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Sammendrag 

 

I denne oppgaven har jeg gjort en anerkjennelsesteoretisk studie av euro-islamdiskursen i 

Tyskland, eksemplifisert gjennom en hermeneutisk lesning og diskursanalyse av to bøker av 

Bassam Tibi, Euro-Islam – Die Lösung eines Zivilisationskonfliktes, og Die islamische 

Herausforderung – Religion und Politik im Europa des 21. Jahrhunderts. Til dette formål har 

jeg gjort rede for Axel Honneths teori om anerkjennelse slik den er presentert i Kampf um 

Anerkennung og brukt dette som et analyseredskap for å kunne svare på hvorvidt Bassam 

Tibis euro-islamdiskurs kan bidra til utvidete anerkjennelsesforhold for europeiske muslimer.  

Jeg konkluderer med forbehold med at en europeisk form for islam etter Tibis modell kan 

bidra til å realisere et vellykket liv for muslimer i Europa. For at dette skal lykkes, er ønskelig 

at Tibi rensker bøkene sine for det som preger den implisitte diskursen og fremmer kravene så 

saklig som mulig. 

 

Abstract 

 

In this paper, I have done a recognition based theoretical study of the Euro-Islam discourse in 

Germany, exemplified through a hermeneutic reading and discourse analysis of two books by 

Bassam Tibi, Euro-Islam - Die Lösung eines Zivilisationskonfliktes, and Die islamische 

Herausforderung - Religion und Politik im Europe of the 21st century. To this end, I have 

explained Axel Honneth's theory of recognition as presented in Kampf um Anerkennung and 

used this as an analytical tool to answer whether Bassam Tibi's Euro-Islam discourse can 

contribute to extended recognition conditions for European Muslims. I conclude with the 

proviso that a European form of Islam, based on Tibi's model, can help realize a successful 

life for Muslims in Europe. For this to succeed, it is desirable for Tibi to purge his books for 

what characterizes the implicit discourse and promote the claims as objectively as possible. 
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Forord 

Først og fremst vil jeg takke min veileder Safet Bektovic for uvurderlig støtte og kritisk 

vurdering underveis i arbeidet. Med sin utømmelige kunnskapskilde og oversikt over feltet 

har han evnet å lede en smule forvirret masterstudent i riktig retning og bidratt til at dette 

prosjektet har latt seg fullføre. Oppgavens sterke sider er i stor grad et resultat av hans 

kontinuerlige bestrebelser. Oppgavens svakheter hviler helt og holdent på meg. 

Takk til Teologisk Fakultet for et meget stimulerende intellektuelt miljø og for alle sine 

forelesere og seminarledere som gjennom årenes løp har krydret hverdagen med filosofiske 

og teologiske krumspring. Her møtes det åndelige og jordiske, det sekulære og det geistlige, 

fritenkere og dogmatikere, og forener det beste fra begge verdener. Vaffel og vin. 

En stor takk går til kollegaer, foresatte og elever på Nannestad Ungdomsskole for å ha holdt 

ut med min åndsfraværende tilstedeværelse, fantasiløse undervisningsopplegg og manglende 

utfylling av vurderingsskjemaer til et utall utviklingssamtaler denne høsten. 

Johannes, Mika og Samuel, mine tre fantastiske barn, skal ha en kjempemessig takk for 

interessen de har vist for oppgaven, gleden de hver dag formidler, og de altfor sjeldne 

øyeblikkene vi har hatt sammen denne siste tiden hvor vi har spilt fotball, Nintendo Switch, 

og snakket om mobiler, snøfresere, Harry Potter og livets uutgrunnelige mysterium.  

Den største takken går til kjæresten min, Solveig, for en vanvittig innsats for å legge til rette 

for min rykkvise og kaotiske fullbyrdelse av oppgaven. Hun har hatt full oversikt over 

avtalene våre, planlagt middager, kjøpt bursdagspresanger, handlet inn, og fylt utallige 

ettermiddager, helger og høstferie med aktiviteter, underholdning og vært hundre prosent 

tilstede for oss alle i mitt fravær. Uten henne hadde jeg gitt opp prosjektet en gang før den 

industrielle revolusjon. 

 

«I bunn og grunn er evnen til å skjelne og 

evne til å subtilisere samme sak. Uten 

syntaks kan ingen varig følelse finnes. 

Udødeligheten er en funksjon av 

grammatikken.» 

-Fernando Pessoa- 
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1. Innledning 

 

 

Bakgrunnen og motivasjonen for denne masteroppgaven kan spores tilbake til 2008. Denne 

høsten begynte jeg mine bachelorstudier på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og 

deltok de påfølgende årene på flere lærerike forelesninger og seminarer og ble spesielt fasinert 

av et kurs i regi av Oddbjørn Leirvik om islam og kristendom. Sammen med mine 

medstudenter ble jeg innvidd i historien disse to religionene deler og diskursen som har utspilt 

seg de siste tjue årene om islams plass i det moderne, vestlige samfunnet. Underveis i 

utdanningsløpet hadde jeg ett år hvor jeg var hjemmeværende far og benyttet anledning til 

endelig å lære meg den tysken jeg en gang hadde på skolen. Dette utviklet seg til en 

fasinasjon for det tyske språk- og kulturområdet og ledet meg i retning av den tyske 

islamdiskursen.  

 

Samtidig har det i kommet flere bidragsytere til diskursen som er blitt ført her i Norge. 

Foruten forskere på feltet som fører en saklig penn, har vi også forfattere som forfekter et syn 

på islam og muslimer som en trussel for det vestlige samfunnet. Tidligere 

stortingsrepresentant for partiet Høyre, Hallgrim Berg har gitt ut boka Demokrati eller 

islamisme hvori det florerer av påstander om islamisering av Europa (Berg, 2013), mens Hege 

Storhaug gir ut bestselgeren Islam: Den 11. landeplage. Det finnes også samfunnsdebattanter 

som forsvarer islam i møte med slike stemmer, deriblant legen og skribenten Mohammad 

Usman Rana. I Norsk islam – Hvordan elske Norge og Koranen samtidig hevder han at det 

ikke er noen motsetning mellom å være patriotisk norsk borger og praktiserende muslim 

(Rana, 2016). I skrivende stund (2019) utgav Sylo Taraku ut en bok som forsøker å rette den 

offentlige oppmerksomheten mot de sekulære muslimene. Et sitat fra ham kan tjene som 

handlende motiv for denne masteroppgaven: 

Møtet med et sekulært samfunn hvor religionen har en helt perifer rolle kan derfor 

skape spenninger og tilvenningsproblemer. (…) Behovet for tilhørighet og 

anerkjennelse er et grunnleggende menneskelig behov. Muslimer forventer respekt og 

anerkjennelse som religiøs gruppe fra storsamfunnet. Samtidig forventer sekulære 
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muslimer som ikke tar religionen sin veldig alvorlig respekt og anerkjennelse fra sine 

egne miljøer for sine frie, individuelle valg (Taraku, 2019, s. 13). 

