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Interview Naser Khader håber, at han som teologistuderende kan få inspiration fra
evangelisk-luthersk kristendom til en reformation af islam
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Af Henrik
Hoffmann-Hansen

Løsgænger Naser Khader er
begyndt at læse en mastergrad i teologi ved Københavns Universitet. Han er i
forvejen uddannet cand.polit., så han vil være færdig
med studiet på tre et halvt år.
Han fortæller i dette interview, at han ikke primært går
der for at få en eksamen, og
han har heller ikke tænkt sig
at blive præst i folkekirken.
Samt at han tilmeldte sig studiet sidste efterår, inden han
forlod Liberal Alliance.
Hvad får da dig til som muslim at læse teologi?
– Det gør jeg for at genere
Søren Krarup, siger han med
sin karakteristiske høje latter.
– Nej, for det første er jeg
meget optaget af værdispørgsmål. For det andet
mener jeg, at islam trænger
til en fornyelse, en reformation. Man trænger til selvkritik og til, at man ser på sine
kilder med kritiske briller.
Det gælder også Koranen.
Jeg har fornemmmet, at den
kristne reformation, den luthersk-evangeliske kristendom, har gjort op med en del
dogmer. Det er endt med, at
tro er en privatsag, hvor man
skelner mellem at være troende og at være religiøs.
– Man går heller ikke så
meget op i det demonstrative, det med tøj- og madvaner
og ritualer. Ens forhold til
Gud er direkte, uden mellemled. Så er det med, at
man ser kritisk på kilderne.
Jeg mener, at en religion er
stærk, når den kan tåle kritik. Den religion, der ikke
kan tåle kritik, er svag. Så
min hensigt er at finde ud af,
hvad islam kan lære af den
evangelisk-lutherske kristendom, forklarer Naser Khader.
Det har også spillet ind, at
han blandt andet har siddet i
Folketingets kirkeudvalg og
integrationsudvalg. Her har
samtalerne med præsterne
Søren Krarup og Jesper
Langballe inspireret, selvom
han ikke deler deres syn på,

0 – Søren Kierkegaard indgår i min uddannelsesplan, og jeg synes, han er meget, meget interessant, siger Naser Khader.
– Foto: Rune Evensen/Scanpix.

at demokratiet nærmest er
en luthersk opfindelse. Spøgende tilføjer Khader, at han
forventer at få lektiehjælp fra
Søren Krarup.
– Jeg synes, det er vigtigt,
at vi politikere går i dybden
og bliver klogere med hensyn til vores hjertesager, siger han. Det kursus, jeg er
gået i gang med nu, handler
om den tyske teolog og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer. Han var både en
from og radikal teolog. Han
talte meget om civil courage,
den enkeltes pligt til at gøre
modstand mod totalitære systemer. Han var kendetegnet
ved sin tolerance og ved internationalt udsyn. Han
mente ikke noget om islam,
men hele den forskning, der
er om ham, er utroligt inspirerende for mig. Desværre er
der ikke så mange fromme
teologer i islam. Islam har
endnu ikke opfostret en Mother Teresa, en Ghandi eller
en Abbé Pierre, siger Naser
Khader.

Den nye teologistuderende
har sammen med teologen
Kathrine Lilleør skrevet bogen ”Tro mod Tro”, og det
projekt har også været med
til at vække den teologiske
interesse.
– I bogen kaldte jeg den luthersk-evangeliske Gud for
naiv. Han tilgiver alt. Uanset
hvad du gør, bliver du tilgivet. Det er naivt og fascinerende på samme tid. Den side, der handler om forsoning og tilgivelse, er jeg meget optaget af, og den findes
også i Koranen. Der er passager om det, men det sidste
århundredes toneangivende
fortolkere inden for islam
har mere haft fokus på øjefor-øje og tand-for-tand-delen end forsoning og tilgivelse, siger han.
Men hvis du vil reformere islam, hvorfor går du så ikke på
koranskole? Er teologistudiet
ikke en omvej?
– Jeg har været på koranskole. Jeg kunne Koranen
udenad som 11-årig. Jeg har

