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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þá ímynd sem að Vesturlöndin hafa skapað af  

íslam. Á seinustu áratugum hafa sprottið upp mjög neikvæðar hugmyndar hvað 

varða múslima og íslam en það var sérstaklega eftir hryðjuverkaárásina þann 11. 

september sem að fordómarnir fengu byr undir báða vængi. Ég byrja á því að skoða 

trúarbrögðin sjálf og fyrir hvað þau standa. Þar á eftir skoða ég hvernig við erum 

sífellt að skapa „okkur” og „hina” og þær þróunarhyggju hugmyndir sem að birtast 

þar. Ég mun styðjast við hugmyndir Edward Said um Oríentalisma og einnig mun ég 

skoða hugmyndir Foucault um hver það er sem að hefur valdið til að skapa 

orðræðuna gagnvart „hinum”. Fjölmiðlar hafa átt stóran þátt í að móta hugmyndir 

almennings um íslam og hafa í gríð og erg birt múslima sem morðóða 

hryðjuverkamenn og kvennakúgara. Að lokum mun ég fjalla um stríðið gegn 

hryðjuverkum sem að George W. Bush þáverandi bandaríkjaforseti  tilkynnti að væri 

hafið skömmu eftir hryðjuverkaárásina á tvíburaturnana. Þetta stríð er bein afleiðing 

af íslamófóbíu og er að mínu mati ekki stríð gegn hryðjuverkum heldur stríð gegn 

múslimum.  
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Inngangur   

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um þá stöðu sem hinn vestræni heimur hefur sett 

sig í andspænis íslam og hvernig yfirburðarstaða þeirra fyrrnefndu hefur virkað í 

sköpun orðræðunnar og ímyndanna um íslam og múslima á Vesturlöndum. 

Staðalímyndir og fordómar í garð múslima hafa sprottið upp og dreifst á ógnarhraða 

um Vesturlönd síðastliðin ár og mun ég skoða þá atburði sem að taldir eru hafa leitt 

til þess. Ég mun skoða þessa umræðu í samhengi við hvernig Vesturlöndin hafa 

skapað „þriðja heiminn” og hvernig veruleiki þeirra er í raun búinn til af 

Vesturheiminum. Það er sífellt uppi sú hugmynd að Vesturheimurinn þurfi að hjálpa 

eða bjarga „hinum” (e. white man’s burden) og virðast þróunarhugmyndir enn vera 

við lýði að því leyti að allir þurfi að reyna að þróast í sömu átt og Vesturlöndin og 

reyna að öðlast þá siðmenningu og þá lífshætti sem að „við” lifum við. Mér þykir 

áhugavert að skoða hvernig það sem að er okkur ókunnugt líkt og íslam er 

framandgert og gert að ákveðinni hættu við „siðmenningu” okkar á Vesturlöndum. 

 Það eru ákveðnir þættir sem hafa haft mikil áhrif á þær ímyndir og 

hugmyndir sem að almenningur á Vesturlöndum hefur um íslam og þar skipa 

fjölmiðlar stóran sess. Fjölmiðlar hafa undanfarið teiknað upp afar neikvæða og 

einsleita mynd af íslam og múslimum og er það talið eiga stóran þátt í þeirri 

íslamófóbíu sem á sér stað í dag. Vegna þess hve hræðsluáróðurinn er mikill í 

fjölmiðlum er varla hjá því komist að það verði til ákveðin öðrun gagnvart múslimum 

og þeir þannig gerðir að „hinum”. Devine (1989) segir að um leið og tiltekinn hópur 

fólks er gerður að „hinum” þá verða til ákveðnar staðalímyndir um hópinn sem að 

geta verið mjög hættulegar þeim hugmyndum sem að almenningur hefur og leiðir til 

fordóma gagnvart hópnum. Í staðalímyndum felast í raun ákveðnar hugmyndir um 

einkenni ákveðinna hópa t.d. sameiginlegt gildismat, hegðun eða útlit sem er svo 

yfirfært á alla meðlimi hópsins (Devine, 1989). Útfrá þessum staðalímyndum hafa 

sprottið upp mikið af ranghugmyndum um múslima og má þar til dæmis nefna að 

það séu söguleg tengsl á milli íslam og hryðjuverka en hins vegar er það ekki rétt þar 

sem að fyrir árið 1980 voru múslimar aðilar að 2 hryðjuverkum af 170 í 

Bandaríkjunum (Chomsky, 2003). Þær ranghugmyndir sem varða múslima og íslam 

eru víða sjáanlegar en nærtækt dæmi um það eru nýleg ummæli Ásmundar 
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Friðrikssonar stjórnmálamanns Sjálfstæðisflokksins sem að varpaði þeirri spurningu 

fram hvort að íslenskir múslimar hefðu farið í þjálfunarbúðir hryðjuverkamanna eða 

barist þar sem að óöld ríkir meðal múslima og vildi þar af leiðandi vita hvort að 

bakgrunnur þeirra hefði verið skoðaður (Atli Ísleifsson, 2015).  Þessi ummæli sýna að 

mínu mati vel þá einsleitu og fordómafullu hugmynd sem að margir hafa um 

múslima. Þar sem að þekkingarleysið er oft á tíðum mikið þá tel ég vera brýna þörf  á 

því að fólk sé betur upplýst. 

Haddad og Harb (2014) segja að sá atburður sem hefur markað stærstu 

tímamótin seinustu 14 árin og breytti í raun heiminum hafi verið hryðjuverkaárásin á 

tvíburaturnana þann 11. september árið 2001. Þar með var ekki aftur snúið og 

undirliggjandi fordómar gusu upp af meiri ofsa en áður, jarðvegurinn hafði verið til 

staðar en eftir árásina var talið að þessi hræðsla væri á rökum reist. Í kjölfarið jukust 

fordómar og tortryggni í garð múslima og íslam gífurlega og þar spiluðu fjölmiðlar 

mikla rullu. Öryggisráðstafanir í Evrópu jukust til muna og má segja að hin svokallaða 

öryggisvæðing sé afleiðing þessarrar tortryggni og fordóma (Haddad og Harb, 2014). 

Með aukinni öryggisvæðingu sem að kemur að mínu mati til vegna aukinnar hræðslu 

við hið óþekkta þá fara hugmyndir að koma uppá yfirborðið sem varða 

þjóðerniskennd og mikilvægi þess að þjóðin standi saman sem ein heild gegn 

„hinum”. Í ritgerðinni mun ég styðjast við kenningar Michel Foucault um samspil 

valdsins, orðræðunnar og þekkingarinnar og hver það er sem að hefur valdið til þess 

að skapa orðræðuna. Einnig mun ég nýta mér hugmyndir Edward Said um 

Oríentalisma en því hefur verið haldið fram að hver sá sem skoðar tengsl milli 

vestursins og austursins verði að hafa Oríentalisma sér til hliðsjónar.  

Þessi hræðsla gagnvart múslimum er oft talin byggja á einhverju 

raunverulegu og þá má benda á hryðjuverkaárásir öfgahópa eða einstaklinga sem að 

segjast beita ofbeldinu í nafni íslam en hins vegar draga þeir einungis það fram í 

trúnni sem að hentar og því stundum hægt að finna réttlætingar fyrir ofbeldinu í 

Kóraninum en hins vegar hafa guðfræðingar bent á að það megi alls ekki slíta orð 

Kóransins úr samhengi. Í raun hafa þessi hryðjuverkasamtök oftar en ekki misskilið 

það sem að stendur í Kóraninum og eiga lítið sem ekkert sameiginlegt með íslam sem 

trúarbrögðum. Það sama má segja um Kristindóm en ýmsir hræðilegir hlutir hafa 

verið réttlætir í nafni kristninnar, hin abrahamísku trúarbrögð eru mjög sveigjanleg 
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og geta því nánast réttlætt hvað sem er (Morris, 2006; Garrod og Jones, 2009). Ég tel 

að það sé afar mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að hræðileg ofbeldisverk 

einstakra einstaklinga eða öfgahópa eiga lítið sameiginlegt með íslam sem 

trúarbrögðum og flestir múslimar eru jafn reiðir yfir þessum ofbeldisverkum og allir 

aðrir. Í rannsókn sem að Gallup gerði árið 2008, what do billion muslims think, kemur 

fram að múslimar óttast mest af öllu öfgahópa á borð við ISIS og Al-kaída og eru 

alveg jafn reiðir yfir þeim hræðulegu ofbeldisverkum sem að þeir fremja líkt og aðrir 

(Esposito og Mogahed, 2008). 

 Í dag er hugtakið íslamófóbía þekkt víðast hvar og er það notað innan 

fræðanna, innan þjóðfélagsins og einnig í pólitískum skilningi. Ég tel hins vegar að 

það þurfi að skoða hugtakið betur og endurhugsa fyrir hvað það stendur. Fyrir mér er 

hugtakið að miklu leyti réttlæting á þessari ákveðnu „fóbíu” sem að þrífst innan 

vestrænna samfélaga. Hugtakið fóbía er orð sem stendur fyrir ákveðna hræðslu eða 

ótta við eitthvað fyrirbæri sem einstaklingurinn getur ekki losnað við. Ég tel að 

hugtakið „fóbía” sé notað því þessi „fóbía” er viðurkennd innan vestrænna ríkja og 

þetta sé því einungis vandamál hjá þessum tilteknu einstaklingum en ekki í 

strúktúrnum sjálfum.  

Í fyrsta kafla ritgerðinnar mun ég segja frá undirstöðu hugmyndum í íslam og 

fyrir hvað trúarbrögðin standa. Í öðrum kaflanum mun ég greina frá því hvaða þátt 

mannfræðin hefur átt í því að skoða og skapa „hina” og hvernig „hinir” hafa verið 

framandgerðir og gerðir að hættu gegn Vesturlöndum. Í því samhengi mun ég líta til 

þróunarhyggjunnar og skoða hvernig þær hugmyndir eru enn við lýði í dag og koma 

vel fram í sköpun „hinna”. Í þriðja kaflanum mun ég skoða kenningu Edward Said um 

Oríentalisma en sú kenning snýst um valdamun á milli vestursins og austursins og 

hvernig Vesturlöndin hafa skapað Austurlöndin og íslam eftir sinni hentisemi. Í fjórða 

kaflanum mun ég skoða hugtakið íslamófóbía og fyrir hvað það stendur og mun ég 

einnig líta á gagnrýni Halliday um hugtakið. Í fimmta kaflanum mun ég skoða áhrif  

orðræðunnar og mun ég styðjast við hugmyndir Foucault um hvernig orðræðan er 

samofin valdinu og þekkingunni. Í sjötta kaflanum mun ég líta til hnattvæðingarinnar 

og skoða hvernig hún hefur haft áhrif á dreifingu hugmynda og ímynda um íslam. Ég 

mun aðallega skoða hugmyndir Appadurai um heim flæðis og hindrana í samhengi 

við hnattvæðinguna. Í sjöunda kaflanum skoða ég hvaða áhrif vestrænir fjölmiðlar 
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hafa haft á ímyndasköpun múslima og íslam og hvernig stöðugur neikvæður 

fréttaflutningur í þeirra garð hefur gert illt enn verra. Að lokum mun ég gera grein 

fyrir því stríði sem að Bandaríkjamenn hafa háð gegn hryðjuverkum og hvaða 

afleiðingar það hefur haft.  

Að mínu mati er það afar mikilvægt að fólk sé almennt vel upplýst um þessi 

málefni og þá sérstaklega í dag þar sem að mikil umræða á sér stað um múslima og 

íslam og einkennist hún oftar en ekki af miklum fordómum og þekkingarleysi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 9 

1 Upphaf íslam  

Upphafsmaður íslam var Múhammeð Ibn Abdullah, hann var helsti spámaður íslam 

og fæddist í borginni Mekka á Arabíuskaga í kringum árið 570. Ekki er mikið vitað um 

fortíð Múhammeð en hann var ættleiddur þegar hann var um 6 ára af frændfólki 

sínu en á þessum tíma skipti þjóðflokkurinn (e. tribe) og þjóðflokkatengslin öllu máli 

og féll hann því ekki í hið hefðbundna ættarskipulag (Bloom og Blair, 2002). Þegar 

Múhammeð var 25 ára gamall giftist hann konu að nafni Khadija sem að var mun 

eldri en hann sjálfur og varð hún fyrsti músliminn. Hann varð vinsæll og vel stæður 

kaupmaður og var þekktur fyrir góðvild sína í garð annarra (Morris, 2006). 