Her blir begrepet anerkjennelse holdt fram som et grunnleggende menneskelig behov. En 

sentral bidragsyter til en kritisk teori om anerkjennelse er den tyske sosialfilosofen Axel 

Honneth. Han skiller mellom tre hovednivåer et menneske må møte anerkjennelse på for å nå 

en vellykket selvrealisering. I begynnelsen av mitt mastergradsprosjekt kom jeg over ham og 

hans Kampf um Anerkennung, et sentralt verk innenfor anerkjennelsesteorien. Jeg hadde på 

den tiden kun en vag fornemmelse av at dette konseptet kunne være fruktbart å anvende for å 

studere muslimers vilkår for identitetsdannelse og verdsettelse i det europeiske samfunnet. 

Samtidig er det gjort lite forskning som anvender Honneth på dette feltet. Et søk på Axel 

Honneth i UiOs DUO vitnearkiv viser 9 oppføringer av masteroppgaver som har inkludert 

ham i oppgaven og ingen av disse berører religionsfeltet. Universitetet i Bergen har 26 

oppføringer i sitt masteroppgavearkiv og tre av disse har en viss relevans til mitt prosjekt, da 

de behandler anerkjennelse i sammenheng med etnisitet, asylsøkere, eller mangfold. Èn av 

disse bruker Honneth i sin tyske originalutgave, men den er i tillegg kun en artikkel. Den 

samme tendensen finner vi ved samtlige norske universiteter. Førsteamanuensis Jonas 

Jakobsen ved UiT har skrevet to artikler hvor han trekker inn anerkjennelsesteorien til Axel 

Honneth. I den ene artikkelen, Religion and (Mis)recognition: Axel Honneth and the Danish 

Cartoon Controversy, diskuterer han den danske karikaturstriden i lys av Honneth. Disse 

artiklene representerer imidlertid et unntak. En grunn til at Honneth er så lite brukt i 

forbindelse med studiet av religion, er at han i svært liten grad inkluderer religion i sine 

analyser.  Det synes derfor berettiget å gjennomføre en studie på masternivå av islam og 

muslimer i lys av anerkjennelsesteori. 

 

En størrelse innenfor studiet av islam i Europa har i lengre tid vært syreren Bassam Tibi som 

tok sin utdannelse i Tyskland og har bodd og innehatt professorater i dette landet og skrevet 

størstedelen av sine bøker på tysk. Jeg kom over ham i forbindelse med en artikkel på den 

islamfiendtlige nettsiden rights.no og fant det interessant at han som vitenskapsmann forfekter 

en del synspunkter som til dels sammenfaller med diskursen til islamkritikere i Norge. Som 

det vil fremkomme senere i denne oppgaven, er Tibi ikke primært opptatt av å analysere islam 

og muslimers plass i Europa i lys av noen kjente anerkjennelsesteorier. Hvis man søker på 

begrepet euro-islam eller Bassam Tibi i de ulike vitnearkivene tilhørende norske universiteter, 

er det kun et par oppføringer som kommer opp med tilhørende referanse. Et søk på den mer 
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kjente euro-islamforfekteren Tariq Ramadan gir noen flere treff, men heller ikke han er gjort 

gjenstand for mange oppgaver. En studie av Bassam Tibi og hans euro-islamkonsept kan 

derfor gi oss ny innsikt i studiet av islam og muslimers vilkår for verdsettelse og 

selvrealisering i det europeiske samfunnet.  

Dette er en studie av anerkjennelsens vilkår for mennesker med muslimsk bakgrunn i Europa 

med utgangspunkt i den tyske islam-diskursen. Jeg har valgt tysk kontekst som utgangspunkt 

og begrensninger hva gjelder utvalg av litteratur, men refleksjonene rundt muslimers 

anerkjennelsesvilkår har et større virkefelt i og med at både anerkjennelse og Tibis krav 

gjelder generelle europeiske forhold. Tysk kontekst er dessuten relevant med tanke på det 

tette forholdet våre to land har i forbindelse med handel og med tanke på at mange 

utfordringer som muslimer møter i det tyske samfunnet enkelt kan overføres til norsk 

kontekst. Jeg har allikevel valgt å ikke inkludere et eget kapittel som i detalj skildrer islams 

historie i Tyskland eller muslimers diskursive tilsynekomst i det tyske samfunnet. Min agenda 

har vært å analysere mulighetene individer med muslimsk bakgrunn har til å oppnå 

anerkjennelse og en vellykket selvrealisering i et samfunn som til dels oppfatter deres 

tilstedeværelse som et fremmedelement (Laurence, 2012).  

 

Tysklands andel mennesker fra muslimske land (5 millioner per 2017) (Pew Research Center, 

2017) er i stor grad en følge av den store arbeidsinnvandringen etter andre verdenskrig. 

Landet hadde behov for arbeidskraft til å bygge opp landet på nytt og så for eksempel en 

økning i antall utlendinger med tyrkisk bakgrunn fra ca. 8600 i 1961 til over 1,5 million i 

1982 (Rohe, 2016, s. 67). I dagens Tyskland er islam og muslimer en fast bestanddel. 

Allikevel kan man høre samfunnsdebattanter og politikere ytre seg kritisk til hvorvidt islam 

høre til Tyskland. Ofte blir muslimer i den offentlige debatten redusert til deres religiøse 

tilknytning og man ser også en trend i at utfordringer som i all hovedsak kommer som en 

følge av migrasjon, blir tilskrevet religionstilhørigheten deres (Rohe, 2016, s. 77). I etterkant 

av forbindelsene som ofte blir dratt mellom islam og terrorisme, ser mange prominente 

muslimer i Tyskland den offentlige diskusjonen om islam i Tyskland dette som en del av en 

avgrensningsdiskurs (Spielhaus, 2011, s. 15).  I følge Riem Spielhaus er forskning på den 

tyske interne muslimdiskursen særdeles lite mettet (Spielhaus, 2011, s. 25). Min 

masteroppgave er således å forstå et bidrag til denne forskningen, i den forstand at jeg regner 

Bassam Tibi som en del av denne interne muslimdiskursen.  
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Slik jeg ser det, er det nødvendig med forskning som undersøker mulige utveier av den 

situasjonen som nettopp er beskrevet. Mennesker med muslimsk bakgrunn trenger å møte 

tilstrekkelig med anerkjennelse for å kunne realisere sine livsmål. Det er tenkt at denne 

oppgaven kan bidra til å virkeliggjøre dette ved å sette søkelyset på anerkjennelsesteori som 

både et analyseredskap og som en mulighet for å vurdere ulike utkast til en europeisk form for 

islam og dens følger for muslimers verdsettelse i Europa. 

