýrslunni 
eru dregnar saman helstu niðurstöður sínar og lýsir íslamófóbíu, hlutverki fjölmiðla og 
ábyrgð fréttamanna, mikilvægi þátttöku og aðild múslíma í samfélaginu er undirstrikað 
og afleiðingar útilokunar og ofbeldis gegn múslímum er litið á sem rasískt ofbeldi. 
Fjallað er um nauðsyn lagalegrar skilgreiningar á trúarlegu og rasísku ofbeldi. Í 
skýrslunni er talað um að gera mismunun vegna trúarskoðana ólöglega og setja lög 
gegn hatursorðræðu vegna trúarskoðana. Það skal tekið fram að slík löggjöf er víða við 
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lýði, sjá t.d, almenn íslensk hegningarlög, grein 233a, en þar stendur að „Hver sem 
opinberlega hæðist að, rógber, smánar eða ógnar manni eða hópi manna með 
ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum, vegna 
þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiðir 
slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.“ (almenn hegningarlög, grein 
233a).  
Þessi skýrsla var gagnrýnd og höfundar hennar sagðir ýta undir pólitíska rétthugsun,  

koma í veg fyrir frjáls skoðanaskipti og gagnrýni á múslíma og íslam og vefengja gagn-
rýnendur íslam. Skýrsluhöfundar bentu á að á sama hátt og áður (og nú) í Evrópu 
þótti nauðsynlegt að nota hugtakið „andsemítismi“, eða „gyðingahatur“ vegna 
aukinnar andúðar og ofsókna gegn gyðingum, sé hliðstæð þörf á álíka hugtaki sem 
lýsir andúð, hatri og ofbeldi gegn íslam og múslímum. Að vera ósammála múslímum 
eða gagnrýna íslam er ekki íslamófóbía. Í lýðræðisríkjum eru gagnrýni og opin 
skoðanaskipti nauðsynleg og heilbrigð og sjálfsagt að benda á það sem miður fer hjá 
múslímum sem öðrum. Þessi gagnrýni er reyndar ekki síður meðal múslíma sjálfra og 
margir hörðustu gagnrýnendur þess sem á sér stað í mörgum samfélögum múslíma eru 
múslímar.  

Skýrsluhöfundar spyrja hver munurinn sé á réttmætri gagnrýni og íslamófóbíu, þ.e. 
grunnlausum fordómum og andúð. Mikilvægt sé að greina á milli „lokaðs viðhorfs“ til 
íslam og „opins viðhorfs“. Andúð og ótti (fóbía) er lokað viðhorf en réttmæt gagnrýni 
og andstæðar skoðanir, byggt á rökum og virðingu, er opið viðhorf (The Runnymede 
Trust, 1997). 
Það má velta því fyrir sér hvers vegna fólk sem þekkir engan múslíma né hefur 

þekkingu á íslam sé hrætt við múslíma og hafi andúð á íslam. Talað hefur verið um að 
eftir lok Kalda stríðsins og fall Sovétríkjanna hafi Vesturlönd þurft nýjan óvin og að 
múslímar hafi hentað vel í það hlutverk (Lean, 2012; Mamdani, 2004; Shryock, 2010). 
Hvað þetta varðar býr Evrópa yfir sögulegri arfleifð um samskipti „vestursins“ við 
íslam og „heim múslíma“ og má þar nefna yfirráð Mára yfir Andalúsíu, Krossferðirnar, 
Ottómanska veldið, nýlendutímann og í seinni tíð 9/11, stríðin í Afganistan og Írak og 
hér á Íslandi Tyrkjaránið sem lifir góðu lífi í minningu þjóðarinnar og er dregin fram 
þegar svo hentar (Ólafur F. Magnússon, 2013). 

Að svo miklu leyti sem íslamófóbía tengist herskáum, íslömskum öfgahópum 
(svokölluðum íslamistum, sem er misvísandi, því íslamistar eru ekki allir herskáir) þá er 
sá ótti ekki minni í meirihlutalöndum múslíma þar sem flest ógnarverk þessara hópa 
beinast gegn og bitna mest á öðrum múslímum. Sem dæmi má nefna að Al-Qaida 
hefur aldrei haft stuðnings almennings í löndum múslíma (Fawas, 2011).  