Þegar líða fór á ævi Múhammeðs fór hann að fá sýndardrauma (e. visionary 

dreams) og heyra raddir, þegar hann fór að fá þessar sýnir leitaðist hann við að vera 

einn til þess að reyna að skilja hvað skilaboðin merktu og dvaldi því mikið einsamall í 

helli nálægt Mekka (Denny, 2006). Múhammeð var eitt sinn í hellinum að næturlagi 

og þá birtist honum engill sem að færði honum þær upplýsingar að hann væri 

sendiboði Guðs. Þessar sýnir héldu áfram að koma til hans í 22 ár og það var ávallt 

einhver með honum sem að var vitni að atburðunum. Þessar vitranir voru taldar vera 

orð guðs og geymdust munnlega í langan tíma en seinna varð Kóraninn til úr þessum 

opinberunum sem er helgirit múslima. Á þessum tíma var mikið af þessum 

opinberunum ákveðið andsvar við því sem var að gerast í samfélaginu en þarna voru 

að eiga sér stað miklar breytingar í Mekka bæði félagslegar, pólitískar og 

efnahagslegar. Nýju hugmyndirnar lögðu áherslu á að hollusta almennings myndi 

færast frá ættflokknum yfir á guðinn sem var Allah (Morris, 2006). 

Múhammeð hóf að bera út boðskap sinn og kom með nýja sýn sem 

endurskipulagði samfélagið og fór þvert á sifjakerfið sem hafði verið til staðar. Árið 

622 voru Múhammeð og fylgismenn hans boðaðir til Medina en þar hafði ástandið 

verið mjög slæmt og stríð geysað. Þeir fóru því frá Mekka til Medina og komu þar á 

fót fyrsta íslamska ríkiskerfinu (e. state system). Átta árum seinna sneru þeir til baka 

til Mekka og íslam átti sér fljótt marga fylgismenn. Trúin breiddist út á ógnarhraða og 

innan hundrað ára var trúin búin að breiða úr sér frá Kína til Evrópu (Denny, 2006; 

Morris, 2006). 
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1.1 Hvað er íslam? 
 
Íslam eru ein fjölmennustu trúarbrögð heims og eru um 1,6 milljaður manna sem að 

aðhyllast þeim dag eða um fjórðungur heimsins og lifir þetta fólk því við afar ólíkar 

aðstæður (Magnús Bernharðsson, 2005). Bowen (1992) hefur rannsakað íslam mikið 

og heldur því fram að það séu svo margir sem að aðhyllast íslam vegna þess að það 

er ákveðinn einfaldleiki sem að er til staðar en með því er átt að það er aðeins einn 

spámaður, ein bók og einn guð. Íslam eru abrahamísk trúarbrögð og eru því nátengd 

gyðingdómi og kristni sem snúast um náungakærleikann, fyrirgefninguna og hinn 

heilaga sannleik (Bowen, 1992). Það eru tvær megin fylkingar sem að múslimar 

skiptast í en það eru súnní og sjíta, langflestir múslimar eru þó súnnítar. Það hefur 

verið venjan að talað sé um Mið-Austurlöndin í sambandi við íslam en hins vegar eru 

arabar einungis um 20% múslima heimsins en aftur á móti eru 45% íbúar Afríku 

múslimar. Flestir múslimar búa í Indónesíu, þar á eftir kemur Pakistan og þar næst 

Indland og Bangladesh. Flestir þeirra múslima sem að búa í Vestur- Evrópu í dag 

fluttust búferlum eftir seinni heimstyrjöldina frá hinum „múslímska heimi” (e. 

muslim world) af pólitískum og efnahagslegum ástæðum (Morris, 2006; Denny, 

2011).  

Það hefur verið mikið rætt innan mannfræðinnar hvernig best sé að nálgast 

íslam en það hefur tíðkast að íslam sé einungis skoðað sem ákveðið hugmyndakerfi 

og það hafi gleymst að skoða sjálft fólkið sem að iðkar trúna. Íslam breiddist mjög 

hratt út og vegna þessa er menningarlegur fjölbreytileiki meðal múslima mjög mikill 

og túlkanir á hefðum og siðum á marga vegu. Mannfræðingar í dag hafa lagt mikla 

áherslu á að íslam sé sveigjanleg eining sem hefur ekki einn samræmdan kjarna eða 

tilgang heldur hafa þeir frekar litið á íslam sem menningarlega hefð sem tekur á sig 

mörg mismunandi form í samræmi við samfélagslegt og sögulegt samhengi. 

Fræðimennirnir Seyyid Hossein Nasr og Talad Asad eru einmitt sammála um það að 

íslam sé fyrst og fremst hefð sem að byggir á ákveðnum lífsreglum og 

samfélagsskipan sem koma útfrá grundvallar hugmyndum í trúnni (Morris, 2006). 

Stjórnmálafræðingurinn Bassam Tibi hefur bent á að íslam sé bæði trúarbrögð og 

menningarkerfi en ekki pólitískt hugmyndakerfi. Það er ekki til neitt eitt íslam heldur 

rúmar íslam fjölmargar túlkanir og fjöldan allan af mismunandi áherslum. Vegna þess 
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hve fjölbreytt trúin er hefur hún átt mjög auðvelt með að aðlaga sig að þeirri 

menningu sem er til staðar á hverjum stað fyrir sig. Íslam eru því ein fjölbreyttustu og 

þverþjóðlegustu trúarbrögð heims og hægt er að sjá mismunandi útgáfur af trúnni 

um allan heim (Bowen, 2004; Bloom og Blair, 2002). Það er því ekki einhugur eða 

samheldni sem að einkennir íslam líkt og oft hefur verið haldið fram heldur er það 

hinn mikli fjölbreytileiki sem er að finna í trúnni sem að er einkennandi fyrir íslam 

(Magnús Bernharðsson, 2005).  

1.2  Tilgangur trúarbragða  
 
Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson (2010) benda á að vísindahyggjan og 

trúin á framfarir mannkyns hafi staðið sem hæst á 19. öld og það var algengt að 

heyra frá menntamönnum að vísindin myndu sýna fólki að það væri engin rökhyggja 

á bakvið trúarbrögðin. Trúarbrögðin misstu hins vegar ekki gildi sitt og í raun hefur 

fólk sótt meira til trúarbragðanna í dag en áður en það er líklega vegna þess að 

tæknin og vísindin geta ekki svarað spurningum almennings um óvissuþætti hvað 

varða lífið sjálft. Það er í raun ekkert mannlegt samfélag sem vitað er af sem hefur 

verið án einhverrar birtingarmyndar trúarhugmynda. Menn hafa leitað í trúna í 

ýmsum tilgangi en þá einna helst til að ná tökum á erfiðum aðstæðum en einnig er 

oft notast við trúna á stórum tímamótum. Trúin réttlætir oft það ástand sem að á sér 

stað hverju sinni og veitir skýringar á því afhverju fólk er í ákveðinni stöðu innan 

samfélagsins. Það er mjög mismunandi hvernig trúin birtist og nýtist fólki og fer það 

oftast eftir því úr hvaða stétt samfélagsins fólk kemur. Þeir sem að skipa efstu lög 

stigveldisins hafa mun meiri stjórn á eigin framtíð en þeir sem að lenda neðar og því 

þurfa þeir ekki að nota trúna til að fá útskýringar á slæmum aðstæðum. Karl Marx 

vildi einmitt meina að fólk sætti sig oft við slæmar aðstæður í þessu lífi því að trúin 

lofaði að næsta líf yrði betra (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010).  

Kristni er fjölmennustu trúarbrögð á Vesturlöndum og hafa lengi verið talin 

hin einu réttu og „siðmenntuðu” trúarbrögð af Vesturlandabúum. Samfara því að 

litið hefur verið á kristnina sem hin „réttu” trúarbrögð þá hefur það verið ákveðið 

markmið að láta sem flesta taka kristna trú og því hefur kristniboð lengi verið þekkt 

fyrirbæri. Hnattræn dreifing á kristni hefur lengi þekkst og kristniboðar hafa í margar 

aldir farið um heiminn með skilaboð sín og reynt að fá fólk til þess að taka hina 
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„réttu” trú. Þeir hafa oftar en ekki fylgt eftir hernaðarlegum aðgerðum, 

nýlendustefnum og/eða opnunum á nýjum viðskiptaleiðum (Cesari, 2004).  

2 Við og hinir 

Mannfræðin er ung fræðigrein líkt og aðrar greinar í félagsvísindum og varð að 

sjálfstæðri fræðigrein um miðja 19. öld. Mannfræðilegar hugmyndir höfðu þó verið á 

kreiki í langan tíma þar á undan en sögusagnir af framandi menningarheimum fóru 

að berast til Evrópu þegar landafundirnir voru að eiga sér stað á 16. öld. Í kjölfarið 

fóru Evrópubúar í auknum mæli að velta fyrir sér eðli mannsins og menningarlegum 

mun á milli hópa (Barnard, 2000; Eriksen, 2010). Á nýlendutímanum endurspeglaði 

mannfræðin forvitni nýlenduherranna á nýlenduþegnum sínum þar sem þekking á 

samfélögum þeirra gerði þeim auðveldara að hafa stjórn á þeim og viðhalda 

yfirráðunum (Barnard, 2000). Þegar mannfræðingar stóðu frammi fyrir öllum þessum 

fjölbreyttu samfélögum þá varð það mikilvægt að móta flokkunarkerfi. Mannfræðin 

hefur einmitt skoðað hvernig flokkanir eru hluti af okkar tilveru en Durrenberger og 

Erem (2010) telja að öll hópamyndun, á hvaða grunni sem hún byggir, þjóni þeim 

tilgangi að flokka þá saman sem eiga eitthvað sameiginlegt, aðgreina þá frá öðrum 

og útdeila um leið félagslegum stöðum og hlutverkum. Í raun hafa margir klassískir 

og nútíma fræðimenn haldið því fram að fordómar séu óumflýjanleg afleiðing af 

þessum sífelldu flokkunum.   

Eriksen (2010) telur að það sé mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

mannfræðin er vestræn fræðigrein og lítur því á hlutina útfrá vestrænu sjónarhorni. 

Það hefur einkennt mannfræðina að skoða „framandi” samfélög og mikil áhersla 

hefur verið lögð á að mannfræðingurinn fara á vettvang sem er fjarri heimkynnum 

hans. Hins vegar hefur Appadurai (1986) gagnrýnt þá hugmynd um að vettvangurinn 

þurfi alltaf að vera fjarri heimkynnum mannfræðingsins og vill hann meina að þannig 

séum við sífellt að stilla mannfræðingnum og vestrænum samfélögum upp sem 

miðpunktinum í fræðunum og þannig skapist þessar andstæður á milli „okkar” og 

„hinna”. Lila Abu-Lughod (1991) vill meina að það myndist ákveðið valdasamband 

sem að byggist á ójöfnuði þegar þau samfélög sem eru fyrir utan Vesturlöndin raðast 
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á jaðarinn og Vesturlöndin séu ávallt miðpunkturinn. Hún talar einnig um mikilvægi 

þess að mannfræðingar skrifi gegn menningarhugtakinu og segir að hugtakið geti 

skapað frekari ójöfnuð og geri okkur kleift að framandgera „hina”. Hún hefur hvatt til 

þess að hugtökin orðræða og framkvæmd (e. practice) séu notuð í meiri mæli en er 

þó hrædd um að þessi hugtök falli í sömu gryfju og menningarhugtakið (Abu-Lughod, 

1991). 

Gott dæmi um hvernig við höfum skapað „hina” eru heimsýningarnar en 

Íslendingar tóku þátt í þriðja skiptið árið 2000. Þessar sýningar  höfðu mikil áhrif á 

mótun sjálfsmyndar þjóða, samfélaga og samfélagshópa en þar var veröldin sýnd líkt 

og fólk vildi að hún væri. Á þessum sýningum tíðkaðist að „framandi” fólk væri kynnt 

fyrir Vesturlandabúum og endurspegluðu þessar sýningar því vel hvernig hugmyndir 

okkar mótuðust um „þriðja heiminn” (Kristín Loftsdóttir, 2002). Foucault skoðaði 

valdatengslin sem að mynduðust á milli þeirra sem að skoða og eru skoðaðir en sá 

sem  er skoðaður er gerður að viðfangi og hefur því ekki völdin yfir því hvernig er litið 

á hann, valdið endurspeglast í því hver getur horft á hvern og hver öðlast í raun 

völdin útfrá því. Hann taldi að valdið væri í raun virkt og skapandi og væri samofið 

félagslegum veruleika og að orðræðan skapaði þannig viðfang sitt (Kristín Loftsdóttir, 

2002). Morris (2006) telur að um leið og við gefum okkur að það sé samband á milli 

trúarbragða og valds þá vakni upp sú spurning hvaða menningarlegu hefðir það eru í 

raun og veru sem eru íslamskar. Það er því mjög mikilvægt að skoða hvernig valdið er 

byggt upp og hvaða hugmyndir og stofnanir það eru sem fá áheyrn (Morris, 2006). 