 

1.1. Problemstilling og utforming av oppgaven 

 

Denne oppgavens objekt er først og fremst euro-islamdiskursen hvilket forsøkes analysert ved 

hjelp av begreper og konsepter utviklet av Axel Honneth, hentet fra boken Kampf um 

Anerkennung. Gjennom en hermeneutisk lesning og diskursanalyse ønsker jeg å se på 

anerkjennelsens mulighet blant europeiske muslimer i møte med fordringer om å tilpasse 

islam til en europeisk kontekst. Jeg har valgt ut to av bøkene til Bassam Tibi som tar for seg 

muslimer og islams plass i Europa og som gir utkast til en europeisk form for islam. 

Oppgaven kommer til å være sentrert rundt følgende to problemstillinger: 

Kan det la seg gjøre å analysere euroislamdiskursen, eksemplifisert gjennom en 

lesning av Bassam Tibi, ved hjelp av Axel Honneths teori om anerkjennelse? 

Kan Bassam Tibis euroislamdiskurs bidra til utvidete anerkjennelsesforhold for 

europeiske muslimer, sett i lys av Axel Honneths teori om anerkjennelse? 

 

Under vil jeg kort presentere oppgavens oppbygning og innhold. 

I kapittel 1 forklarer jeg bakgrunnen for oppgaven og dens relevans for forskningsfeltet. Jeg 

går gjennom problemstillingene og presenterer oppgavens oppbygning og innhold. 

 

Kapittel 2 beskriver metodene jeg har anvendt og grunnen til at jeg har valgt disse. Jeg gjør 

her rede for mitt ståsted som forsker og hvordan mitt ståsted kan påvirke tolkningen av 

materialet. Det blir redegjort for diskursanalyse, kritisk diskursanalyse og hermeneutikk.  Jeg 
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beskriver kort måten jeg skred frem i arbeidet ledet av de ulike metodene og 

forståelsesteoriene.  

 

I kapittel 3 gjør jeg rede for sentrale trekk ved Axel Honneths anerkjennelsesteori. Her går jeg 

gjennom de tre anerkjennelsessfærene, primærrelasjonen, rettsforholdet, og verdifellesskapet. 

Jeg redegjør også for hvordan Honneth ser for seg en vellykket selvrealisering og beskriver 

hvordan han ser for seg at misaktelse kan lede til politisk kamp for utvidete 

anerkjennelsesforhold.  

 

Kapittel 4 beskjeftiger seg med Bassam Tibi og hans utkast til euro-islam. Her gjøres det rede 

for hvilke kjennetegn en europeisk form for islam må ha for at den skal være tilpasset Europas 

identitet. Jeg går også gjennom hvilke islamske elementer han ser for seg må utelates for at 

dette skal lykkes. Sharia, da’wa og jihad må ifølge ham legges vekk for å europeisere islam.  

 

Kapittel 5 er en gjennomgang av det jeg har funnet ved å underkaste bøkene til Tibi en 

diskursanalyse. Her går jeg gjennom forsidene på bøkene, ser etter kollektivsymboler, og 

forsøker å avdekke noen utsagn som blir hyppig ytret i bøkene hans.  

 

Kapittel 6 er viet en diskusjon hvor jeg drøfter anerkjennelsesmulighetene til europeiske 

muslimer i lys av diskursen til Bassam Tibi. Jeg har her valgt å skille mellom den eksplisitte 

og den implisitte diskursen hos Tibi. Den eksplisitte diskursen refererer til Tibis klart uttrykte 

krav til euro-islam og den implisitte refererer til den som har kommet fram gjennom 

diskursanalysen. Her reflekterer jeg over hvorvidt disse to diskursene kan bidra til utvidete 

anerkjennelsesforhold for muslimer i Europa og om dette bidrar til selvrealisering og/eller 

sosial kamp om utvidete anerkjennelsesforhold.  

 

I det siste kapittelet oppsummerer jeg det viktigste som har kommet ut av oppgaven og 

forsøker meg på en konklusjon. Her forsøker jeg å svare på problemstillingene og komme 

med noen siste refleksjoner. 
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Der hvor jeg har sett det nødvendig for å sikre klarhet og kontinuitet i oppgavens forskjellige 

kapitler, har jeg enkelte steder oppsummert det jeg i det foregående har gjort rede for.  
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2. Metoder og deres relevans for oppgaven 

 

Jeg har i denne oppgaven valgt å anvende diskursanalyse og elementer fra kritisk 

diskursanalyse som et metodisk verktøy for å undersøke et utvalg tekster, og vil i det følgende 

skissere dette verktøyet og dets relevans i denne sammenheng. Hermeneutikken vil også bli 

redegjort for. I dette kapittelet vil jeg også beskrive hvordan jeg anvendte diskursanalysen på 

Tibis to bøker,Die islamische Herausforderung (DiH) og Euro-Islam – Die Lösung eines 

Zivilisationskonfliktes (ELZ). 

 

Først vil jeg redegjøre for min posisjon som forsker og beskrive fordommene og 

førforståelsen som har ledet meg i denne prosessen. I en lengre periode av livet mitt har jeg 

vært en troende kristen, har gått på bibelskolen i Sarons Dal under påvirkning av Arild 

Edvardsens evangeliske iver. Jeg har lang erfaring fra et aktivt menighetsliv og kristne 

forsamlinger. Da jeg fylte tretti forlot jeg troen og det kristne fellesskapet og har fra da av kalt 

meg ateist. Denne bakgrunnen kan påvirke mitt engasjement og påvirke tolkningen min på 

flere måter. Min opplevelse av det religiøse sette innenfra kan gjøre at jeg har en forståelse for 

religiøse fenomener og mennesker som jeg ikke ellers ville ha hatt, samtidig som bruddet mitt 

med kristentroen til dels var emosjonelt friksjonsfylt og kan derfor fremmane enkelte 

religionskritiske antipatier hos meg av og til. Som ateist kan det være fristende å avvise alle 

forsøk på å tilpasse religion til det sekulære samfunnet som unødvendig og malplassert, i den 

tro at sekularisering vil følge moderniseringen av samfunnet og til slutt gjøre religion helt 

irrelevant for hvordan mennesker lever livene sine. Samtidig har jeg som tidligere troende 

beholdt forståelsen av hvor viktig det religiøse kan være for identiteten til den troende, og 

hvor viktig troen kan være i hennes realisering av et godt liv. Jeg har allikevel i perioder vært 

usikker på om jeg skal forstå islamkritiske ytringer som ren religionskritikk eller som uttrykk 

for fremmedfrykt.  
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2.1. Diskursanalyse 

 

Der hvor språkvitenskapene generelt er opptatt av språkets form og grammatikk, har 

diskursanalysen et fokus på hvordan språket brukes og hvordan språk og kontekst påvirker 

hverandre. Den er således mindre lingvistisk orientert og følger Faircloughs påstand om at 

språket i bruk, altså tekstlig praksis, er med på å danne nye relasjoner og måter og tenke på. 