Íslamófóbía er ekki einfalt fyrirbæri en þar skarast hugmyndir um kynþætti, trúar-
brögð, heimsveldi, o.fl. Mannfræðingurinn Junaid Rana (2007) hefur fjallað um mótun 
myndarinnar af verunni (figure) „múslími“ og segir hann „múslímann“ vera að verulegu 
leyti byggðan á kynþáttahyggju þar sem menningarlegar flokkanir þjóðar, trúarbragða, 
etnernis og kyngerfis skarast. Samkvæmt þessu er íslamófóbía tegund rasisma og þessi 
sérstaki ótti eigi sér m.a. rætur í efnahagslegu og félagslegu misrétti og flóknum sögu-
legum minningum um samskipti „vestursins“ við íslam, eins og getið var hér á undan. 
Hluta af því sem kalla má íslamófóbískan rasisma er, að áliti Rana (2007), ákveðin 
speglun sem byggir á gagnkvæmum sögnum um yfirgang heimsvelda og kerfisbundna 
kúgun og hann telur íslamófóbíu vera eins konar yfirbreiðslu (gloss) yfir andrúmsloft 
rasisma sem hefur smættað margbreytilega hópa í eina einsleitna flokkun, „múslíma“, 
eins og Jeldtoft (2009) ræddi hér að framan.  

Umræðan um íslamófóbíu sem tegund rasisma hefur líkst umræðunni um það 
hvernig kynþáttahugtakið og rasismi hefur færst frá líffræðilegri skilgreiningu yfir í 
menningarlega eðlishyggju (Rana, 2007). Í þessari umræðu leystu hugtökin menning og 
etnerni að vissu marki hugtökin kynþátt og rasisma af hólmi sem hefur m.a. lýst sér í 
að hópar eins og EDL (English Defence League) fóru að tala um menningu ákveðinna 
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hópa (les: múslíma) í stað kynþáttar, eins og mannfræðingurinn Giulia Liberatore 
(2013) hefur bent á. Eins og önnur trúarbrögð er íslam fyrst og fremst félagslegt atferli 
(practice) og er sem slíkt álitið lægra sett en ríkjandi hugmyndir og hegðun í samfélaginu. 
Rana (2007) bendir á að menningarhugtakið sé miðlægt í notkun kynþáttahugtaksins 
og í rasisma og að trúarbrögð hafi verið hluti af þeirri hugmyndafræði sem liggur að 
baki kynþáttahyggjunni þar sem „frumstæð“ trúarbrögð voru talin bera vott um 
„vanþróað“ menningarstig fjarlægra samfélaga sem nýlenduveldin voru að leggja undir 
sig á sínum tíma, með kynþáttahugtakið og rasismann sem réttmætingu kúgunar, 
rányrkju og ofbeldis.  
Þrátt fyrir hinn mikla menningarlega margbreytileika múslíma heimsins eru einhliða 

staðalmyndir af múslímum þrálátar og hafa verið notaðar á niðrandi hátt líkt og 
rasismi. Athyglisvert í þessu sambandi er hvernig neikvæðar staðalmyndir af múslím-
um hafa lifað góðu lífi í Hollywoodmyndum (www.reelbadarabs.com). Eðlisgerving 
trúarbragða er alltaf vafasöm því eins og mannfræðingurinn Talal Asad (1993) hefur 
bent á þá eru trúarbrögð hvorki algild né eðlislæg, heldur lifandi og síbreytileg og eru 
alltaf tengd hinu félaglega umhverfi og undir áhrifum sögulegra hreyfiafla sem hefur 
áhrif á tákn þeirra og athafnir.   
Þannig verður að skoða íslamófóbíu sem hluta af orðræðu um áhrif sögulegra og 