Það eru múslimarnir sem eru sífellt skoðaðir, dæmdir og gerðir að viðfangi á 

Vesturlöndum af Vesturlandabúum og því erum það „við” sem að höfum völdin en 

ekki „þeir”. Mannfræðingar hafa lengi skoðað hvernig við sköpum „hina” og hvernig 

við réttlætum þannig misskiptingu og yfirráð yfir öðrum (Barnard, 2000). Með því að 

skapa „okkur” og „hina” þá á sér sífellt stað ákveðin öðrun gagnvart „hinum” og útfrá 

þessari öðrun skapast staðalímyndir og fordómar í garð „hinna” (Abu- Lughod, 1991).  

Það hefur lengi verið mikill áhugi fyrir því innan fræðanna að skoða 

staðalímyndir og fordóma en þessi hugtök þykja vera mjög skyld. Devine (1989) 

heldur því fram að staðalímyndir séu ætlaðar til þess að einstaklingar geti réttlætt 

fordóma sína í garð ákveðins hóps. Algengasta röksemdarfærslan fyrir því að 

fordómar séu óumflýjanlegir er sú að svo lengi sem að staðalímyndir eru til staðar þá 
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munu fordómar fylgja þar á eftir (Devine, 1989). Rannsóknir á staðalímyndum hafa 

sýnt að þær snúa ekki aðeins að ímynd ,,okkar” að öðrum heldur einnig að ímynd 

,,okkar” sjálfra. Þjóðernishópar skapa og viðhalda ákveðnum hugmyndum um sjálfa 

sig með áherslum á gildi sem eru talin jákvæð á einhvern hátt þótt gildum annarra 

hópa hætti til að endurspegla neikvæðari þætti. Þjóðarímyndir má þannig líta á sem 

staðalímyndir sem fela iðulega í sér áherslu á margræð tákn sem geta tengst öðrum 

táknum (Kristín Loftsdóttir, 2010).  

Gregory (2004) bendir á að arabar eigi mjög oft í sjálfsmyndarkrísu þar sem 

að þeir hafi aldrei fengið tækifæri til þess að þróa sjálfsmynd sína enda voru það ekki 

þeir sem sem að sköpuðu sjálfan sig. Þeir eru „hinir” í eigindlegustu merkingu þess 

orðs og eiga sér ekki sögu sem að þeir eru sáttir við enda var hún fengin þeim í 

hendur ásamt skólakerfinu sem að hún var kennd í.  

2.1 Þróunarhyggja  
 
Þróunarkenningin var fyrsta stóra kenningin innan mannfræðinnar en þar var hinum 

ýmsu samfélögum raðað á mismunandi staði á ákveðinn þróunarskala þar sem 

evrópsk menning þótti hafa náð lengst í þróun siðferðis og menningar (Barnard, 

2000). Ferguson (1997) segir að markmiðið hafi verið að öll samfélög myndu á 

endanum færast upp eftir skalanum og verða jafn þróuð og Vesturlönd. Kenningar 

félagsvísindamanna á síðara hluta 19. aldar og fram á 20. öld lögðu áherslu á að 

mikilvægi þess að öll mannleg samfélög færu í gegnum sömu stig þróunar og voru 

samfélögin flokkuð frá því að vera vanþróuð og einföld til þess að vera þróuð og 

flókin eða með öðrum orðum frá villimennsku til siðmenningar. Gardner og Lewis 

(1996) segja að á tímum nýlendustefnunnar hafi verið litið á þá sem að voru 

innfæddir á nýlendunum sem vanþróaða og einfalda en litið var á nýlenduherrana 

sem vitsmunalega, þróaða og skynsama. Kristín Loftsdóttir (2002) segir að slíkur 

munur á milli samfélaga sé skýrður með þeim hætti að staðsetning þeirra væru með 

hinu ýmsu móti á þróunarskalanum. Hugmyndir tengdar þróun byggðust á arfleifð 

upplýsingarinnar þar sem framfarir voru álitnar mikilvægt skref í átt að lífshamingju 

og vellíðan. Það var talið gott að nota þróunarhyggjana til að flokka og greina 

heiminn og hafði bók Darwins, The Origin of Species, sem kom út árið 1859 mikil 

áhrif á þróunarhyggjumenn. Darwin setti þróunarkenninguna fram af mikilli 
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nákvæmni en kenning hans var afar áhrifarík og einföld og yfirfærðu fræðimenn 

hugmynd hans um línulega þróun lífvera yfir á samfélög, þessi hugmynd markaði í 

raun upphafið af þróunarhyggunni (Barnard, 2000; McGee og Warms, 2010).  

Gardner og Lewis (1996) tala um að þróunarhyggja 19. aldar hafi verið 

endursköpuð á tímum kalda stríðsins en þá var lögð áhersla á að alþjóðleg 

þróunarsamvinna ætti að aðstoða fátæktari lönd í átt til nútímavæðingar. Með 

þróunarhyggjunni vaknaði ný heimsýn fyrir Evrópubúa og leiddi hún til meiri ásóknar 

þeirra um heiminn. Menn fóru að ferðast meira og skoðuðu lönd og samfélög sem 

þóttu þeim framandi og allt öðruvísi en þeir höfðu áður komist í kynni við (Gardner 

og Lewis, 1996). Evrópumenn reyndu eins og þeir gátu að þenja út áhrif Evrópu á 19. 

öld og fram á  20. öld. Þeir náðu völdum yfir helstu auðlindum heimsins og voru 

fremstir í flokki í viðskiptum. Markmiðið var líkt og kemur fram hér að ofan að 

siðmenntuðu þjóðirnar myndu hjálpa þeim sem að ekki voru komnir jafn langt á 

þróunarskalanum (Hunt, 2002).  

Þó svo að þessum þróunarhyggjuhugmyndum hafi með tímanum verið 

hafnað af flestum fræðimönnum þá lifðu þær áfram í almennri umræðu og er enn 

þann dag í dag hægt að sjá sömu undirstöðu hugmyndir í umræðunni hvað varðar 

íslam og Mið-Austurlöndin. Gregory (2004) talaði um hugtökin nýlendu nostalgía (e. 

colonial nostalgia) og nýlendu minnisleysi  (e. colonial amnesia). Nýlendu nostalgía 

felur í sér þá  tilhneigingu að festast í fortíðinni og sjá eftir henni og þeim 

forréttindum sem að hún fól í sér. Nýlendu minnisleysi er hins vegar sú tilhneiging að 

gleyma fortíðinni því hún passar ekki inní það form sem að hentar okkar. Gregory 

telur að það hafi í raun aldrei orðið neinn aðskilnaður við nýlendustefnuna heldur 

hafi hún einungis breyst örlítið á yfirborðinu en í grunninn væri hugmyndin sú sama. 

Gregory telur að stríðið gegn hryðjuverkum sé hið nýja andlit nýlendustefnunnar en 

með því er átt að í raun liggi sömu hugmyndirnar þar að baki (Gregory, 2004). Í 

seinasta kafla þessarar ritgerðar er farið nánar í hugmyndir hvað varða stríðið gegn 

hryðjuverkum.  
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2.2 Menningarleg afstæðishyggja og þjóðernishyggja 
 
Það hefur einkennt mannfræðina að skoða hina ýmsu menningarheima, samfélög og 

samfélagshópa með menningarlegu afstæðishyggjuna sér til hliðsjónar. 

Menningarhugtakið var mótað af mannfræðingum snemma á 20. öldinni til þess að 

útskýra að líkamlegir eiginleikar fólks mótuðu ekki ólíka hegðun þess heldur væri það 

menninngin og var hugtakið notað sem andsvar við hugmyndum sem að byggðu á 

eðlishyggjunni og fordómum. Menningin er lærð og er því ekki meðfædd eða 

líffræðileg þó svo að hún geti átt rætur í líffræðilegum og vistfræðilegum þáttum svo 

sem veðurfari og landslagi (Durrenberger og Erem, 2010). Frans Boas var fyrstur til 

að nota menningarlegu afstæðishyggjuna í sínum mannfræði rannsóknum en hún 

byggist á þeirri hugmynd að engin menning sé æðri öðrum heldur sé einungis til 

mismunandi menning. Menningarlega afstæðishyggjan er mjög gagnleg þegar kemur 

að því að skoða önnur samfélög en þá er menningin skoðuð útfrá menningarlegu og 

sögulegu samhengi þeirra en ekki okkar eigin reynslu (Barnard, 2000; McGee og 

Warms, 2012). Unni Wikan (2001) talaði þó um í bók sinni að með tímanum hafi fólk 

farið að greina hættulegar gildrur í menningarlegu afstæðishyggjunn. Hún vildi meina 

að menningarlega afstæðishyggjan geti snúist í andhverfu sína ef að öllum 

menningarlegum gildum og hefðum er tekið fagnandi. Það er því nauðsynlegt að 

setja eitthver mörk svo að ekki sé brotið á mannréttindum fólks, ef menningarlega 

afstæðishyggjan er hins vegar notuð „rétt” þá er hún afar gagnleg og nauðsynleg. 

Menningarlega afstæðishyggjan er grundvallarhugsun mannfræðinnar og er 

sérstaklega mikilvæg þegar á að skoða íslam og múslima þar sem að þeir hafa orðið 

að ákveðnum jaðarhóp á Vesturlöndunum.  

Werbner (2005) telur að þeir sem að eru í minnihluta í samfélaginu eða með 

öðrum orðum eru, „hinir”, séu oftar en ekki taldir vera ógn gegn „hreinleikanum” og 

hinu ríkjandi skipulagi þjóðarinnar. Eriksen (2010) segir að þessi hugsunarháttur geti 

einmitt verið afleiðing þjóðernishyggjunnar en þjóðernishyggjan er frekar nýtilkomið 

viðfangsefni mannfræðinnar en það var ekki fyrr en í kringum árið 1980 sem að 

mannfræðingar fengu áhuga á henni. Það eru þó misjafnar hugmyndir og kenningar 

til staðar innan félagsvísindanna um hvað þjóðernishyggja sé og hvernig hún 
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myndast (Eriksen, 2002). Í kjölfar hnattvæðingarinnar hefur þjóðerni jafnt sem 

trúarbrögð verið notuð sem valdatæki í stjórnmálum til þess að draga skýrari línu á 

milli fólks eða hópa. Það er þó mikilvægt að gera sér grein fyrir því að mikill 

valdamunur er á milli þjóðernishópa og hóparnir hafa misjafnan aðgang að völdum, 

þegar þjóðernishópur öðlast ákveðin völd þá er hægt að nota þjóðernið sem 

valdatæki. Þetta hefur verið kallað verkfærahyggja (e. instrumentalism) en þá er 

samheldni ákveðins hóps notað sem verkfæri í pólitískum tilgangi. Sem dæmi um 

slíka valdahópa má nefna öfgahópinn ISIS sem að kenna sig í íslamska ríkið en þar 

nota þeir íslam sem sameiningartæki og er tilgangurinn að reyna að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri með því að samsama sig með trúarbrögðunum. Slíkir hópar 

myndast yfirleitt sem viðbragð við ríkjandi valdaskipulagi og eru þetta oft jaðarhópar 

sem eru að reyna að koma sér úr jaðrinum og inn að miðjunni (Lewellen,  2002). 

Þjóðernisvitund Íslendinga hefur til að mynda einna helst einkennst af þeim 

hugmyndum um að það sé fólki eðlislægt að vera Íslendingur. Það þarf þó ekki að 

koma á óvart þar sem að þjóðernisbaráttan er enn fersk í minnum margra og íslenska 

lýðveldið er ungt að árum. Landamærin á Íslandi eru afmörkuð mjög skýr af 

náttúrunnar hendi og vegna þess hve einangrað og einsleitt samfélagið hefur verið 

hafa trúarbrögð ekki valdið neinum vandræðum eða deilum frá tímum siðaskipta um 

miðja 16. öld. Hins vegar verður að líta til þess að sögulegar aðstæður breytast og 

þar með breytast menningarfyrirbærin sem að þeim eru háð. Þetta á sérstaklega við 

nú í dag þegar ekki er vitað hvernig framhald þjóðríkisins verður en sú óvissa gæti 

hugsanlega stafað vegna hnattvæðingarinnar (Guðmundur Hálfdánarson, 2001). 