(Hitching & Veum, 2011, s. 23). Denne måten å tenke om tekstproduksjon, budskap og 

mottakelse på, skiller seg fra den vanlige rettlinjete forståelsen av hvordan tekst påvirker 

mottaker. En tekst er ikke kun et subjekt som virker på et objekt, men er også på sin måte et 

objekt påvirket av de kontekstuelle rammene. Samfunnets verdier, holdninger, diskursive 

posisjoner flyter inn i og preger teksten.  

 

Hitching beskriver kontekst som den «nære og umiddelbare sammenhengen hvor 

kommunikativ handling finner sted» (Hitching & Veum, 2011, s. 28). Med dette menes både 

situasjonen handlingen opptrer i og den øvrige kulturelle konteksten. Ideologi, institusjoner og 

sosiokulturell sammenheng faller også inn under dette. Et leserinnlegg i en avis som forsvarer 

ytringsfriheten i møte med muslimers krav om å beklage blasfemiske handlinger, kan ha 

karikaturstriden fra 2006 som situasjonell kontekst, samtidig som innlegget kan være farget av 

et syn på hvordan «muslimer flest» reagerer på muhammedkarikaturer. Kontekst kan også 

sees på som henholdsvis et handlingsfelt, men også som et rammeverk som omslutter 

handlingen (Hitching & Veum, 2011, s. 28). Et viktig moment er at konteksten frambringer 

diskurser som virkeliggjøres i språklige handlinger (Hitching & Veum, 2011, s. 29). 

 

Konteksten gir også føringer for hvilke metoder man anvender for å utvikle hypoteser. 

Innenfor regulære vitenskaper er den deduktive metode ofte brukt, hvor man går ut ifra en 

generell teori for så å analysere data, mens man med en induktiv tilnærming generaliserer ut 

ifra det observerte og studerte materialet. En tredje vei som diskursanalytikeren ofte anvender, 

er abduksjon. Forskeren forsøker her å fortolke og forstå, uten forhåndsdefinerte hypoteser, og 

gjennom å sette undersøkelsesobjektet inn i en kontekstuell sammenheng, hvordan mening 

dannes. Resultatet kan mer regnes som en type kvalifisert grunnlag for å komme fram til nye 

antakelser og hypoteser (Hitching & Veum, 2011, s. 18). 
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Diskursanalysen søker å avdekke hvordan mening skapes ulike sosiale sammenhenger 

(Hitching & Veum, 2011, s. 12) og den undersøker den i språket (Neumann, 2001, s. 18). 

Siden tekster er nedskrevne språklige handlinger, er tekster et yndet objekt for 

diskursanalytikere. Tekster er ikke nøytrale eller objektive informasjonsbeholdere løsrevet fra 

forfatterens intensjoner og holdninger, men inneholder både tilsiktede og utilsiktede føringer 

for hva leseren skal oppfatte og sitte igjen med etter endt lesing. Mening kan skapes i ulike 

sammenhenger, enten det er en politisk tale, prestens preken, eller i undervisningen i 

klasserommet. I nyere tid kan vi snakke om at mye mening blir til digitalt, gjennom hva man 

poster på sosiale medier og chatte-kanaler, hva man «liker», og hva man kommenterer.  

 

Neumann legger til grunn følgende definisjon av diskurs: 

En diskurs er et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å 

innskrive seg i institusjoner og fremstå som mer eller mindre normale, er 

virkelighetskonstituerende for sine bærere og har en viss grad av regularitet i et sett 

sosiale relasjoner (Neumann, 2001, s. 18) 

Slik forstått er diskursanalyse en type systemanalyse, hvilket vil si at vi analyserer dette 

systemet for å avdekke hvilke utsagn og praksiser som utfører en slik 

virkelighetskonstituerende virkning.. Hvis vi skal følge Neumann, begrenser dette 

frembringelsessystemet hva som er mulig å ytre seg om og hva som er aksepterte ytringer i en 

gitt sammenheng eller tidsrom. Jäger nevner også at analysen ikke kun beskriver hva som er 

tilfelle, men at den også kan vise hva som til enhver tid kan og ikke kan bli sagt i et samfunn, 

altså hva som regnes som sannhet (Jäger, 2015, s. 12). Samtidig må disse ytringspraksisene ha 

holdt seg over en viss tid og uten store avvik, slik at folk som er en del av denne diskursen, 

opplever den som noe selvsagt. Gjennom at argumenter og diskursive praksiser til stadighet 

blir gjentatt, er disse med på å forme individers bevissthet (Jäger, 2015, s. 52). Det er viktig å 

påpeke at diskurs ikke er det samme som tekst. En tekst er først og fremst en virkeliggjøring 

av en bestemt diskurs (Wodak, 2009, s. 39).  

 

Jeg må imidlertid begrunne hvorfor debatten rundt en europeisk form for islam kan 

karakteriseres som en distinkt diskurs. Hvis vi følger Neumanns arbeidsdefinisjon og går 
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gjennom del for del, vil vi se at det som sies og skrives om islam i ulike fora i Europa, antar 

form som et system for frembringelse av utsagn og praksiser. Det er gjerne et begrenset antall 

utsagn og holdninger til islam og dens rolle i det europeiske samfunnet som får mest 

spalteplass og som er gjenstand for de heftigste diskusjonene på nettet. Disse utsagnene synes 

også å inneha en viss regularitet og virkelighetskonstituerende virkning på bærerne. Det som 

blir sagt om islam i ulike fora former også bidragsyternes holdninger og syn på islam. Det er 

derimot vanskeligere å se at utsagnene skriver seg inn i noen institusjon, med mindre vi 

godtar at organisasjoner som SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) eller nettfora som 

rights.no karakteriseres som institusjoner. Slik jeg ser, finner vi nok kjennetegn til at vi kan 

kalle debatten rundt euro-islam for en diskurs.  