pólitískra afla á hugmyndir „okkar“ um „hina“, í þessu tilfelli um ímyndina af 
„múslímanum“. Eins og bent hefur verið á byggjast þessar hugmyndir á hreyfiöflum 
nýlenduhyggjunnar og á heimsveldabrölti þá og nú, þar sem íslam og „múslím-
inn“ gegnir ákveðnu hlutverki þar sem hann er smættaður og þröngvað í einsleitt, 
eðlisgert gervi. Hin kynþáttalega flokkun  „múslímans“ byggir sem sagt á tengslum 
hugmynda um trúarbrögð (á þróunarskala) og kynþáttahyggju sem endurspeglast í 
rasískri mynd af „múslímanum“. Á 18. öld var talað um andsemítisma sem andgyðing-
legan rasisma og má þess vegna ætla að íslamófóbía sé andmúslímskur rasismi (Rana, 
2007). Þeir Evrópumenn sem báru að landi í „nýja heiminum“ voru ekki meðvitaðir 
um rasistahugtakið en þeir notuðu menningarlega mismunum, á svipaðan hátt og 
nýrasistar nota menningarhugtakið í stað rasistahugtaksins, þannig að segja má að 
þessi hugtakanotkun mismununar hafi farið í hring. Að líkja íslam við kynþátt á sér 
ekki stað í tómarúmi, fremur en aðrir sögulegir og pólitískir þættir. Á okkar tímum 
hefur þessi samhnýting íslam og múslíma við kynþáttahugtakið verið mótað í 
tungutaki stríðs, hertöku, ógnarverka, ótta og nýrra krossferða og hefur þannig alið á 
hræðslu „okkar“ við „hina“, þ.e. „múslímann“. Mahmood Mamdani (2002, 2004) talar 
á svipaðan hátt um að í sambandi við Kalda stríðið og hið eftirfylgjandi „stríð gegn 
ógnarverkum“ séu trúarlegir sjálfumleikar í raun pólitískir sem síðan virkja trúarlega 
tjáningarmáta og birtingarmyndir.  

Eins og komið hefur fram er hugtakið íslamófóbía að vissu leyti óljóst hugtak, en S. 
Sayyid (2014) segir íslamófóbíu vera hugtak til að flokka það sem rasisminn flokkar 
ekki. Hugtakið virki óskýrt og fjölmiðlaumfjöllun um það segi ekki mikið. Komið 
hefur fram að íslamófóbía tengist kynþáttahugtakinu og rasisma, en hún snýst ekki 
eingöngu um hatur og ótta gegn múslímum eða íslam, heldur hindrar íslamófóbía 
múslíma að vera múslímar á margskonar hátt, leynt og ljóst. Samkvæmt Sayyid (2014) 
hindrar íslamófóbía múslíma í að lifa og tjá sjálfumleika sína sem múslímar. Vegna 
óskýrleika hugtaksins skilst það betur með því að nota dæmi af yrðingum, athöfnum, 
aðgerðum og viðhorfum í reynd. Fjöldamörg dæmi má finna í fjölmiðlum og 
netmiðlum um hatursorðræðu og hatursglæpi (sbr. svínshausana hér að framan), en 
þessi dæmi mynda klasa yrðinga og gerða þar sem hið gegnumgangandi þema er það 
sama, sem er niðrandi orðræða og aðgerðir gegn múslímum og íslam. Með því að 
skoða þessa klasa sést hvernig íslamófóbía birtist (Sayyid, 2014). Sayyid bendir á 
nokkur dæmi máli sínu til stuðnings: árásir á múslíma, í hvaða formi sem er, líkamlegar 
eða munnlegar; árásir á eignir tengda múslímum, sbr. svínshausinn; ógnun af einhverju 
tagi, t.d að brenna Kóraninn; stofnanabundin mismunun á opinberum stöðum og 
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stofnunum; og skipulögð hatursorðræða á opinberum vettvangi (Sayyid, 2014, bls 15-
16). Sayyid telur íslamófóbíu fyrst og fremst vera pólitíska stjórnun (governmentality) þar 
sem markmiðið er stjórnun og ögun múslíma samkvæmt vestrænum viðmiðum, þess 
vegna sé íslamófóbían pólitísk en hvorki tilfinningaleg (hatur), trúarleg (trúvilla) né 
menningarleg (utanaðkomandi). Það má vel gagnrýna þessa afstöðu því samkvæmt 
þeirri skilgreiningu á íslamófóbíu sem lagt var út með í byrjun er hún „sjúklegur ótti og 
fælni“, hræðsla og andúð sem er að mestu órökræn og þar með tilfinningaleg viðbrögð 
við ótilgreindri ógn.  