2.3 Ottomanveldið 
 
Vesturlöndin tóku yfir þau landsvæði sem að Ottomanar misstu í fyrri 

heimstyrjöldinni og síðan þá hafa tengslin á milli vestursins og austursins mótast 

útfrá valdaójöfnuði. Það var í raun eftir að Bretar tóku fyrrum landsvæði Ottomana 

undir sínar hendur sem að hvatinn kom til að búa til „hina” og sú hugmynd að það  

þyrfti að hjálpa „hinum” að siðvæðast kom uppá yfirborðið. Með þessari „hinun” var 

í raun hægt að réttlæta yfirráð og arðrán. Ottoman veldið var stofnað árið 1299 og 

náði frá Morakkó til Íran og entist í um 680 ár eða þar til árið 1918 eftir seinni 

heimstyrjöld. Ottoman stjórninni tókst ekki að verjast ágangi ýmissa vestrænna 
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þjóða s.s. Breta, Frakka, Þjóðverja og Rússa og veldi þeirra veiktist smám saman þar 

sem að þeir voru byrjaðir að gefa eftir landsvæði til fyrrgreindra ríkja. Með falli 

Ottomanveldisins í fyrri heimstyrjöldinni fengu Bretar yfirráð yfir Mið-Austurlöndum 

en hagsmunir Breta réðu mestu um landamæri þjóðríkja Mið-Austurlanda og snerust 

um samgöngur, aðgang að olíulindum, viðskipti og að viðhalda yfirráðum sínum sem 

heimsveldi. Svæðið var bútað niður í mörg lönd með reglustiku út frá breskum 

hagsmunum en hugmyndin var að endurreisa stjórnskipan frá grunni útfrá 

hugmyndum nútímavæðingar (Milton-Edwards, 2004; Denny, 2011).  

Þegar Bretar tóku Mið-Austurlöndin undir sín yfirráð fannst flestum Mið-

Austurlandabúum þessi skipting landsvæðisins vera mjög fjarstæðukennd og stríddi 

gegn hagsmunum og tilfinningum múslima og araba. Ekki er hægt að sjá að skiptingin 

hafi verið rökrétt út frá menningu svæðanna og skáru Bretar landamærin þvert á 

trúar- og etníska hópa. Valdamiklar ættir voru studdar og settar við stjórnvölin oft án 

nokkurs samráðs við íbúana og voru þá oft viðskiptatengsl eða vinskapur sem að kom 

þar við sögu. Í mörgum tilfellum er líkt og það hafi algjörlega verið litið framhjá þeim 

þáttum sem að raunverulega gætu myndað þjóð (Milton-Edwards, 2004).  

Tariq (2006) bendir á að til að byrja með hafi tilgangurinn með því að koma 

Ottomamönum frá völdum verið sá að takast á við þá ógn sem þótti stafa af þeim en 

seinna þegar Evrópumönnum tókst að gera nánast allan heiminn að nýlendum sínum 

þá þótti freistandi að sjá allan heiminn þróast í þá átt sem að hentaði 

Evrópumönnum til að tryggja undirgefni óvestræna heimsins og yfirráð 

Vesturandanna. Mið-Austurlandabúar hafa því að þessu leyti verið ímynd einu sönnu 

„hinna” í aldanna rás (Tariq, 2006). Bretarnir héldu yfirráðum sínum í meira en 30 ár 

en flest ríkjanna urðu sjálfstæð eftir seinni heimstyrjöldina, þá var búið að innleiða 

forsendur þjóðríkjamyndunar í flest löndin á svæðinu en flest þessara landa urðu að 

þjóðríkum sem að lifa enn þann dag í dag. Það er óhætt að segja að það megi rekja 

mikið af átökum og ófriði á svæðinu til skiptingu Bretanna (Milton-Edwards, 2004). 
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3 Oríentalismi 

Edward Said kom fyrst fram með kenninguna um Oríentalisma í bók sinni Orientalism 

sem kom út árið 1978. Í bókinni gagnrýnir hann undirstöðuviðhorf vestrænna 

fræðimanna sem hafa fjallað um Mið-Austurlönd og sýnir framá hvernig austrið og 

vestrið hafa verið sett upp sem andstæður síðustu hundruði ára. Bókin fékk 

gríðarlega mikla athygli og hefur ekkert annað verk eftir Said orðið jafn vinsælt og 

hlotið jafn mikla hylli meðal annarra fræðimanna. Aðrir fræðimenn höfðu þó verið að 

velta þessum hugmyndum fyrir sér á undan Said og hann kom því hvorki fyrstur með 

hugtakið Oríentalismi né hugmyndfræðina að baki en enginn hafði náð að koma 

hugmyndinni jafn vel frá sér og hann (Zebiri, 2008). Said (2003) bendir á að Austrið 

hafi verið menningarlegur keppinautur vestursins en í austrinu voru elstu og ríkustu 

nýlendurnar og þar var einnig vagga siðmenningar og tungumála. Tengsl svæðanna í 

fortíðinni mótuðust því fyrst og fremst útfrá menningarlegri samkeppni og tortryggni 

(Said, 2003).  

Oríentalismi er hugsunarkerfi sem að hefur þróast síðastliðin hundruða ára og 

er hluti af sögu, skynjun og stofnunum og litar allar okkar hugmyndir og skynjun á 

Mið-Austurlöndin. Oríentalismi stendur fyrir ákveðið hugmyndakerfi sem að 

Vesturlöndin hafa skapað gagnvart Mið-Austurlöndum eða „þriðja heiminum” og 

byggir á valdahugmyndum Foucault. Með því er átt að Vesturlöndin hafa sett 

Austurlöndin fram eftir sínu höfði og þannig náð að skapa ímynd þessa landsvæðis 

og fólksins sem að þar býr. Þetta er því í raun vestræn aðferð til þess að ráða yfir því 

hvernig svæði er skoðað og hafa þannig yfirráð fyrir því (Said, 2003). Said (1997) 

heldur því fram að orðræðan um austrið sýni alls ekki hvernig hlutunum er háttað á 

þessu svæði heldur segi hún meira til um hvaða hugmyndir Vesturlandabúar hafi 

gagnvart austrinu. Hann telur að hugmyndin um „the Orient” sé komin til vegna 

fordóma og staðalímynda sem að Vesturlandabúar hafa skapað. Oríentalismi er svo 

gríðarlega sterk sýn á Mið-Austurlönd að hún er sterkari en staðreyndir allt í kring og 

er í raun svo sterk að hún hefur smitast til íbúa Mið-Austurlanda sem eru farnir að 

líta á sig með sömu augum (Said, 1997).  

Oríentalismi er allt um lykjandi og er því bæði tilbúningur og veruleiki í senn 

en Said útskýrir það með því að segja að líkt og menn skapi eigin sögu út frá því sem 
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að þeir geta vitað um fortíðina að þá megi yfirfæra þá hugmynd á landafræði og 

segja að austrið og vestrið séu sköpun mannanna. Oríentalismi felur alltaf í sér 

„hinun” sem greipt er í menningu og hugmyndafræði og er þar af leiðandi studd af 

stofnunum, orðaforða, fræðimennsku, myndmáli, kenningum og er allt um lykjandi í 

skriffræði nýlenduveldanna. Í Oríentalisma er búið sé að kljúfa heiminn í tvo 

landfræðilega ójafna hluta, annar og stærri hlutinn eru Mið-Austurlöndin (e. Orient) 

og hinn hlutinn er heimurinn „okkar” sem er Vesturheimurinn (e. Occident). Það sem 

er sérstaklega athugavert við þessa skiptingu er það að Mið-Austurlöndin hafa verið 

talin óæðri hluti heimsins þó að raunin sé sú að Mið-Austurlöndin séu bæði stærri og 

hafa einnig meiri möguleika til þess að vera valdameiri en Vesturlöndin (Said, 1997).  

Edward Said (2003) bendir á að þeir sem að ætla að beita Oríentalisma þurfi 

að hafa þrennt í huga. Í fyrsta lagi er Oríentalismi vissulega skírskotun í 

raunveruleikann þar sem að það er oft mikið ofbeldi, misrétti og spilling til staðar á 

þessu svæði, líkt og annars staðar en það sem þarf að hafa í huga er að það er ekki af 

eðlislægum ástæðum. Í öðru lagi þarf að hafa í huga að ekki er hægt að skoða 

hugmyndir, menningu eða sagnfræði án þess að hafa valdakenningar sér til 

hliðsjónar þar sem að tengsl austursins og vestursins mótast útfrá valdi. Í þriðja lagi 

er ekki hægt að fjarlægja hið heildstæða hugmyndakerfi og fólk má ekki gefa sér það 

að hugmyndakerfið sé eingöngu mýtur eða lygar en þarna sjáum við hugmyndina um 

tilbúning og raunveruleika (Said, 2003). Christopher L. Miller hefur talað á svipaðan 

hátt um hugmyndir Vesturlandabúa um Afríku, að hans mati er hugtakið Afríka 

ímyndað landsvæði hugarheims Vesturlandabúa og vísar ekki endilega í landsvæðið 

sjálft heldur frekar í hugmyndir „okkar” (Kristín Loftsdóttir, 2010).  

Vivek Dhareshwar (1998) kom með gagnrýni á hugmynd Edward Said um 

Oríentalisma í grein sinni, Valorizing the present, þar bendir hann á að það sé ekki 

gagnlegt að nota vestrænar kenningar á óvestræn samfélög. Hann taldi að kostur 

þessa verks hafi verið að aðskilja í einni svipan þær umræður í heild sinni sem að 

höfðu að því virðist verið hluti af okkar sjálfsmynd. Dhareshwar telur að vestrænar 

kenningar byggist á hugmyndum Vesturlanda þar sem að vestræn samfélög og 

menning séu viðmiðið. Hann telur að þessar kenningar skilgreini útfrá sínu eigin 

viðmiði hvað það sé að vera t.d. í pólitískum deilum og reyni svo að finna lausnir á 

því. Hann telur að þessar kenningar búa til ný vandamál og og verði svo ákveðin 
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mótsögn við hvor aðra þegar kemur að því að leyta bestu lausnanna til að leysa 

vandamálið. Það sem að Dhareshwar lagði áherslu á var að það eru til margar 

menningar en það er aðeins ein menning sem að kemur fram með lýsingu á öðrum 

menningum. Hann telur að Oríentalismi sé lýsing á öðrum menningarheimum sem að 

endurspeglar reynslu Vesturlanda af þeim.  

3.1 Hinn gamli og hinn nýi Oríentalismi  
 
Tariq (2006) talar um að hægt sé að skipta Oríentalisma í hinn  gamla og hinn nýja. Í 

hinum gamla Oríentalisma er lögð áhersla á að í gegnum söguna hafi Vestur-evrópsk 

sagnaritun einkennst af því að „við” höfum reynt að siðmennta þau lönd sem að 

þykja ekki nógu siðmenntuð og þar má sérstaklega nefna Mið-Austurlöndin. Þessi 

Evrópuvæðing (e. eurocentric) á hinum óvestræna heimi eða „the Orient” var byggð 

á þremur megin markmiðum. Það fyrsta hafði að gera með að útrýma frumbyggjum 

eða þeim sem að upprunalega bjuggu í landinu og þannig réttlæta þrælahaldið sem 

að átti sér stað í kjölfarið. Í öðru lagi var verið að bregðast við útbreiðslu Ottomana í 

Evrópu og þeirri ógn sem að því þótti fylgja og í þriðja lagi var það opnun á 

viðskiptaleiðum frá Indlandi og Kína sem að fylgdi með nýlendustofnun á mest allri 

Asíu og Afríku einni öld síðar.  

Í hinum nýja Oríentalisma er hins vegar lögð áhersla á  hina sívaxandi 

þjóðhverfu/sjálfhverfu Vesturlandabúa, hugmyndir hvað varða öryggisgæslu, 

hryðjuverkastarfsemi og öryggi föðurlandsins eru allt atriði sem eru mjög sýnileg. 

Öryggisvæðingin er stór hluti af hinum nýja Oríentalisma en hún hefur sprottið upp 

útfrá þeim hugmyndum að íslam sé algjör andstæða við vestræna siðmenningu og 

trúarbrögðin þar með gerð að ákveðinni ógn. Stuart Croft hefur verið mikið að 

rannsaka öryggisvæðinguna og segir að hún sé í raun ekki ný af nálinni og að hún hafi 

ekki síður áhrif á þann sem að beitir gæslunni en þann sem gæslunni er beitt á, 

öryggisvæðingin mótar því báða aðila að hans mati. Sá áróður sem á sér stað í dag 

gagnvart múslimum hefur réttlætt og auðveldað þá öryggisvæðingu (e. securization) 

sem beinist gegn þeim (Tariq, 2006). Þessi öryggisvæðing hefur skapað öryggisvædd 

ríki og þar með hefur eftirlit og gæsla gagnvart ákveðnum samfélagshópum aukist 

mikið. Öryggisvæðingin hefur haft mikil áhrif á múslima jafnt sem aðra innflytjendur. 