 

Slik jeg ser det, er diskursanalyse et nyttig verktøy for denne oppgaven fordi diskursanalyse 

undersøker «meningsskapning og kommunikative praksiser» og baserer seg på en 

anerkjennelse av at tekster bidrar til å «opprettholde og skape ulike former for relasjoner, 

kunnskap og viten om verden» (Hitching & Veum, 2011, s. 11) Innenfor euro-islamdiskursen 

finner vi tekster, det være seg blogger, bøker, innlegg både digitalt og i papirformat, som er 

med på å opprettholde et syn på både muslimer generelt, islamister, majoritetssamfunnet, 

nordmenn, utlendinger, flyktninger, rasister, islam, ytringsfrihet, menneskerettigheter osv. Det 

er diskursanalysens oppgave å undersøke hvordan mening blir formidlet, forandret og 

opprettholdt gjennom lesningen av disse tekstene og bruken av disse begrepene.  

 

2.1.1. Kritisk diskursanalyse  

 

Kritisk diskursanalyse hevder at diskursive praksiser bidrar til å skape og opprettholde et 

asymmetrisk forhold mellom ulike grupper. Dette kaller Jørgensen og Phillips for ideologiske 

effekter (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 75). Dermed blir det diskursanalytikerens oppgave å 

avdekke dette forholdet. Denne forståelsen ligger nært opp til Jäger, som skriver at kritisk 

diskursanalyse dreier «seg om analysen og kritikken av eksplosive temaer og nødvendigvis 

kritiserbare gjenstander i bestemte tider og rom» (Jäger, 2015, ss. 92-93)1 Med eksplosive 

                                                             
1 «Kritischer diskursanalyse geht es..um die Analyse und Kritik brisanter Themen und notwendigerweise 
kritisierbarer Gegenstände in bestimmten Zeiten und Räumen» 
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temaer menes her temaer som har politisk og samfunnsmessig betydning. For vårt 

vedkommende, er det min påstand at debatten om islams plass i det europeiske samfunnet et 

slikt tema og verdig en analyse.  

 

Jan Grue skriver at diskursanalyse «har som ambisjon å beskrive, forklare og kritisere 

språkbruk som tilslører eller dekker over problematiske samfunnsforhold» samt å 

«synliggjøre de ideologiske premissene for ulike former for språkbruk» (Grue, Hva er kritisk 

diskursanalyse?, 2011, s. 112). Jeg velger å se Jägers og Grues definisjoner som 

komplimenterende, da problematiske samfunnsforhold kan sies å samsvare godt med brisante 

temaer. Problematiske samfunnsforhold har definitivt politisk og samfunnsmessig betydning. 

 

Sentralt for kritisk diskursanalyser står begrepet makt og hvordan makt er tilstede i diskursene 

og preger forhold mellom ulike grupper i samfunnet. Diskurser utøver makt i kraft av å være 

bærere av den kunnskapen som til enhver tid og sted regnes som gyldig. Makt er alltid 

forbundet med kunnskap og bidrar til å strukturere maktforholdet i samfunnet (Jäger, 2015, s. 

38).  Det er imidlertid ikke alltid lett å se hvordan dette forholdet virker i praksis, og det er 

derfor en oppgave for KDA å avdekke disse makteffektene og deres aksept for så å kunne 

forandre på maktforholdet. Grue hevder at en viktig form for makt er retten til å bestemme 

hvordan en gruppe skal beskrives (Grue, Hva er kritisk diskursanalyse?, 2011, s. 116). I denne 

oppgaven er ikke makt som sådan gitt stor oppmerksomhet, men i analysen av Tibi ser vi flere 

tilfeller hvor han beskriver muslimer i Europa som passive, sterkt religiøse og drevet av 

ønsket om å utbre islam. Dette er en makt han har i kraft av sin stilling som forsker og 

forfatter. Det har vært en viktig del av arbeidet i denne masteroppgaven å avdekke slike 

forhold. 

 

Jäger legger til grunn flere begreper i sin framstilling av metoden. Han følger Foucault i å 

skille mellom språklige ytringer (Äuβerungen) og ikke-språklige utsagn (Aussagen). I 

strukturanalysen av en tekst søkes det etter utsagn som Foucault kaller for diskursenes kjerne. 

Det dreier seg ikke om enkeltsetninger, men kan forstås som en innholdsmessig fellesnevner, 

som hentes ut av setningene eller teksten. Vi kommer fram til slike utsagn ved å empirisk 

samle diskursfragmenter med likt innhold etter tema og undertema og analyserer innholdet og 
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mulige opphopninger (Häufungen). Jäger trekker frem at i den tyske mediediskursen om 

krigen i Afghanistan, ble den tyske bestyrtelsen2 (som utsagn) spesielt ofte ytret (Jäger, 2015, 

s. 95). Slik jeg forstår Jäger, lar det seg gjøre å gruppere setninger og ytringer som fremstår 

som like representanter for en viss type utsagn.  

KDA beskjeftiger seg med virkningene en diskurs har på subjektet og det er derfor viktig å 

være oppmerksom på virkemidler som kollektivsymboler (Kollektivsymbolik).  Med 

kollektivsymbolikk forstås et samfunns samlede billedlighet (Bildlichkeit), det vil si, en 

kulturs mest utbredte allegorier, metaforer, modeller, sammenlikninger og analogier. Disse 

bærer i seg på symbolskfortettet og forenklet måte det gjengse og gyldige bildet av samfunnet 

og utøver sterk innflytelse på hvordan samfunnsmedlemmene fortolker og forstår 

virkeligheten (Jäger, 2015, s. 55). Kollektive symboler er såkalte kulturelle stereotypier som 

blir kollektivt overlevert og benyttet og danner til sammen et system som dukker opp i alle 

diskurser og som på den former vår virkelighet. Kollektivsymbol deles av alle 

samfunnsmedlemmene i den forstand at deres betydning er umiddelbart innlysende for alle, i 

og med at de blir innlært, brukt og forstått kollektivt. I asyldebatten finner vi flere symboler 

av denne typen, hvor tilstrømningen av asylsøkende omtales som en flodbølge som må 

demmes opp for. Vanligvis impliserer kollektivsymboler elementær-ideologiske vurderinger3 

(Jäger, 2015, s. 62). En flodbølge vil så klart få en negativ konnotasjon for den som blir 

rammet av den, og viser påvirkningskraften et kollektivsymbol har på hva som regnes som 

viten og hvilke handlinger som er fornuftige basert på denne kunnskapen (Jäger, 2015, s. 62). 