også taget fjernstudier og er
autodidakt i forhold til islamiske studier. Men hvis man
skal inspireres til at gøre en
forandring, så må man inspireres udefra. Nu er det ikke mig, der skal reformere
islam, men jeg vil gerne give
mit beskedne bidrag.
Har du overvejet, at du efter
tre et halvt år måske må erkende, at du har taget fejl og
må konvertere til kristendommen?
– Nej, det er slet ikke inde i
mine overvejelser. Men jeg
synes, det er utroligt spændende, at det hænger sammen med det, jeg beskæftiger mig med politisk. Kultur- og værdikampen bliver
også mere og mere relevant i
takt med, at Gud er kommet
ind fra kulden igen. Tag diskussionerne om forholdet
mellem stat og kirke. Principielt går jeg ind for en adskillelse mellem stat og kirke, men det er svært at gøre
det så principielt, for i Danmark har sammenblandin-

gen af stat og kirke faktisk
sikret en adskillelse af religion og politik.
Er du inde i sådan en kierkegaardsk udvikling, hvor du
bevæger dig fra det æstetiske,
til det etiske og til sidst det religiøse?
– Søren Kierkegaard indgår i min uddannelsesplan,
og jeg synes, han er meget,
meget interessant. Jamen,
jeg har da været igennem en
udvikling. Jeg har været en
meget ortodoks muslim. I
gymnasietiden blev jeg Feuerbach- og Nietzsche-fan,
det var dem, der sagde, at
Gud er død. Efter min fars
død begyndte jeg at spørge,
om det nu kunne være rigtigt, og jeg begyndte at fordybe mig lidt. Jeg betragter
mig i dag som lidt troende.
Et eller andet har skabt os,
hvad det så end er. Det har
gjort mig nysgerrig. Jeg er i
øjeblikket sådan ... søgende,
siger Naser Khader.
hoffmann@kristeligt-dagblad.dk
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580,05

Kilde: Danmarks Nationalbank

Mødomsoperationer udnytter svage piger
Læger, der udfører
mødomsoperationer
på muslimske piger,
udnytter kvindernes
angst og uvidenhed,
mener sygeplejerske
og socialrådgiver
Af Line Vaaben

Mange muslimske danske
piger, der ikke længere er
jomfruer, vælger at betale
5000 kroner for en operation, der skal rekonstruere deres mødom. Årsagen er ofte
et forestående ægteskab og
angsten for at blive fordømt
af den kommende ægtemand. Operationen kan
foretages enten hos en gynækolog eller en plastikirurg.
En af gynækologerne hedder Christine Felding. Hun
laver i gennemsnit tre operationer om måneden – om

sommeren et par stykker om
ugen:
– Årsagen er ikke altid ægteskab, en del har bare dårlig
samvittighed over, at de har
gjort det. De ved, at de har
dummet sig, og nu må de så
betale for det.

Men den tendens er Kristina
Aamand stærkt kritisk overfor. Hun er socialrådgiver,
sygeplejerske og forfatter til
bogen ”Mødom på mode”
om muslimske kvinders seksualitet.
– Jeg synes, mødomsoperationer er udnyttelse af en
svag målgruppe, der er bange og mangler viden, siger
Kristina Aamand, der om
kort tid går i luften med
hjemmesiden www.nymoedom.dk. Den skal oplyse pigerne om alternativer til operation og forklare dem, at
mødommen rent faktisk slet
ikke er en hinde, der bliver
sprængt.

Som tidligere beskrevet i
Kristeligt Dagblad er der
snarere tale om en hindekant, som i mange tilfælde
ikke tager skade ved første
samleje, og i to ud af tre tilfælde ikke engang leverer
den myteomspundne blodplet på lagenet.
Kristina Aamand mener ikke, gynækologer oplyser
kvinderne godt nok om alternativer til operationen.
– Man sælger jo kvinderne
en vare, som rent faktisk er
ingenting. Og samtidig hævder de, at de redder kvinderne. Jeg synes, det tangerer
kolonistisk udnyttelse: Hvid
kvinde redder sort kvindes
liv, siger hun.
Morten Lebech, formand
for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, mener
ikke, at operationerne er
uetiske. Han mener dog, gynækologen bør informere
kvinden grundigt, inden hun
bliver opereret:

– Det er vigtigt, at de ikke
bare opererer pr. automatik,
men går ind i en diskussion
med pigerne om, hvordan
man ellers kan hjælpe dem,
og måske rådgive dem til at
turde lade være.