Allt það sem að þykir ögra eða breyta hinum vestrænu öflum á einhvern hátt hefur 
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oft verið litið á illum augum, innflytjendur og múslimar hafa til að mynda oft þótt 

ögra vestrænum gildum með því að vera hugsanlega annarrar trúar, líta öðruvísi út 

eða hafa önnur lífsgildi en tíðkast á Vesturlöndum (Tariq, 2006; Ceyhan og Tsoukala, 

2002). Það er afar mikilvægt þegar verið er að skoða hinn nýja Oríentalisma að veita 

því eftirtekt hver undirliggjandi kveikjan er fyrir þessu útlendingahatri en það er 

ákveðin þjóðernis- og menningarstefna sem að virðist einkenna hinn nýja 

Oríentalisma og þar með „yfirburði þeirra hvítu”  (e. the white supremacy). Werbner 

(2005) segir að rasismi og útlendingahatur séu ekki ný fyrirbæri og hafa 

þjóðernishreinsarnir, útrýmingar, þrælahöld og þjóðarmorð oftar en ekki komi á 

undan myndun nútíma þjóðríkisins. Það er því í raun ómögulegt að skilja nútíma 

rasisma ef ekki er litið á hann í samhengi við nútíma þjóðríkið sem er skipulagt sem 

hið ríkjandi kerfi.  

Það er óhugnalegt að sjá hversu greinilega hinir miklu „yfirburðir þeirra hvítu” 

koma fram í hinum nýja Oríentalisma en gott dæmi um það er skelfilegur atburður 

sem að átti sér stað árið 2011 þegar Norðmaðurinn Anders Breivik myrti 69 

ungmenni. Flestir þeirra sem að voru myrtir voru ungir hvítir Norðmenn sem að voru 

meðlimir í ungliðahreyfingu jafnaðarmanna (e. social democrat). Skilaboð Breivik 

með hryðjuverkinu voru þau að honum fannst meðlimir þessa flokks vera of 

umburðarlyndir í garð múslima og að þau hafi ekki veitt því nægilega mikla eftirtekt 

að múslimar væru að taka yfir heiminn. Þarna kom fram hið grínulausa andlit 

hugmynda um „yfirburði þeirra hvítu” (e. white supremacy) og þessi gríðarmikla 

þjóðerniskennd kom sterklega í ljós. Þeir sem að eru andlit hvítu yfirburðanna (e. 

white supremacists) afneita fjölmenningu og nota ótta og hatur til þess að ala upp 

hræðsluna við þeirri „hættu” sem að stafar af múslimum. Oríentalisminn er því 

orðræða sem er ekki tengd beint við stjórnmálalegt vald heldur er hún framleidd og 

lifir í alls kyns ólíkum valdatengslum (Tariq, 2006).  
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4 Íslamófóbía 

Íslamófóbía er hugtak sem er notað innan fræðanna, í stjórnmálum og í þjóðfélaginu 

almennt. Það eru fjölmargar skilgeiningar til á hugtakinu en það hefur átt sér stað 

ákveðin deila í sambandi við hugtakið, annars vegar fyrir hvað það stendur og hins 

vegar hvort hugtakið eigi rétt á sér yfir höfuð (Halliday, 1999). Halliday (1999) segir 

að notkun á hugtakinu íslamófóbía geti leitt til enn frekari villandi og fordómafullra 

hugmynda um íslam. Hann telur að hugtakið geti endurskapað og viðhaldið þessari 

brengluðu mynd af íslam eða með öðrum orðum þá gefur hugtakið til kynna að það 

sé til eitthvað eitt íslam og því sé í raun til eitthvað eitt ákveðið fyrirbæri sem að 

fóbían getur beint spjótum sínum að. Halliday leggur til að hugtakið múslima 

andstæðingur (e. anti-muslimism) sé notað í stað hugtaksins íslamófóbía (Halliday, 

1999). Richard Schaefer sem skrifaði í Encyclopedia of Race, ethnicity and Society 

(2008) hefur skoðað hugtakið íslamófóbía frá því snemma á 20. öld og skilgreinir 

hugtakið sem neikvæðar skoðanir í garð múslima og trú þeirra, mikla þröngsýni þar 

sem eitthvað neikvætt er alhæft yfir allan hópinn og umburðarleysi og fordómar sem 

að byggja á sjúklegum ótta og hatri. Það geta verið mjög alvarlegar afleiðingar af 

íslamófóbíu en hún getur leitt til þess að múslimum sé mismunað, þeir geta orðið 

fyrir félagslegri útilokun, andlegri og líkamlegri áreitni, hatursglæpir geta átt sér stað, 

árásir á moskur og áróður gegn íslam í fjölmiðlum eru nokkrar af birtingarmyndum 

íslamófóbíu (Schaefer, 2008).  

Miklar umræður spruttu upp eftir að frumvarp var sett fram á enska þinginu 

um lög gegn hvatningu á trúarlegu hatri. Lögin áttu að sjá til þess að minnihlutahópar 

líkt og múslimar og gyðingar fengju að njóta verndar gegn trúarofstækjum og einnig 

áttu lögin við um hatur gegn trúleysingjum og kynþáttahatri. Hins vegar voru ekki 

allir sáttir við þetta frumvarp og margir stjórnmálamenn og fjölmiðlar héldu því fram 

að þessi lög myndu ógna tjáningarfrelsinu og voru þeir hræddir um að þetta myndi 

þagga niður í í uppistöndurum, rithöfundum og leikritahöfundum. Frumvarpið var 

sett fram í kjölfarið á kröfu frá múslimum sem að töldu að það væri mjög mikilvægt 

að þeir myndu fá sérstaka vernd og þá sérstaklega eftir 11. september og því sem að 

fylgdi í kjölfarið sem var stríðið gegn hryðjuverkum og gífurlega slæm umfjöllun 

gagnvart múslimum í fjölmiðlum. Þessi nýju lög eru með öðrum orðum bæði verkfæri 
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í hinu svokallaða stríði gegn hryðjuverkun jafnt sem vernd gegn íslamófóbíu. 

Spurningin er hins vegar sú hvort að íslamófóbía sé sérstök tegund rasisma sem að  

þarfnast  sérstakra laga? (Werbner, 2005). 

 

4.1 Hræðslan við íslam 

Árásin á tvíburaturnana í New York þann 11. september 2001 markaði stór þáttaskil í 

umræðunni hvað varðar íslam og stefnu í öryggismálum í Bandaríkjunum og 

hvarvetna á Vesturlöndunum. Seinustu 12 árin hafa grunsemdir vegna hryðjuverka 

aukist gífurlega og öryggisráðstafnir breyst í samræmi við það. Miklar 

áherslubreytingar hafa átt sér stað á þessum tíma og trúarbrögð fóru að skipta mun 

meira máli en þau höfðu gert áður. Það fór því að hafa mikla merkingu að halda uppi 

ákveðinni trú og fór trúin að hafa mun meiri áhrif á sjálfsmynd fólks en hún hafði gert 

áður en það á sérstaklega við um múslima (Haddad og Harb, 2014). Chomsky (2003) 

segir að tengslin á milli hryðjuverka og íslam hafi verið innsigluð eftir 11. september 

og trúarlíf einstaklinga hafi verið sett í pólitíska flokka sem að aðskilja góða múslima 

frá vondum múslimum, í stað þess að aðskilja almenna borgara frá 

hryðjuverkamönnum. Hann bendir á að það sé nauðsynlegt að skoða árásirnar 11. 

september í sögulegu samhengi en hann segir að umræðan um menningu afneiti 

sögunni og feli í sér eðlishyggju. Í bók Qureshi og Sells, The new Crusades (2003), er 

því líst hvernig tilfinningum fólks á Mið-Austurlöndum var háttað gagnvart 

atburðunum 11. september. Þar kemur fram að langflestir voru ekki hlynntir  

verknaðinum en margir voru þó sammála skilaboðum Osama bin Laden en skilaboðin 

voru þau að það væri komið nóg af kúgun og niðurlægingu múslima sem hafði staðið 

yfir í um 80 ár.  

Hryðjuverkaárásin 11. september hafði gífurleg áhrif um allan heim og 

breyttu heimsstjórnmálunum á marga vegu en einna helst höfðu þau áhrif á 

sambandið á milli hins „íslamska” og hins „óíslamska” heims (Halliday, 2002). Eftir 

árásina vildi fólk fá skýringar á því afhverju þessi atburður hafi átt sér stað og leituðu 

oftast skýringa í trúnna, íslam (Magnús Bernharðsson, 2005). Atburðurinn leiddi af 

sér hið alræmda stríð gegn hryðjuverkum og í kjölfarið minnkaði umburðarlyndi í 

garð múslima gífurlega og viljinn á Vesturlöndum til þess að sporna gegn íslamófóbíu 
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varð að engu. Tímabilið sem kom í kjölfarið af hryðjuverkjaárásinni hefur því 

einkennst af miklum rasisma, hræðslu og hatri í garð múslima, íslam og innflytjenda 

(Tariq, 2006). Múslimar sem að bjuggu í Bandaríkjunum á þessum tíma vildu margir 

meina að eftir árásina hafi byrjað nýtt tímabil sem einkenndist af grunsemdum í garð 

þeirra. Trúariðkun og sjálfsmynd þeirra litaðast að því leyti mikið þessum 

grunsemdum (Tariq, 2006; Haddad og Harb, 2014). Haddad og Harb (2014) segja að 

samkvæmt rannsóknum sem gerðar voru í kjölfar þess að Osama Bin Laden var 

myrtur jókst múslimahatur mikið í Bandaríkjunum. Það má taka sem dæmi að 

kennari í Portland, Maine var rekinn úr starfi sínu vegna þess að hann sagði við 

nemanda sinn sem var múslimi: „þú hlýtur að vera að syrgja núna” eftir að Osama 

bin Laden var drepinn, einnig voru gerð skemmdarverk á moskum víða í 

Bandaríkjunum og það voru færri sem vildu vingast við þá sem voru múslimar 

(Haddad og Harb, 2014).   

 Það hafa því miður verið ofbeldisfullir atburðir sem hafa leitt til þess að fólk 

kveiki á áhuganum á því að skoða málefni íslam og Colin Campell segir að sú ógn sem 

að stafar af bókstafstrúarmönnum hafi fengið mestu athyglina. Hræðslan er helst 

bundin við það að þeir virðast hafna þeim gildum og framþróun sem að áhersla er 

lögð er á Vesturlöndum. Að því gefnu hefur athyglin því einna helst beinst að 

ofbeldinu sem á sér stað en ekki því friðsamlega sem að er hluti af hinum daglega 

veruleika (Magnús Bernharðsson, 2005; Hunt, 2002; Campell, 2002). Því til stuðnings 

kom stjórnmálafræðingurinn Samuel P. Huntington (2011) fram með kenninguna The 

class of civilization en þar heldur hann því fram að ofbeldi sé greipt í íslam og því sé 

ekki komist hjá átökum. Hann telur að íslam og Vesturlöndin eigi í stríði og að íslam 

sé í stríði gegn vestrænu gildismati. Þessi hugmynd fékk byr undir báða vængi eftir 

árásina 11. september og hefur verið gríðalega áhrifamikil síðan. Samkvæmt honum 

þá verða samskipti á milli ólíkra hópa sífellt erfiðari og sumir hópar eiga erfiðara með 

samskipti sín á milli en aðrir. Hann telur að íslam eigi í mestum erfiðleikum í 

samskiptum við aðra en þó segir hann að það eigi sér líka stað erfið samskipti á milli 

Vesturlandanna og annarra (e. west and the rest). Í þessari kenning sinni gerir hann 

engan greinarmun á ofbeldisfullum trúarhópum og hinum almenna múslima eða 

með öðrum orðum íslamistum og múslimum. Þar með telur hann að íslam séu svo 

ofbeldisfull og skorti umburðarlyndi og að það sé hægt að útskýra allar deilur sem að 
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múslimar lenda í úftrá því (Huntington, 2011) Þessi kenning Huntington er gott dæmi 

um þær slæmu og neikvæðu hugmyndir sem að Vesturlöndin hafa skapað af 

Austurlöndunum en líkt og segir í hugmynd Edward Said um Oríentalisma að þá 

hefur Vestrið skapað hugmyndirnar um Austrið eftir sínu eigin höfði (Said, 2003).  
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5 Orðræða og vald 

Orðræðan er afar mikilvæg þegar það  kemur að því að skoða íslam en það er vegna 

þess að í raun eru nánast allar þær hugmyndir sem eru ríkjandi um íslam og múslima 

afurð orðræðunnar sem að Vesturlöndin hafa skapað. Líkt og kemur fram hér að 

ofan þá hafa Vesturlandabúar í raun skapað orðræðuna um Austurlöndin og þannig 

haft mikil áhrif á viðteknar hugmyndir (Chomsky, 2003). Weterell, Taylor og Yates 

(2001) segja að orðræðan sé það tungumál sem að er í notkun hverju sinni og það 

mynstur sem að myndast í tungumálanotkuninni. Orðræðan er afar stór partur af 

okkar tilveru og hefur mikil áhrif á með hvaða augum við sjáum og skynjum tilveru 

okkar og hvaða hugmyndir við höfum um hin ýmsu málefni (Weterell, Taylor og 

Yates, 2001). Það er þó ekki hver sem er sem getur skapað orðræðuna heldur þurfa 

einstaklingar eða stofnanir að hafa ákveðin völd eða búa við ákveðið forræði til þess 

að hugmyndirnar fá eitthvert vægi (Lewellen, 2002).  