 

Forenklet kan kollektivsymboler deles i de som står for indre elementer, og de som står for 

ytre elementer, for et indre system og for et ytre system. Dette representerer henholdsvis det 

egne og kjente, hvilket som oftest blir betegnet positivt, og det fremmede, hvilket som regel 

blir tilskrevet negative verdier (Jäger, 2015, s. 62) Indre symboler viser gjerne til den 

menneskelige kropp eller kan føres tilbake på industrielle framkomstmidler, slik som bilen, 

ubåten, eller huset. Symboler som står for det ytre markerer kaos og uorden, slik som 

flodbølge, ild, eller storm. Ytre og indre fiender blir beskrevet med symboler som fratar dem 

deres subjektstatus, slik som udyr, umenneskelig, eller kakerlakker (Jäger, 2015, s. 58). Dette 

samsvarer mer eller mindre med Wodaks «strategies of positive selv-presentation and the 

                                                             
2 Betroffenheit 
3 «elementar-ideologische Wertungen 
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negative presentation of others» (Wodak, 2009, s. 40). Eget system besitter alltid 

subjektstatus, i den forstand at det beskrives som et selvstyrt, tilregnelig rettssubjekt. Det 

indre systemet kan beskrives med symboler som gir assosiasjoner til en kropp, med 

sykdommer som må bekjempes, som et hus med beboere som styrer selv hvem de vil ha inn, 

eller som et kjøretøy med fører som kan bremse ned farten (Jäger, 2015, s. 58). 

 

Jäger redegjør for et sett med kriterier for å gjenkjenne kollektivsymboler og jeg ønsker å 

fremheve fem av disse. Enkelte av kriteriene fremsto for meg som kun utbroderinger av disse 

fem og derfor ikke av relevans for denne redegjørelsen. For det første er et kollektivsymbol 

semantisk sekundær, hvilket vil si at det betegnede er bærer av en betydning nummer to. Et 

tog kan for eksempel symbolisere fremskritt. For det andre et kriterium er kollektivsymbolets 

ikonitet4, det vil si dets evne til å bli fremstilt eller forestilt. Et tog, et hus, eller bølge besitter 

denne kvaliteten og er således godt egnet som kollektivsymbol. Tredje kjennetegn er at første 

og andre betydning et kollektivsymbol har, ikke er tilfeldig. Et tog beveger seg bokstavelig 

fremover og samsvarer med sekundærbetydningen fremskritt. Fjerde kjennetegn er at 

kollektivsymboler er også flertydige, slik at ett symbol kan ha flere betydninger. Femte 

kjennetegn handler om at kollektivsymbolene har evnen til å generere flere relaterte symboler, 

så å si «fortelle seg videre» (Jäger, 2015, s. 61).  

 

Videre behandler han diskursive begivenheter som en type omtalte hendelser som får store 

konsekvenser for den videre diskursen og preger retningen og kvaliteten på diskursstrengene 

(Jäger, 2015, s. 82). En utforsking av diskursive begivenheter kan hjelpe til med å markere 

den diskursive konteksten som diskursstrenger forholder seg til. I følge Jäger må vi også være 

oppmerksom på de forskjellige diskursive nivåene som diskursstrenger kommer til syne på. I 

lesningen av DiH og ELZ fant jeg følgende diskursive begivenheter: 

• New York 11. Sept 2001 

• Madrid 2004 

• Libanon 2006 

• Karikaturstriden 2006 

• Uroen I Paris 2005 

                                                             
4 «Ikonität» 
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• Mord på Theo van Gogh 2004 

 

I min framgangsmåte forsøkte jeg å følge Jäger og markerte først i teksten ytringer som ofte 

gjentok seg. Dette noterte jeg ned i et skjema og generaliserte utfra fellestrekk ved ytringene 

et sett med utsagn som blir presentert i kapittel 5. Jeg listet også opp det som forekom meg 

som kollektivsymboler og vurderte dette opp mot Jägers kjennetegn. Jeg gjør rede for disse 

også i kapittel 5. Dette har gitt meg et tilsnitt av empiri i oppgaven min og latt meg gå forbi 

det som Tibi klart uttrykker og gir meg mulighet til å vurdere den samlede diskursen som 

utgjør bøkene jeg har valgt ut og dens mulige effekt på muslimers anerkjennelsesforhold i 

Europa. 

 

2.2. Hermeneutikk 

 

Jan Grue skriver at kritisk diskursanalyse er nært beslektet med hermeneutikken (Grue, 2011, 

s. 122), hvilket vil si at man gjør en vekselsvisundersøkelse av objektets enkelte aspekter og 

helheten. Det er derfor på sin plass å gjøre rede for hermeneutikkens plass i oppgaven. 

Utgangspunktet for min behandling og mitt bruk av hermeneutikken, er Hans-Georg 

Gadamers forståelse og undersøkelse av den menneskelige forståelsen. Gadamer gav ut boken 

Wahrheit und Methode i 1960 og har i ettertiden fått stå som et viktig bidrag til filosofien, 

skapt mye debatt, og vært gjenstand for sterk kritikk (Krogh, 2009, s. 39). Han begav seg med 

dette verket inn i en debatt om hvorvidt hermeneutikk kan karakteriseres som en metode, og 

endte opp med å trekke et skille mellom metode og hermeneutikk. Dette kan høres merkelig 

ut, men Gadamer er først og fremst opptatt av at forståelse er noe som kommer før alle 

metoder i vitenskapene (Krogh, 2009, s. 47).  

 

I motsetning til Descartes, som ville fjerne all tvil og rydde vekk alle overleverte 

oppfatninger, hevdet Gadamer at det ikke var mulig å finne et helt nytt utgangspunkt eller 

begynnelse som vi kan stole på før vi begynner å forstå (Krogh, 2009, s. 48). Kulturelle 

oppfatninger og tiden vi lever i, er en del av oss og virker på oss når vi møter en ny tekst vi 

ønsker å forstå. Vi bærer alle med oss en forståelse som går forut for lesningen, og denne før-

forståelsen kalte Gadamer fordom (Vorurteil). En fordom er for ham ikke et negativt ladet 
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begrep, men heller en forhåndsutviklet oppfatning og hermeneutikken har som oppgave å 

rehabilitere det til sin opprinnelige positive betydning. Ifølge Gadamer må det finnes legitime 

fordommer, hvis man skal klare å forstå menneskets væren. Spørsmålet er på hvilket grunnlag 

vi kan si at enkelte fordommer er legitime (Gadamer, 1972, s. 261).  

 

Et mulig svar på dette er å skille mellom de som «åpner for og de som forstyrrer forståelsen» 

(Krogh, 2009, s. 51), sanne (wahren) fordommer og falske (falschen) fordommer (Gadamer, 

1972, s. 282) men det føles ved første øyekast for lettvint. Hva skal i så fall være målestokken 

for hva vi føler muliggjør en forståelse og hva som forstyrrer? Jeg kan fint tenke at jeg forstår 

det jeg leser, for så å tolke videre lesning ved hjelp av denne første forståelsen, og få en 

følelse av at jeg forstår helheten, men det utelukker ikke muligheten for at jeg tok feil til å 

begynne med. For å overkomme dette problemet må man bli seg bevisst de fordommer som 

følger forståelsen. Å gjøre seg en fordom bevisst, er samtidig å fri seg selv fra den. Han 

skriver at «så lenge en fordom bestemmer over oss, vet og betenker vi den ikke som en 

fordom» (Gadamer, 1972, s. 283)5. Det er altså av avgjørende betydning at vi blir klar over 

våre egne fordommer for å fri oss fra dem. Vi blir klar over våre fordommer i møte med det 

overleverte, altså det som møter oss i teksten, i sin forskjellighet (Gadamer, 1972, s. 283). 