Mannfræðingurinn Pnina Werbner (2005) spyr hvort íslamófóbía sé sérstök tegund 
rasisma sem krefjist sérstakrar lagasetningar. Flestir fræðimenn telja rasisma vera 
menningarlega mótaðan og að það séu margar gerðir rasisma sem eru sögulega 
mótaðir, hver á sinn hátt og þeim fylgi ólíkar gerðir siðrænnar skelfingar (moral panic). 
Werbner veltir fyrir sér hvort sérstök tegund rasískrar orðræðu fari saman við myndina 
af hinum múslímska öfgamanni og hvort það kalli á sérstaka löggjöf (þessi skrif 
Werbner voru vegna lagafrumvarps um sérstaka lagalega vernd gegn íslamófóbíu). 
Hún spyr einnig hvers konar „almannadjöfull“ (folk devil) þessi nútíma múslími 
(öfgamaðurinn) sé talinn vera. Þessi vera, séð á þennan hátt, er uppflosnuð, útilokuð 
hræðslufígúra og þannig tilvalinn sökudólgur í hugmynd þar sem aðeins menningar-
legur, etnískur og þjóðlegur hreinleiki getur forðað hruni og endalokum samfélagsins. 
Undir yfirborðinu virðast ólíkar rasískar orðræður vera á sveimi og fela í sér ógnandi 
skilaboð: „hinn“ verður að veikja og undiroka á allan hátt (Werbner, 2005), hugmynd 
sem samræmist því sem Sayyid (2014) sagði hér að framan um íslamófóbíu sem 
pólitíska stjórnun. Þessi rasismi er alltaf ofbeldisfullur og miðar á hið líkamlega sem 
óhreint (Douglas, 1966) sem og á mikilvæg tákn og eignir. Hann reynir að þagga hina 
pólitísku rödd „hinna“ (Werbner, 2005).  

Rök rasismans tengjast þjóðernishyggju og þjóðríkinu (sbr. „Ísland fyrir Íslend-
inga“) og þó svo rasismi og xenófóbía séu engin nýmæli, telur Werbner (2005) erfitt að 
ímynda sér nútíma rasisma án þjóðríkisins, sem sjálfstæða félagslega heild. Hvernig 
íslamófóbía rekst á þetta er að múslímar eru að vissu leyti þverþjóðlegt fyrirbæri og 
hið íslamska ummah er yfirþjóðlegt og ímyndað samfélag í anda Benedict Anerson 
(2006). Werbner (2005) segir að það þurfi að andmæla staðalmyndinni af hinum 
róttæka múslíma því trúarleg róttækni sé í öllum trúarbrögðum og hugmyndakerfum. 
Einnig bendir hún á að Vesturlönd séu meðvirk og meðsek í grófum mannréttinda-
brotum margra stjórnvalda í hinum múslímska heimi en um leið verði að hafna 
aðferðum herskárra íslamista. 

Orðræðan 

Fjölmiðlaumræða um „moskumálið“ jókst til muna sumarið 2013. Prentmiðlar, 
sjónvarp og sér í lagi netmiðlar, einkum facebook, fjölluðu um málið þar sem aragrúi 
skoðana birtust, með mismikilli hræðslu- og hatursorðræðu en að sama skapi bar 
mikið á stuðningi við moskubygginguna. Áberandi dæmi um þetta var þegar fyrr-
verandi borgarstjóri í Reykjavík, Ólafur F. Magnússon (2013), tjáði áhyggjur sínar af 
innflutningi og útbreiðslu íslam erlendis frá og að þetta ógnaði þjóðlegri menningu og 
öryggi þjóðarinnar og að nauðsynlegt væri að stöðva þetta sem fyrst. Hann sagði 
þáverandi borgaryfirvöld vera hræðileg og þau væru að selja þjóðina. Þáverandi 
riststjóri Fréttablaðsins (Ólafur Stephensen, 2013) kom með andstæð sjónarmið í 
leiðara þar sem hann lagði áherslu á trúfrelsi og almenn mannréttindi sem væru tryggð 
í stjórnarskránni og ýmsum sáttmálum. Hann sagði að moska mundi vera gott tákn um 
hið fjölmenningarlega samfélag sem Reykjavík væri orðin. Hér sést að ekki voru allir á 
sama máli um moskubygginguna. 