Ítalski fræðimaðurinn Gramsci kom fyrstur með hugmyndina um forræði (e. 

hegemony) en hugmyndir hans náðu útbreiðslu í kringum árið 1968. Hugmyndin um 

forræðið byggðist á því að hægt væri að hafa hugmyndafræðilegt vald yfir öðrum en 

með því er átt að hugmyndir hins ríkjandi hóps eru samþykktar af miklum meirihluta 

þeirra sem að búa í samfélaginu eða í heiminum öllum. Þessar hugmyndir snúast 

oftar en ekki um hversdagslíf og raunir þeirra sem að þeir lægra settu innan tiltekins 

samfélags búa við. Þessar hugmyndir innihalda aðeins ákveðið brot af 

raunverulegum aðstæðum eða sannleika, hins vegar samþykkir almúginn 

hugmyndirnar og innlimar þær og þar með verða þessar hugmyndir hluti af veruleika 

þeirra. Hugmyndir Gramsci hafa verið endurnýttar af mannfræðingum og í dag er 

talað um menningarlegt yfirráð en með því er átt hvernig hugmyndafræði, trúarsiðir, 

trúarkerfi, list sem og aðrir táknrænir þættir virka til þess að sannfæra hópa um 

náttúrulegt eðli menningarhefða og þar af leiðandi afhverju sumir hópar búi yfir æðri 

stöðu en aðrir. Gramsci telur að við búum við vestrænt forræði í dag þar sem að 

hugmyndir Vesturlandanna eru ráðandi og flæða um heim allan og eru samþykktar af 

miklum meirihluta fólks (Gledhill, 2000; Wilk og Cligget, 2007).  

Michel Foucault er þekktur fyrir kenningar sínar um tengsl valdsins, 

þekkingarinnar og orðræðunnar. Samkvæmt honum er orðræða sú orðanotkun sem 
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er samþykkt innan samfélagsins og endurspeglar þær hugmyndir sem eru ríkjandi í 

hverju samfélagi fyrir sig (Carabine, 2001). Foucault velti fyrir sér hver það væri sem 

hefði valdið til þess að skapa orðræðuna og hvaða áhrif orðræðan geti haft. Hann 

lagði mikla áherslu á hvernig orðræðan skapar viðföng sín og hvernig þau læra í raun 

og veru að þekkja hlutverk sitt og stöðu innan ákveðinna hugmyndafræða (Kristín 

Loftsdóttir, 2002). Hann taldi þá sem að væru í aðstöðu til að láta sinn skilning vera 

ríkjandi hafa mikið vald og geta þannig haft áhrif á skilning annarra með orðræðunni. 

Þeir sem að hafa valdið eru því einstaklingar sem eru í aðstöðu til þess að láta 

skilning sinn á samfélagi og menningu ná yfir fleiri en einungis þá sjálfa. Því má segja 

að valdið og þekkingin séu nátengd því að sá sem hefur valdið getur haft mikil áhrif á 

hvaða hugmyndir annað fólk hefur um tilveruna. Foucault telur að skilningurinn sé 

ekki fyrirfram gefinn heldur sé hann síbreytilegur og mótaður af þeim sem valdið 

hafa. Einstaklingar hafa ekki jöfn tækifæri ti að skapa sér stöðu innan samfélagsins og 

hafa því ekki sama aðgang að ákvarðanatöku innan samfélagsins en það að geta 

skapað sér stöðu felur í sér ákveðið vald (Gledhill, 2000). Mannfræðingurinn 

Johannes Fabian hefur haldið því fram að vestræn orðræða hafi skapað „hina” með 

því að stilla þeim upp á öðru tímaskeiði samhliða áherslu á framandleika þeirra 

(Kristín Loftsdóttir, 2010).  

  Foucault (1979) sagði að orðræðan væri samofin valdinu og væri mótandi 

fyrir sjálfsmynd fólks og gæti einnig réttlætt og útskýrt yfirráð ákveðinna hópa yfir 

öðrum. Hann taldi að í öllum samfélögum réðist framleiðsla, skipulagning, vald og 

dreifing orðræðunnar af ákveðnum aðferðum sem að yfirbuga það sem er 

tilviljunarkennt í flutningi hennar, taka af henni hætturnar og völdin. Hann gerði ráð 

fyrir því að í þjóðfélagi á borð við okkar væri fólki ljóst að ekki er leyfilegt að segja 

hvað sem er, hver sem er má ekki tala um hvað sem er og ekki megi tala um allt við 

hvaða aðstæður sem er. Foucault (1979) taldi að slíkir útilokunarhættir væru flestum 

kunnir og að þetta bann væri eitt hið augljósasta. Hann talaði einnig um annan 

útilokunarhátt en það var útskúfun og sem dæmi um það er að „brjálæðingurinn” 

hefur ekki haft leyfi til þess að hafa orð sín í umferð líkt og annað fólk. Það er 

misjafnt hvernig litið er á orð og gjörðir brjálæðingsins, stundum er hlustað á þau og 

stundum ekki. Það er hægt að velta því fyrir sér hvort að það sé stundum litið á 

„múslimann” sem brjálæðinginn. Oft eru orð hans ekki talin bera neina sérstaka 
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merkingu eða þýðingu en í öðrum tilfellum þykja þau fela í sér dulinn sannleik, búa 

yfir ákveðnu dulmagni og jafnvel geta sagt til um framtíðina og eru því boðberi 

sannleikans. Vena Daas hefur gagnrýnt hugmyndir Foucault og segir að orðræður séu 

ekki bara að vísun í ákveðinn texta líkt og Foucault hefur lagt áherslu á en Vena Daas 

vill leggja frekari áherslu á stærra samhengi orðræðanna (Gardner og Lewis, 1996).  

  Hugtakið „governmentality” kemur einnig frá Foucault en með þessu hugtaki 

var hann að leggja áherslu á hvernig yfirráð eiga sér ekki bara stað útfrá ríkisvaldinu 

heldur eru margar ólíkar stofnanir sem að eru ekki síður mikilvægar í að aga 

einstaklinginn (Gardner og Lewis, 1996). Foucault taldi að valdið væri virkt og 

skapandi afl sem væri samofið félagslegum veruleika. Hann benti á að hluti af 

nýsköpun heimsins fælist í nýrri tækni valdsins, þar sem hlutir eru flokkaðir og þeim 

þannig stjórnað. Hugmyndir Foucoult eru gagnlegar að mörgu leyti og þá sérsaklega 

til þess að skilja mikilvægi hugmyndafræðilegrar mótunar á valdi (Kristín Loftsdóttir, 

2010). Kristín Loftsdóttir (2010) segir að hugmyndir okkar hafi nú um langt skeið 

einkennst af orðræðum þar sem að lögð er áhersla á framþróun sem línulegt 

fyrirbæri en slíkt felur í sér að eingöngu er til ein rétt leið til þess að ímynda sér 

framtíðina.  
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6 Áhrif hnattvæðingar 

Á undanförnum áratugum hafa áhrif hnattvæðingarinnar verið allt um lykjandi hvert 

sem á er að líta. Hnattvæðingin hefur átt stóran þátt í því að aukið flæði á fólki, 

varningi, tækni og hugmynda á milli svæða er að eiga sér stað og hefur einnig átt 

stóran þátt í að skapa fjölmenningarsamfélög með auknum fólksflutningum um allan 

heim. Í dag eru múslimar hluti af nánast öllum vestrænum samfélögum en 

hnattvæðingin hefur spilað gríðarlega stórt hlutverk í dreifingu ímynda og hugmynda 

um íslam og múslima á milli svæða og heimshluta. Hröð tækniþróun hefur leitt til 

þess að samskipti milli ólíkra svæða eru sífellt að verða greiðari og svæði sem að eru 

mjög einangruð eru orðin mun aðgengilegri en áður (Hunt, 2002; Inda og Rosaldo, 

2008). Frjálsara flæði fjármagns hefur í för með sér ný og breytanleg viðskiptanet auk 

hraðara flæði ímynda og fólks á milli svæða (Kristín Loftsdóttir, 2010).  

  Öryggisvæðingin hefur aukist til muna í kjölfar aukinna fólksflutninga og 

eftirlit með fólki hefur að öllum líkindum aldrei verið meira en núna (Hallfríður 

Þórarinsdótttir, 2009). Durrenberger og Erem (2010) telja að það sé mikilvægt að líta 

á þau ólíku valdatengsl og misskiptingu sem hnattvæðingin hefur átt þátt í að 

viðhalda og hvernig hún hefur einnig skapað ný form ójafnaðar. Þau telja að helsta 

verkefni mannfræðinnar sé að skoða stéttaskiptinguna sem að hefur myndast í 

kjölfar hnattvæðingar en þau vilja meina að meirihluti mannkyns sé heftur í 

stéttakerfi hnattvæðingar og örlítill hluti manna eigi allan auð heimsins. Kristín 

Loftsdtóttir (2010) segir að það sé mikilvægt að líta á hvernig misskipting er talin svo 

náttúrleg og eðlileg að hún þyki ekkert annað en réttlætanleg og standi fyrir utan 

félagslegan veruleika okkar (Kristín Loftsdóttir, 2010). 

Eitt stærsta aflið í hnattvæðingunni er sú efnahagsþróun sem hefur átt sér 

stað og að mati margra fræðimanna eru þessi hnattrænu tengsl til komin vegna 

þeirra ferla sem hafa leitt til þess að allur heimurinn er nú hluti af einu stóru 

efnahagskerfi. Efnahagslegar afleiðingar hnattvæðingarinnar voru mikið rannsakaðar 

af ný-marxistum í lok 20. aldar en þeir skoðuðu hnattvæðinguna aðallega útfrá 

kenningu Immanuel Wallerstein sem að byggðist á forræði (e. hegemony) en hann 

taldi að allar þjóðir heimsins væru undirokaðar af hinum iðnvæddu Vesturlöndum og 

verði sífellt fyrir áhrifum frá þeim; fjárhagslega, menningarlega og stjórnmálalega. Í 
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byrjun 21. aldar hefur hins vegar verið lögð áhersla á að skoða hnattvæðinguna í 

sambandi við aukna fólksflutninga og hvernig öryggisvæðingin hefur sprottið upp í 

kjölfarið. Þjóðernishyggja hefur einnig verið mikið skoðuð í sambandi við 

hnattvæðinguna en því hefur verið haldið fram að hún hafi aukist í kjölfar 

hnattvæðingarinnar. Hreyfiöflin sem að fylgja hnattvæðingunni eru þó ekki ný af 

nálinni en þau hafa haft áhrif í nokkrar aldir (Hunt, 2002).    

McLuhan talar um „global village” en með því meinar hann að heimurinn sé 

nú smærri en áður og að stjórnmála- og menningarleg landamæri séu að falla niður. 

Það er sífellt að verða auðveldara að ferðast á milli landa og fólksflutningar hafa því 

aukist gríðarlega seinustu áratugi, þessir fólksflutningar haft mikil áhrif á flest öll svið 

mannlífsins. Í kjölfarið af þessum fólksflutningum hafa fjölmenningarsamfélög orðið 

mun algengari þar sem að fólk með mismunandi bakgrunn lifir í sama samfélaginu. 