 

Dette er en del av en prosess som skal sikre at det finnes en reell forbindelse til fortiden, i og 

med at enhver forståelse er historisk forståelse. Denne forbindelsen sikres gjennom kritikk og 

korrigering av egne fordommer, hvilket manifesterer seg i den hermeneutiske sirkel (Krogh, 

2009, s. 52). For Gadamer er leseren en del av den hermeneutiske sirkelen og preger 

forståelsen av teksten med sine fordommer, samtidig som leseren blir påvirket i sin 

selvforståelse av denne forståelsen. Denne sirkelbevegelsen gjør oss i stand til å bedømme og 

revidere våre fordommer og utelukke de som hindrer videre forståelse (Krogh, 2009, s. 53). 

Tanken er at vi møter en tekst med en førforståelse, altså et sett med fordommer, som gir oss 

et utgangspunkt for å tolke teksten, som vi så kan justere ettersom lesningen skrider frem. 

Disse reviderte fordommer muliggjør en ny lesning med utdypet forståelse, hvor noen 

fordommer blir svekket og forkastet i tråd med den nye forståelsen av helheten. Den 

                                                             
5 «…solange ein Vorurteil uns bestimmt, wissen und bedenken wir es nicht als Urteil». 
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hermeneutiske sirkel blir en gjentakende bevegelse mellom tekstens betydningsmuligheter og 

fortolkerens forslag til mening (Skorgen, 2006, s. 230). 

 

Leserens førforståelse og oppfatninger danner til sammen en horisont. Dette begrepet baserer 

seg på tanken om at våre fordommer danner en helhet, som vi umulig kan ha full oversikt 

over. Vi kan kritisere og vurdere deler av den, men den samlede sum av fordommer hver 

enkelt besitter, er for enhver av oss uoverskuelig. Det er dette Gadamer mener med uttrykket 

(Krogh, 2009, s. 55). Alle har en horisont, for som han skriver, «den som ikke har noen 

horisont, er et menneske som ikke ser langt nok, og derfor overvurderer det som ligger ham 

nærmest»6 (Gadamer, 1972, s. 286). Med dette ønsker Gadamer å fremheve to særtrekk ved 

vår forståelse. Det ene, er at får forståelse er basert på visse forutsetninger, det andre at vår 

horisont alltid er under utvikling. Våre felles oppfatninger og delte forutsetninger, er det som 

til sammen danner en horisont (Krogh, 2009, s. 55). Verket vi leser, representer en horisont 

med forutsetninger og oppfatninger som i utgangspunktet kan være fremmed for oss. I 

arbeidet med en tekst, nærmer to horisonter seg hverandre og målet med denne sirkulære 

forståelsen er en sammensmeltning mellom leserens og tekstens horisont. Vi snakker ikke her 

om at leseren blir ett med horisonten, det vil si tekstens fordommer og oppfatninger, men 

klarer å tilnærme seg teksten i så stor grad at sann og objektiv kunnskap om teksten vi 

studerer blir mulig (Krogh, 2009, s. 57) .  

 

To horisonter kan ikke helt og holdent forenes, men de er heller ikke to gjensidig adskilte 

enheter. Hvis det var slik, kunne ikke leseren håpe på å forstå teksten i det hele tatt. Samtidig 

som vi i hermeneutikken blir klar over at det er en betydelig avstand mellom leseren og 

verket, må det også være noe som forbinder. Det som muliggjør denne forbindelsen er 

virkningshistorie (Wirkungsgeschichte) og tradisjon (Tradition). For Gadamer er ikke 

tidsavstanden til det aktuelle verket noe som må overvinnes, men heller en mulighet til 

forståelse. Verkets forutsetninger lever videre i senere perioder og når til sist tiden leser lever 

i, og på den måten er verkets horisont også delvis tilstede i nåtiden. Tidligere tiders horisonter 

virker på oss. Dette kaller Gadamer virkningshistorie og åpner opp for muligheten at det 

finnes lesere med et sett med riktige fordommer som har forutsetninger for å forstå den tiden 

                                                             
6 «Wer keinen Horisont hat, ist ein Mensch, der nicht weit sieht und deshalb das ihm Naheliegende 
überschätzt» 
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de er et produkt av. Den kulturelle overleveringen som muliggjør denne virkningshistorien, 

kaller han for tradisjon (Krogh, 2009, s. 64). Forståelse er ifølge Gadamer kun mulig ved å ha 

et forhold til sin egen virkingshistorie.  

 

For å oppsummere kan vi si at for Gadamer er hermeneutikk ikke en metode, i og med at 

forståelse kommer før alle metoder. Det er videre umulig å finne et helt nytt utgangspunkt 

som vi kan stole på før vi begynner å forstå. Han mente derimot at vi bærer med oss en 

forståelse som går forut for lesningen, altså et sett med fordommer, som enten kan forstyrre 

eller fremme forståelsen. Gjennom å bevisstgjøre seg egne fordommer, kan leseren fri seg fra 

dem, og dette skjer i møte med tekstens forskjellighet. Den hermeneutiske sirkel beskriver 

hvordan leseren møter teksten med et sett med fordommer, som så blir revidert underveis i 

lesningen, for så å lese teksten med utdypet forståelse. En undersøkelse av en tekst er samtidig 

et møte mellom to horisonter, forstått som helheten av fordommer og oppfatninger i en tid 

besitter, og målet med hermeneutikken er en sammensmeltning mellom disse to horisontene. 

Et verks virkningshistorie sikrer en viss grad av forbindelse mellom horisontene og den 

kulturelle overleveringen sørger for at det finnes lesere med riktige fordommer som har 

forutsetninger for å forstå teksten. 

