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Forsoning mellem
Vesten og Islam

Af Johan Galtung

(Oversættelse Ebba Larsen)

1. Diagnose:
Denne artikel slutter med en oversigt med titlen: “Vesten og Islam: En oversigt 
over tiden efter korstogene”. Den giver indsigt i følgende:

o 25 muslimske landes/regioners historie.
o navne på koloniregimer og angribere plus tidsperiode.
o tendens til at opretholde autokratiske regler efter afkoloniseringen.
o årene med særlige traumatiske begivenheder, der har ætset sig ind i 

hukommelsen.
o beskrivelse af det, Vesten var ude efter.

Eftersom Vesten kun havde begrænset viden om Islam, kan det ikke have været 
åndelig forståelse, man gik efter. Det drejede sig for det meste om ressourcer, 
påtvunget handel og nogle gange om geografiske områder for at beskytte denne 
“handel”.

Angriberne lider af hukommelsestab − det gør ofrene ikke
Det er faktuelle oplysninger, der er meget relevante i dag, men det er ikke hele hi-
storien. Man kan også nævne de første arabiske dynastiers voldsomme angreb på 
den iberiske halvø og konsekvenserne fra år 711, til muslimerne var slået tilbage i år 
1492 − samt den franske invasion, der blev stoppet ved Poitiers i år 832. Desuden 
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kan man nævne den ottomanske invasion og besættelse af det sydøstlige Europa 
fra ca. 1200-1400, der havde indflydelse på Serbien fra 1380 til 1878.

Slaget ved Lepanto i 1571

Forsøgene på at få kontrol over Mellemøsten ophørte ved Lepanto i 1571, og 
forsøgene på at besejre Wien ophørte i 1683. I den periode kunne rollerne have 
været omvendt. Standarden er: Angriberne lider af hukommelsestab − det gør 
ofrene ikke.

2. Prognose:
Vesten og Islam har skiftevis vist udvikling og tilbagegang. Når den ene udvidede 
sit territorium, trak den anden sig tilbage. Når den ene blomstrede op, forfaldt den 
anden. Det romerske imperium var det første i Vesten, der ekspanderede og dæk-
kede hele det mellemøstlige område og mere end det, og det resulterede i kulturel 
opblomstring. Islam, der gjorde fremskridt efter det vestromerske imperiums sam-
menbrud, var årsag til sammenbruddet af det østromerske imperium, og udvidede 
desuden sin tilstedeværelse hele vejen fra den iberiske halvø til Filippinerne. Islam 
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markerede derved sin tilstedeværelse ved at påvirke civilisationen i hele perioden. 
Men senere genvandt Vesten sin styrke og koloniserede store dele af verden. Filip-
pinerne blomstrede også op kulturelt fra renæssancen til oplysningstiden. Alle 
tegn − eksempelvis mængden af konverteringer − peger i retning af en ny islamisk 
ekspansion og en ny vestlig tilbagetrækning i de kommende århundreder.

Al Quada/USA-imperiet-konfrontationen er symbolsk. Det drejer sig om meget store 
cyklusser, hvor to universelle og særprægede civilisationer er involveret − og ikke om 
små krusninger på bølgerne, som Vesten kalder “verdenskrige”, der fører til mindre 
omfordelinger i Vesten. Fordi Islam uden tvivl led meget under den anden vestlige 
ekspansion, bliver prognosen vold − mange vil mene, at den er allerede begyndt.

3. Terapi:
Denne ekspansions-tilbagetrækningsproces kan strengt taget ikke standses. Dog vil 
det være muligt at undgå større voldshandlinger, men det kræver store indsatser:

o Vesten er nødt til at lære at se historien i et islamisk perspektiv. Grund-
laget er indsigt. I Vesten må man spørge sig selv − hvordan ville vi 
have reageret, hvis vi havde stået på ofrenes side under disse angreb?

o Denne form for indsigt må trænge ind i den vestlige verdensopfattelse, 
ligesom det skete i Tyskland efter nazismen.

o Der er mange dialoger mellem Vesten og Islam i dag, men de har tendens 
til at fokusere på en meget begrænset tidsperiode − som f.eks. på de 
seneste år (ofte på 11. september 2001, som om det var begyndelsen 
på begivenhederne) − og på den nærmeste fremtid. Tiden er inde til, 
at begge sider i denne “nervøse” nutid ser problemerne i et større per-
spektiv.
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o Tiden er også inde til at undskylde for koloniseringsangreb i al alminde-
lighed og for traumatiske begivenheder i særdeleshed. Vedrørende de 
traumatiske begivenheder skal Vesten spørge de muslimske arabere om, 
hvad der er traumatisk − ikke Vestens historikere. Det er ofrene, det 
drejer sig om og ikke de, der normalt “forklarer” angribernes handlinger. 
Undskyldninger skal bestå i at vedkende sig kendsgerningerne og ikke 
benægte dem samt i en gensidig undersøgelse af, hvorfor det skete, 
og derefter sammen forme en fremtid i en kommende verdensstat og 
verdenscivilisation.

o Tiden er nu inde til at begynde. Vesten er godt tjent med Sura (kapitel) 
8,61 i Koranen.1

1 Sura 8,61 siger: "Og hvis de viser tendens til fred, gør du det samme i tillid til Allah."



7



8

www.visdomsnettet.dk