Algengustu ástæður þess að fólk flyst á milli landa er að það sækist í að búa þar sem 

hægt er að skapa sér og sínum betri tækifæri t.d. til menntunar, betri 

atvinnumöguleika, til að sameinast fjölskyldum sínum og einnig eru margir sem eru 

að flýja slæmar aðstæður heima fyrir (Lule, 2012). Múslimar eru hluti af þessum 

fjölmenningarsamfélögum á Vesturlöndum og hafa skapast miklar umræður um það 

hvort að siðir þeirra og venjur passi innan hins vestræna heims. Kepel talar um 

McWorld vs. Jihad en með því á hann við þann hnattræna ágreining sem að getur 

myndast á milli ólíkra menningarheima. Megin ástæðan fyrir þessum ágreiningi er sú 

að það er oft ákveðin mótsögn sem að á sér stað innan hnattvæðingarinnar. Það er 

lögð áhersla á að hnattvæðingin haldi sínu striki og að framfarir eigi sér stað á 

nútímanlegan hátt en það er þó líka verið að sporna gegn hnattvæðingunni en sem 

dæmi um það má nefna að það er verið að reyna að halda áhrifum ákveðinni 

trúarbragða í skefjum og þá sérstaklega íslam en samt sem áður er vilji fyrir því að 

áhrif hnattvæðingarinnar eigi sér stað. Kepel telur að þessi þróun sé í raun ný þar 

sem að á seinni hluta 20. aldar hafi trúarmál verið einkamál eða innan fjölskyldu 

hvers og eins en það var einnig sá tími þegar trúarbrögð voru að reyna að aðlagast 

hinum hnattræna heimi. Hann heldur því fram að tilgangurinn hafi ekki verið að 

nútímavæða íslam heldur íslamavæða nútímavæðinguna. Það hefur færst í aukana 

að skoða tengslin sem hafa skapast á milli hnattvæðingarinnar og bókstafstrúar en 

með hnattvæðingunni hefur skapast ákveðin spenna á milli þess hefðbundna (e. 
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tradition) og nútímaviðhorfa (Tariq, 2006). Hnattvæðingin hefur aukið áherslu á 

þjóðernishyggju en það er vegna þess að eftir því sem við verðum líkari og ólíkir 

menningarheimar búa í meiri návist við hvorn annan þá er lögð meiri áhersla á að við 

aðskiljum okkur frá öðrum (Lewellen, 2002).  

Appadurai (2000; 2003) hefur skoðað áhrif hnattvæðingar mikið en hann er 

þekktastur fyrir hugmyndir sínar hvað varða flæði og hindranir í sambandi við 

hnattvæðinguna. Hann hefur haldið því fram að í kjölfar hnattvæðingarinnar flæði 

fólk, varningur, tækni, upplýsingar, ímyndir, hugmyndir og fleira á milli heimshluta. 

Þó svo að við lifum í heimi flæðis þá eru alltaf ákveðnar hindranir til staðar líkt og 

hindranir sem að felast í landamærum og í lögum hverrar þjóðar fyrir sig. Appadurai 

bendir á að það sé ekki rétt að segja að alþjóðavæðingin sé heimur hluta á hreyfingu 

þar sem að hið umrædda flæði er ekki stöðugt, hlutirnir eru ekki af sama uppruna og 

flæðið er ekki samræmt. Flæðið er í raun í tengslum við þær hindranir sem að fyrir 

eru og þessar hindranir verða til þess að hlutir flæða á mismunandi hraða. Hlutirnir 

koma og fara með margvíslegum leiðum, koma frá og fara á mismunandi staði og 

þeir staðir heyra undir stofnanir með mismunandi reglur ólíkra þjóða og samfélaga. 

Flæðið er því ekki frjálst og ýmsar hindranir sem að hafa áhrif á það, samkvæmt 

Appadurai er alþjóðavæðingin því bæði heimur flæðis og hindranna (Appadurai, 

2000; 2003). Kristín Loftsdóttir (2010) telur að fyrir mörgum sé hugtakið hnattvæðing 

eins konar framhald alþjóðlegrar þróunarsamvinnu þar sem að áhersla er lögð á að 

tengja alla við kapítalíska markaði og hnattrænt efnahagskerfi. Þrátt fyrir að 

Appadurai hafi rétt fyrir sér að mikilvægt sé að hverfa frá því sjónarhorni að 

hnattvæðingin orsaki eingöngu einsleitni má þó ekki heldur líta fram hjá því hvernig 

ákveðin öfl sem tengja má við hnattvæðingu stuðla að aukinni einsleitni heimsins 

(Kristín Loftsdóttir, 2010). Fræðimenn í dag hafa í auknum mæli snúið sér frá þeim 

kenningum sem gera ráð fyrir einfaldri Vesturlandavæðingu og hafa snúið sér að því 

að sýna fram á fjölbreytileika og hvernig menningarfyrirbæri eru túlkuð, endurnýtt 

og endurgerð á ólíkum stöðum. Þessi margþættu ferli hnattvæðingar hafa haft áhrif á 

þjóðarímyndir og vakið upp nýjar spurningar hvað varðar þjóðmenninguna (Tariq, 

2006; Kristín Loftsdóttir; 2010). 
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6.1 Ímyndun 
 
Í þeim rannsóknum sem að gerðar hafa verið á samkennd og sjálfsmynd síðastliðin ár 

hefur hugmyndin um ímyndun (e. imagination) komið sterk inn. Appadurai (1990; 

2000) talar um að það megi nú í dag líta á ímyndun sem félagslega staðreynd en ekki 

einungis félagslegt afl þegar um afleiðingu tæknilegrar framþróunar er að ræða. 

Hann segir að vegna aukinnar tækni sé heimurinn orðinn samtengdari og vegna 

þessa sé þessi ímyndun orðin áþreifanlegri og sýnilegri og nú eru margar leiðir til 

þess að ímynda sér sjálfan sig sem hluti af einhverri ákveðinni heild. Að því leyti felur 

hnattvæðingin í raun í sér nýjar leiðir til að tala um fortíð, nútíð og framtíð og aukin 

einsleitni þarf því ekki endilega að fylgja hnattvæðingunni (Appadurai, 1990;2000). 

Kristín Loftsdóttir (2010) talar um í grein sinni að henni þyki þessi áhersla á ímyndun 

tvíþætt, í fyrsta lagi sýnir hún fram á mismunandi leiðir til þess að ímynda sér 

framtíðina og í öðru lagi er hægt að nota ímyndun til þess að skoða sjálfsmyndir í 

hnattrænum heimi. Það felst því mikill fjölbreytileiki í hnattvæðingunni og Appadurai 

telur að það sé eitthvað sem að fræðimenn hafa litið fram hjá. Fólk hefur til að 

mynda ákveðna ímynd eða mótar sér huglæga mynd af einhverju ákveðnu fyrirbæri 

eða hóp líkt og múslimum. Framþróun í tækni mótar þá ímynd sem að fólk hefur líkt 

og t.d. upplýsinga og fjölmiðlaumfjöllun í orðræðunni sem að mótar tilveruna.  
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7 Áhrif vestrænna fjölmiðla 

Mið-Austurlönd hafa verið mikið í fjölmiðlaumræðunni unfanfarin ár og þá oftast í 

tengslum við átök, reiði, ofbeldi og kúgun. Íbúar Mið-Austurlanda hafa oft á orði að 

þær ímyndir sem birtist í fréttaflutningi á Vesturlöndum séu einsleitar, þröngsýnar og 

ósanngjarnar. Það hefur verið fastur liður í fjölmiðlum hér á Vesturlöndum að sýna 

svipmyndir frá Mið-Austurlöndum þar sem að við sjáum konur með blæjur sem hafa 

verið tákn kvennakúgunar í hugum okkar og karlmenn í framandi klæðum sem eru 

vel skeggjaðir og yfirleitt reiðir með hnefann á lofti hrópandi ókvæðisorð. Þessar 

svipmyndir sem við sjáum í fjölmiðlum staðfesta í raun þær algengu hugmyndir sem 

almenningur hefur um þessi svæði og það virðist vera sem svo að ávallt þegar 

örlagaríkir atburðir eiga sér stað sé íslam sett í aðalhlutverk (Magnús Bernharðsson, 

2005).  

Eftir hryðjuverkaárásina þann 11. september breyttist sýn 

Bandaríkjannamanna á íslam og múslima til frambúðar. Áður en að hörmungarnar 

áttu sér stað tengdu þó flestir Bandaríkjamenn orðið íslam við neikvæðar ímyndir, 

hryðjuverkamenn með túrban og miskunarlausa íslamska fræðimenn sem að hvöttu 

til þess að það ætti að forðast Vesturlandavæðinguna. Fjölmiðlar sýndu látlaust 

skelfilegt myndbrot af flugvélunum sem búið var að ræna og skullu á tvíburaturnana. 

Þegar það er stöðugt verið að sýna þessi myndbrot í fjölmiðlum er því komið vel til 

skila að þeir sem að gerðu voðaverkin hafi framið þau í nafni íslam og að múslimar 

séu því í eðli sínu frábrugðnir „okkur”. Stöðugar frásagnir af agnarsmáum minnihluta 

sem er afbrigðilegur frá öllum hinum hafa litað sýn Bandaríkjamanna á trúarbrögðum 

sem að 1,6 milljarður manna aðhyllist eða um það bil 1/5 hluti jarðarbúa. Í 

Bandaríkjunum er íslam þau trúarbrögð sem að vaxa hraðast og því má segja að 

„þeir” eru nú „við” (Halliday, 2002; Quareshi, E. og Sells, M, 2003). 

Edward Said (1997) hefur mikið skoðað hvernig vestrænir fjölmiðlar lýsa fólki 

frá Mið-Austurlöndum og hvernig umfjöllunin um íslam er sífellt gerð að ákveðnu 

fréttaefni (Said, 1997). Fréttaflutningur frá Mið-Austurlöndum er mjög gott dæmi um 

þjóðhverfu en þjóðhverfa er lykilhugtak þegar kemur að því að skilja hvernig við 

lítum á þá sem tilheyra ekki okkar eigin menningu og afhverju. Við metum líf fólks í 

öðrum samfélögum út frá eigin forsendum og skilningi á tilverunni. Hugmyndir okkar 
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eru því aldrei hlutlausar heldur eru þær stútfullar af gildismat, valdi og því hvað telst 

vera gott líf og góð hegðun. Þjóðhverfan veldur því að við sem að búum á svipuðum 

stað og tilheyrum sama hópi eigum auðvelt með að skilja hvort annað. Slæma hliðin 

á þjóðhverfunni er þröngsýni og fordómar gagnvart öðrum (Said, 1997; Cesari, 2009). 

Magnús Þ. Bernharðsson (2005) bendir á að Í raun sé hugtakið, Mið-Austurlönd, 

mjög þjóðhverft eða Evrópuhverft (e. eurocentric). Hugtakið á sér ekki langa sögu en 

var fyrst notað í byrjun 20. aldar og var búið til af utanaðkomandi aðilum sem að 

vildu skilja lögmál eða reglur stjórnmála, hagkerfisins, félagslegra og menningarlegra 

samskipta innan landfræðilegs svæðis sem að nær frá Morakkó til Persíu og er 

merkimiðinn því afar pólitískur. Barth vildi meina að slík hugtök endurspegli hvernig 

svæðið vekji áhuga valdhafa, sem í þessu tilfelli voru Bretar og Frakkar, 

stjórnmálalega á „hinum”. Sá sem býr til merkimiðann er í annarri stöðu en sá sem 

að fær merkimiðann. Með slíkum hugtökum er sköpuð ákveðin heild sem nær utan 

um fólk sem að oft á fátt sameiginlegt hvorki í menningarlegu samhengi 

landfræðilegu eða trúarlegu. Said (1997) segir að svo lengi sem að vestrið er að 

skoða íslam þá er íslam ekki bara talin mikill keppinautur heldur einnig talin mikil ógn 

gagnvart kristninni og vestrænum gildum.  

  Milton Edwards (2004) bendir á að staða Mið-Austurlanda sé afleiðing af 

alþjóðastjórnmálum, valdaójafnvægi, bandarískri forræðishyggju og áhrifa frá 

alþjóðaviðskiptum. Hún leggur áherslu á að þeir sem að afla sér þekkingar um 

svæðið verði að gera sér grein fyrir fyrirfram mótuðum skoðunum sínum á svæðinu 

og vari sig á þeim. Hún segir að allir hafi orðið fyrir áhrifum vestrænnar sýnar á 

þennan heimshluta enda er sú sýn hin valdamesta. Hugmyndirnar koma til okkar í 

gegnum fjölmiðla; fréttir, sjónvarpsþætti, útvarp, tónlist og tímarit. Hún bendir á að 

sú mynd sem er birt af Mið-Austurlöndum nútímans í fjölmiðlum sé oftar en ekki 

mjög dulræn (e. mystic) en með því er átt að svæðið er birt líkt og það sé umlukið 

leyndardómum og stríðsátökum, það sé vagga hryðjuverka, trúarlegra 

ofstækismanna og villimannlegrar stjórnar. Fréttamenn lýsa stanslausum deilum og 

kúgun og kalla eftir umbótum en líta einungis til menningarlegra eða trúarlegra þátta 

í stað þess að líta til ástands innanríkjamála, misskiptingu auðs og valds í 

samfélögunum og stuðning Vesturlanda við ólýðræðisleg valdaöfl. Þegar allt kemur 

til alls þá þjáist þessi heimshluti af svipuðum vandamálum og fyrrum nýlenduríki, þ.e. 
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nútímavæðingu (e.modernization), ófullnægjandi stjórnmálaþáttöku, litlum hagvexti, 

skuldir til Vesturlanda, samkeppni um vopn og borgarmyndun (e. urbanization) 

(Milton-Edwards, 2004). Hörmulegt ástand Palestínuaraba og í Írak er til að mynda 

hægt að rekja beint til utanríkisstefnu Bandaríkjanna en samkvæmt Qureshi og Sells 

eru þeir fjölmiðlar sem að taka afgerandi afstöðu gegn utanríkisstefnu Bandaríkjanna 

nánast sniðgengnir (Qureshi og Sells, 2003).  