Men det indrømmer Christine Felding gerne, at hun ikke
gør:
– Det forsøgte jeg, da jeg
startede med det her i 1996.
Men det er jeg holdt op med.
Kvinderne vil betale, og de
ønsker ikke, at jeg skal blande mig. Så jeg modsætter
mig ikke operationerne. Så
går de jo bare et andet sted
hen. Det er jo også en forretning, det her.
Hun er godt klar over, at
mange kvinder tror, mødommen er en hinde, der sprænger. Mange af kvinderne tror
også, at hun sætter et nyt
stykke hud ind. Det gør hun
ikke.
– Jeg siger til dem: Jeg kan

bringe dig smerte og modstand, men jeg kan ikke garantere blødning. Populært
sagt syr man hullet sammen
til det halve. Det er det, pigerne betaler for.
Der er nogen, der mener, at
du udnytter disse pigers uvidenhed og ulykke, hvad siger
du til det?
– Jeg tror ikke, de har talt
med pigerne, hvis de siger
sådan. Jeg fortæller pigerne,
at man ved en gynækologisk
undersøgelse ikke nødvendigvis kan se, om man er
jomfru. Men der er forskel
på at se og føle. Mændene vil
mærke modstand og høre, at
pigerne siger av, og det er
det, operationen sørger for,
siger hun.
vaabenkristeligt-dagblad.dk
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Ny indvandringsprøve i udbud
Den nye omstridte indvandringsprøve sendes nu i udbud, oplyser Udlændingeservice. Prøven skal gælde
for udlændinge, der søger
om at blive familiesammenført med deres ægtefælle i
Danmark, samt for religiøse
forkyndere. Den forventes
indført i 2010. Udlændingeservice inviterer blandt andet
sprogskoler til at give tilbud
på at afholde prøven, som
skal bestå af en mundtlig
test i dansk sprog og danske
samfundsforhold. Udlændingeservice skønner, at
1500-2000 personer vil aflægge prøven om året.
/ritzau/

S og SF imod at
ændre fradrag
Socialdemokraterne og SF
melder nu klart ud, at de to
partier vil kæmpe mod et lavere fradrag for fagforeningskontingenter og akasser. Regeringens skattekommission har stillet forslag om at sænke fradraget
for kontingentet til fagforeninger og a-kasser fra 33
til 25 procent. Hidtil har Socialdemokraterne og SF været tilbageholdende med at
uddele karakterer til forslaget, men nu siger begge partier til fagforbundet FTF’s
netmagasin, Resonans, at
de vil kæmpe imod forslaget
under de politiske forhandlinger. Begge partier understreger imidlertid, at de ikke
opsætter ultimative krav
inden de politiske forhandlinger om en skattereform.
/ritzau/
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Statsminister Anders Fogh
Rasmussens (V) vil ikke
blande sig i, at hans egne
partifæller mødes med nazister. ”Jeg kan generelt oplyse, at jeg som statsminister
ikke blander mig i, hvem politiske partier, herunder ungdomspartier, afholder offentlige debatmøder med”,
skriver Anders Fogh Rasmussen i et svar til næstformanden for Enhedslistens
folketingsgruppe, Per Clausen. Det har vakt opstandelse både i moderpartiet og
hos andre partier og deres
ungdomsorganisationer, at
Venstres Ungdom, VU, i Århus har inviteret Danmarks
Nationalsocialistiske Bevægelse, DNSB, til et debatmøde den 16. februar. SF’s menneskerettighedsordfører,
Kamal Qureshi, kalder Anders Fogh Rasmussens svar
for ”hykleri af dimensioner”.
– Statsministeren har om
nogen afvist enhver form for
dialog med ekstreme muslimske grupper som Hizb utTahrir. Og det har SF støttet.
Men når det så ikke længere
drejer sig om muslimske
antidemokrater, men racistiske antidemokrater på højrefløjen i dansk politik, så må
man godt mødes og diskutere med modstanderne. Det
er en skræmmende logik og
sender et signal til samfundet om, at nazisterne åbenbart er mere stuerene end
Hizb ut-Tahrir, siger Kamal
Qureshi. Venstres politiske
ordfører, Inger Støjberg, har
da også opfordret ungdomsafdelingen til at aflyse debatmødet. Hun mener, at politikerspirerne netop er med til
at ”blåstemple en gruppe,
som vi på ingen måder skal
være med til at blåstemple”.
/ritzau/
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