Moskumálið 2013 

7 

Tvær facebook síður voru stofnaðar, með og á móti („Mótmælum mosku á Íslandi“ og 
„Við mótmælum EKKI mosku á Íslandi“). Sú fyrri var stofnuð og rekin af aðila sem hafði 
um skeið haldið úti nokkrum bloggsíðum þar sem átti sér oft stað gróf hatursorðræða. 
Plássins vegna er ekki hægt að vitna í þessar síður en það er hægt að skoða þær á 
netinu. Í staðinn vísa ég aftur í skýrslu Bjarneyjar Friðriksdóttur (2014), þar sem 
fjölmörg dæmi eru sýnd. Fleiri aðilar voru virkir í þessum samræðum, bæði í 
fjölmiðlum og á netmiðlum og voru þær oft mjög líflegar, ef það má orða það þannig. 
Fyrir borgarstjórnarkosningar vorið 2014 notuðu tveir frambjóðendur Framsóknar-
flokksins moskumálið sem kosningamál og reyndu að höfða til þeirra sem voru 
andsnúnir múslímum (og útlendingum almennt). Þessi taktík kom þeim inní ráðhúsið 
en aðrir flokkar sögðust ekki ætla að vinna með þeim. Það má segja að flokkur þeirra 
hafi markað sér stöðu sem fyrsti íslamófóbíski flokkur Íslands („Útlendingaandúð“, 
2014). 
Þessi umræða sem gaus upp eftir að leyfi fyrir moskubyggingu varð staðreynd, hélst 

um nokkuð skeið, en dalaði síðan og má segja að ferlið hafi verið í stíl við hugtakið 
um siðræna skelfingu (Cohen, 2002) og félagslegt drama (Turner, 1957, 1974), þar sem 
siðræn skelfing og almannadjöflar (folk devils) eru félagslega mótuð fyrirbæri, ekki 
endilega í hlutfalli við neina raunverulega hættu. Hún gýs snögglega upp og ákveðnir 
aðilar blása skelfinguna upp en hún varir ekki lengi. Félagslegt drama er ferli þar sem 
undirliggjandi spenna brýst uppá yfirborðið, krísa myndast á milli andstæðra hópa og 
ef samkomulag næst ekki viðhelst ástandið, oft hulið um stund. Samkvæmt þessu má 
búast við að þegar bygging moskunnar hefst, muni æsingurinn hefjast á ný.  

Niðurlag 

Hér hefur verið fjallað um þætti sem tengjast hinu svokallaða moskumáli sumarið 
2013, sem snérist um andstæðar skoðanir sem tengdust viðhorfum til múslíma og 
íslam og sem ramma má í hugtakið íslamófóbía, sem er megin inntak þessarar greinar. 
Ég hef kosið að takmarka umræðu um sjálft málið, sem hefur fengið mikla athygli og 
umræðu í flestum fjölmiðlum landsins, einnig mundi ýtarleg umfjöllun um sjálfa 
orðræðuna krefjast of mikils pláss, sem er ekki í boði hér. Sú stemning sem myndaðist 
gegn moskubyggingunni og þar með gegn múslímum og íslam byggir á íslamófóbíu, 
sem ég hef gefið mest pláss í greininni, til að leggja eitthvað að mörkum til að skilja 
þessa andúð og ótta sem gaus upp samfara byggingarleyfinu, í hverju íslamófóbía felst, 
hvaðan hún kemur og hver áhrifin eru, og hvernig er hægt að bregðast við henni, á 
sama hátt og öðrum skyldum hugmyndum sem beinast að því að mismuna fólki vegna 
trúar, þjóðernis, etnernis, menningar, útlits eða kyns. Þannig að ég hef ekki fjallað 
beint um málið sjálft, heldur það sem það snýst um. Ég tel að þetta ferli sem fór í gang 
vegna leyfis til moskubyggingar sé tilvalin lexía um hvað það er að búa í samfélagi þar 
sem ætti að vera og er nægilegt pláss fyrir alla. 
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