Tariq (2006) segir að í þeim fréttflutningi sem á sér stað í dag er mikið um 

alhæfingar yfir mjög fjölbreytt „múslímsk” samfélög alveg frá Afríku, vestur-, suður-, 

austur-, og mið Asíu, Balkanlöndin og Vesturheiminn og snúast þessar alhæfingar í 

raun mikið um eðlislæga frávísun á „múslimanum”. Hann telur að sú ímynd sem að 

búin er til af múslimum í vestrænum fjölmiðlum verði að líta á sem ákveðið form af 

rasisma (e. incendiary racism). Þessi rasismi er til þess ætlaður að valda múslimum 

skaða með því að veita heimild til þess að skapa reiði í garð þeirra, gefa þeim lægri 

stöðu og láta þá líta mjög illa út í fjölmiðlum þar sem að þeir eru birtir sem einsleitur 

hópur sem ekki hefur siðmenningu (Tariq, 2006).  

Sú aðferð að vekja upp ótta og hræðslu hjá almenningi hefur verið mikið 

notuð til þess að réttlæta hernaðarlega yfirburði Bandaríkjanna. Það eru 

fjárhagslegar og hernaðarlegar ástæður sem liggja að baki þess að múslimar eru gott 

skotmark, til dæmis má nefna aðgangur og völd yfir orku- og steinefna auðlindum og 

einnig vöktun á hverjar hernaðaráætlanir Kínverja eru á heimsvísu (Tariq, 2006). 

Tariq (2006) heldur því fram að frá því að stríðið gegn hryðjuverkum hófst með 

innrás Bandaríkjamanna inní Írak árið 2003 hafa fjölmiðlar nánast aldrei sýnt 

gagnrýni í fréttaflutningi sínum á sigrum Bandaríkjamanna í þessu svokallaða stríði. 

Einnig má nefna að þeir fjölmiðlar sem að njóta hvað mestrar hylli á Vesturlöndum 

hafa nánast aldrei tekið fyrir á gagnrýninn hátt hvernig múslimar eru settir fram eða 

minnst á útlendingahræðslu í sambandi við íslamófóbíu eða yfirburði hinna hvítu (e. 

white supremacy) í fréttaflutningi sínum. Fjölmiðlar og fræðimenn hafa margir 

hverjir stutt við öryggisvæðinguna og hafa álasað „íslömskum hryðjuverkum” um það 

óöryggi sem á sér stað í heiminum, án þess að skoða það á gagnrýnin hátt hvernig 

bandarísk og vestræn hernaðar- og heimsvaldastefna hefur átt þátt í að skapa þetta 

óöryggi með utanríkisstefnum sínum (Tariq, 2006).  
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8 Stríðið gegn hryðjuverkum 

Þáverandi forseti Bandaríkjanna, George W. Bush, lýsti því yfir þann 7.október 2001 

að stríðið gegn hryðjuverkum væri hafið og á sama tíma tilkynnti hann um 

fyrirhugaða árás inní Afganistan (Bush, 2001). Á þessum tímapunkti var samúð 

heimsins með Bandaríkjamönnum eftir atburðina 11. september og því naut 

stríðsyfirlýsingin stuðnings nánast alls alþjóðasamfélagsins. Stríðið gegn 

hryðjuverkum hófst sem ákveðið verkefni sem var ætlað til þess að breyta rétt og 

ráða niðurlögum hryðjuverka í eitt skipti fyrir öll (Tariq, 2012). En líkt og Tariq (2012) 

bendir á þá hefur þetta verkefni orðið að eilífðar stríði sem sér ekki fyrir endann á, 

þetta stríð gegn hryðjuverkum hefur því verið kallað langa stríðið (e. the long war) 

(Tariq, 2012). Líkt og kom fram í ávarpi Bush bandaríkjaforseta á sínum tíma þá sagði 

hann: „Stríð okkar gegn hryðjuverkum byrjar á Al-Kaída en mun ekki enda þar. Stríðið 

mun ekki enda fyrren öll hryðjuverkasamtök á heimsvísu hafa verið fundin, stöðvuð 

og sigruð (e. „Our war on terror begins with Al-Quaeda, but does not end there. It 

will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and 

defeated” (Bush, 2001). Bush tók það einnig skýrt fram í ávarpi sínu að í þessu stríði 

væri ekki mögulegt að vera hlutlaus og það stæði því einungis til boða að standa 

annaðhvort með Bandaríkjamönnum eða hryðjuverkamönnunum (Chomsky, 2003). 

Noam Chomsky (2003) sem er einn helsti og virtasti gagnrýnandi utanríkisstefnu 

Bandríkjanna, gagnrýndi innrás Bandaríkjanna inní Afganistan harðlega en það er 

talið að innrásirnar inní Afganistan og Írak ásamt Guantanamo fangelsinu á Kúbu séu 

skýrustu birtingarmyndir stríðsins gegn hryðjuverkum (Chomsky, 2003).   

Það leið ekki á löngu þar til að það mynduðust órjúfanleg tengsl á milli 

hryðjuverka og íslam í hugum almennings og í Bandaríkjunum gekk það svo langt að 

múslimar voru krafðir um að biðjast afsökunar á hryðjuverkaárásinni þann 11. 

september, árás sem að þeir höfðu ekki komið nálægt. Það hefur skiljanlega reynst 

múslímum afar flókið og erfitt að vera sífellt tengdir við þessa neikvæðu hluti og nú 

til dags er það algengt að múslimar skilgreini sig sem hófsama til þess að vera ekki 

bendlaðir við hryðjuverk eða annan hrylling. Fordómar gegn múslimum og sigurgleði 

Bandaríkjamanna hafa haldist hönd í hönd í þessu stríði og af þeim sökum hefur 

þetta svokallaða stríð framkallað sífellt meira hatur gegn múslimum í vestrænum 
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samfélögum. Þetta hatur hefur fyrst og fremst verið komið á framfæri með hjálp 

neikvæðrar vestrænnar fréttaumfjöllunar í garð múslima og íslam í Evrópu, Norður 

Ameríku og Ástralíu (Tariq, 2012). Chomsky (2002) bendir á að þegar „við” fremjum 

hryðjuverk kallist það í mesta lagi minniháttar átök (e. low intensity conflict) en 

þegar „þeir” sem að okkur líkar ekki við fremja ofbeldisverk þá er ekki hikað við að 

kalla þau hryðjuverk. Magnús Bernharðsson (2005) segir að þó svo að þær neikvæðu 

alhæfingar hvað varðar múslima og íslam eigi ekki rétt á sér þá megi ekki líta framhjá 

því að hreyfingar á borð við Al-Kaída og ISIS eru til staðar og fara ört vaxandi. Það ber 

þó að hafa í huga að mikill minnihluti múslima er fylgjandi samfélagssýn Al-Kaída eða 

annarra áþekkra hreyfinga. Langflestir múslimar álíta þær pólitísku breytingar sem að 

Al-Kaída boðar vera í algjöru ósamræmi við kenningar íslam og telja þær muni skerða 

frelsi fólks verulega.   
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Lokaorð 

Umræðan á Vesturlöndum um málefni íslam og múslíma hefur undanfarið litast af 

mikilli hræðslu og ótta en það getur varla talist skrýtið í ljósi þeirra neikvæðu 

ímyndar sem sífellt er hamrað á t.d. í fjölmiðlum og orðræðunnar sem einkennist oft 

af miklum upphrópunum, þekkingarleysi og grunnhyggni.  

Hér að framan hef ég gert stuttlega grein fyrir íslam sem trúarbrögðum og 

lagt áherslu á hversu fjölbreytt og þverþjóðleg trúin er. Það er afar mikilvægt að fólk 

geri sér grein fyrir því að um 1,6 milljarður manna aðhyllast íslam eða um ¼ 

jarðarbúa sem að búa um allan heim og því ekki hægt að tala um eitt íslam heldur er 

það fjölbreytileikinn sem að er einkennandi fyrir trúna. Það gefur auga leið að þær 

alhæfingar sem að heyrast jafnan um múslima eiga ekki við rök að styðjast. Ég 

skoðaði hvernig sköpun „hinna” hefur átt sér stað og mikilvægi þess að hugmyndin 

um „hina” sé til staðar þegar réttlæta á slæma stöðu minnihluta- eða jaðarhópa. Það 

er brýnt að skoða hver það er sem hefur vald til að skapa orðræðuna og notaðist ég 

við kenningu Foucault um samband valdsins, þekkingar og orðræðunnar. 

Hugmyndakerfi Edward Said um Oríentalisma er einnig afar mikilvæg þegar það á 

tengslin á milli vestursins og austursins. Hugmyndin byggist á því að Vesturlönd hafi 

skapað orðræðuna gagnvart Austurlöndum og þannig búið til hentuga ímynd af 

„þriðja heiminum”. Hefðir og siðir múslíma séu hluti af hinum „vanþróðaða” heimi 

og því sé mikilvægt að þeir þróist á sama stig og „við” eru stödd á, í línulegri þróun 

þróunarhyggjunnar. 

Fjölmiðlar hafa spilað stórt hlutverk í að skapa neikvæða ímynd af íslam og 

múslimum og væri íslamófóbía líklega ekki til ef ekki væri fyrir tilstilli fjölmiðlanna. 

Þar eru þeir settir fram sem einsleitur hópur fólks sem vestrænni siðmenningu stafar 

ógn af. Segja má að eftir atburðina 11. september 2001 hafi fréttaumfjöllum 

einkennst af æsifréttamennsku og múslimar sýndir sem stórhættulegir 

hryðjuverkamenn, sem nauðsynlegt er að forðast, nú eða ráðast á. 

Hryðjuverkaárásin mörkuðu stór þáttaskil í heiminum öllum og fordómar gagnvart 

múslimum jukust til muna. Bandaríkjamenn háðu stríð gegn hryðjuverkum í kjölfarið 

af hryðjuverkaárásinni til að stemma stigum við þessari ógn. Að mínu mati er þetta 

ekki stríð gegn hryðjuverkum heldur stríð gegn múslimum og íslam sem 
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trúarbrögðum. Sem dæmi um tvískinnung í þeirra garð voru múslímar í kjölfar 

hryðjuverkaárásanna í Bandaríkjunum beðnir um að biðjast fyrirgefningar. Það sýnir  

að mínu mati hinn brenglaða hugsunarháttur sem skapast hefur því það er að mínu 

mati jafn fjarstæðukennt og ef allir kristnir menn væru álitnir samsekir um 

voðaverkið sem að Anders Breivik framdi í Noregi og beðnir um að biðjast 

fyrirgefningar.  

Ég tel að það sé afar mikilvægt að hugtakið íslamófóbía sé endurskoðað og 

afhverju það teljist eðlilegt að tala um þessa hræðslu við íslam sem fóbíu. Ég tel að 

þetta hugtak sé notað vegna þess að þessi hræðsla við íslam er skiljanleg og því 

réttlætanleg, eða orðin að ákveðnu normi innan hins vestræna veruleika. Það er 

nauðsynlegt að horft sé með gagnrýnum augum á þær hugmyndir sem að eru 

ríkjandi í samfélaginu og að þær séu ekki teknar sem sjálfsögðum hlut, annars fá 

fordómar að grassera óáreittir. Það besta sem ég hef öðlast í náminu í mannfræðinni 

eru hin svokölluðu mannfræði gleraugun. Þau hef ég alltaf á nefinu því þau láta mig 

sjá hinar félagslegu staðreyndir (e. social facts) með gagngrýnum augum og er það 

ómetanlegt og hefur það breyst hvernig ég horfi á sjálfan veruleikann. Veruleikinn 

þarf sannarlega ekki að vera hlutlaus. Í dag eru múslimar hluti af flestöllum 

vestrænum samfélögum og íslamófóbía er því partur af okkar daglega og ekki síst 

múslíma sjálfra. Slíkt ástand skapar tortryggni og útskúfun og kemur í veg fyrri að allir 

þegnar njóti sömu borgaralegu réttinda og er því mengandi afl í opnu 

lýðræðissafélagi. Fordóma af þessu tagi ber að líta grafalvarlegum augum. Það er því 

að mínu mati skylda mannfræðinga að láta í sér heyra, nýta þekkinguna, leiðrétta 

villur og benda á staðalmyndir eða það stefni ég að minnsta kosti á að gera eftir 

fremsta megni, héðan í frá. 
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