 

Gadamers syn på mulighetene for å forstå en tekst har ledet lesningen av både Honneth og 

Tibi. Jeg nærmet meg tekstene med en før-forståelse som ledet meg i en viss retning før jeg i 

det hele tatt hadde begynt å lese. I Honneths tilfelle hadde jeg få fordommer, da han ved 

oppgavens spede begynnelse var rimelig fremmed for meg. Det var først etter å ha lest noen 

kapitler at jeg rakk å danne meg et inntrykk av teoriene hans. Det krevde mye lesning for å 

gripe mest mulig av nyansene og ikke gå glipp av viktige distinksjoner. Etter å ha lest hele 

Kampf um Anerkennung èn gang igjennom og påbegynt skriveprosessen, brakte jeg med meg 

denne forståelsen inn i lesningen av enkeltkapitler for å hele tiden oppnå større forståelse av 

teksten. Det må også sies at et ganske avansert tysk språkbruk hos Honneth krevde sitt av 

leseren. I møte med Tibis tekstmateriale, hadde jeg dannet meg et inntrykk av hans stil, 

sympatier og synspunkter på forhånd. Jeg har tidligere lest andre bøker og artikler av ham og 

dette ledet den første lesningen. Han forekom på meg som emosjonelt tilstedeværende i 

bøkene sine og dette inntrykket ble bekreftet ved videre lesning. Hans klart uttrykte krav til 

euro-islam var i utgangspunktet enkelt å forstå, men det var først gjennom flere lesninger at 



22 
 

jeg klarte å analysere og se hvordan teorien hans hang sammen med andre elementer av 

tekstene hans.  
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3. Axel Honneth og anerkjennelseskamp som drivfaktor 

 

Axel Honneth er født i Essen i Tyskland i 1949 hvor han også fullførte videregående (Abitur). 

Han studerte deretter filosofi, sosiologi og tysk litteratur på universitet i Bonn og Bochum. 

Han avla sin doktorgradsavhandling i 1983 som drøftet de ulike teoriene om makt hos 

førstegenerasjons kritiske teori og Michel Foucault. Han habiliterte i 1990 med Kampf um 

Anerkennung, som senere ble publisert i en utvidet versjon og som satte han på kartet som en 

ny og viktig bidragsyter innen kritisk teori (Zurn, 2015, s. 3) . 

 

3.1. Kritisk teori 

 

Kritisk teori er en vitenskapsgren som tar høyde for å ikke bare beskrive virkeligheten, men 

også å forandre den. Ifølge Zurn har kritisk teori fire kjennetegn. Den er først deskriptiv, 

dernest forklarende, så praktisk, for til sist å være evaluerende. At teorien er deskriptiv vil si 

at den ikke bare gir en nøye beskrivelse av samfunnet, men er også oppmerksom på de ulike 

kampene som preger sosiale relasjoner. Den er forklarende i den forstand at den gir en 

fyllestgjørende historisk forklaring på hvorfor samfunnet har blitt slik og den er praktisk i den 

forstand at den ønsker å lede mennesket ut av nåværende bånd og lenker og være frigjørende. 

Til sist må den kunne tilby standarder for hva som regnes som et godt samfunn og hva som er 

progressive forandringer (Zurn, 2015, s. 5). 

 

Honneth ønsker å produsere en slik kritisk teori som både gir en diagnose av samfunnet slik vi 

opplever det, men som også inneholder et frigjørende potensial. Sentralt i dette prosjektet står 

anerkjennelsesteorien. Denne søker å forklare flere aspekter ved samfunnet, både 

identitetsdannelse og gruppedynamikk, som følger av en kontinuerlig og vekslende kamp om 

anerkjennelse. Identitet blir ikke dannet i et moralsk vakuum, men i samspill med andre, altså 

intersubjektivt, og i hvilken grad individet møter anerkjennelse eller avvisning. Da individer 

er avhengig av kontinuerlig å motta anerkjennende tilbakemeldinger for å opprettholde et godt 
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selvbilde, har de også en tendens til å finne seg til rette i grupper med likesinnede som kan gi 

dem dette (Honneth, 2017, s. 264). 

 

3.2. Anerkjennelse i litteraturen 

 

Honneth er ikke alene om å ta i bruk anerkjennelse som begrep i samfunnsanalysen. I Kampf 

um Anerkennung går han nøye gjennom Hegel og Meads bruk av begrepet og Charles Taylor 

bruker også begrepet flittig. Hos Taylor er anerkjennelse beskrevet som et livsnødvendig 

menneskelig behov (Taylor, 1994, s. 26). Hans-Christoph Schmidt am Busch hevder at også 

Marx forfektet en teori om sosial anerkjennelse hvor han beskrev forholdet mellom 

medlemmer i et kapitalistisk samfunn som en relasjon basert på «wechselseitiger 

Anerkennung» (Schmidt am Busch, 2011, s. 75). Paul Ricoeur tegner opp så mange som 23 

ulike måter å forstå anerkjennelsesbegrepet (Strand, 2019, s. 11) og nyere tid er Nancy Fraser 

og Judith Butler kjente navn. Anerkjennelsesteori baseres på en erkjennelse av at sosiale 

konflikter i mange tilfeller oppstår som følge av at noen føler seg ikke respektert, foraktet, 

eller en ydmykelse. Mange henter sin motivasjon til å delta i samfunnsmessige kamper fra 

følelsen av å bli sett ned på eller å ha blitt behandlet som annenrangs. Anerkjennelsesteori 

forsøker både forklare hvordan mangel på anerkjennelse motiverer til handling, hvorfor 

anerkjennelse er viktig for identitetsdannelse, og hvorfor misaktelse er moralsk galt (Smith, 

2012, s. 7).  

 

Felles for de fleste anerkjennelsesteorier, er at de tar utgangspunkt i at den som blir anerkjent, 

ikke kun blir definert etter et visst sett med egenskaper, men også opplever at disse blir 

positivt vurdert. Anerkjennelse blir sett på som et psykisk behov, noe et menneske trenger for 

å danne en sikker identitet. Vi er som mennesker avhengige av andres anerkjennelse og fra 

samfunnet rundt oss. Ved å møte andres reaksjon på oss, og ved å internalisere samfunnets 

verdier og normer, får vi en forestilling av hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Det er først 

gjennom positiv bekreftelse fra andre at vi kan nå en tilstand av virkelig frihet, mens 

manglende bekreftelse eller misaktelse, kan true vår psykiske integritet (Iser, 2011, s. 12). 

Anerkjennelsesteorier forsøker også å komme med en tidsdiagnose, ved å vise til om og 

hvordan et samfunn holder tilbake nødvendig sosial anerkjennelse. I tillegg prøver disse 
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teoriene å forklare hva som motiverer til motstand mot gjeldende samfunnsordning og 

hvordan denne tilstanden kan blir overvunnet. Kongstanken er at manglende anerkjennelse 

kan lede til motstand mot det bestående anerkjennelsesforholdet og munne ut i en kamp om 

anerkjennelse. Håpet er så at dette skal lede til moralsk framskritt og mer rettferdige 

anerkjennelsesstrukturer (Iser, 2011, s. 13). Eksempler på slike anerkjennelseskamper kan 

være borgerrettighetsbevegelsen i USA på sekstitallet eller dagens homokamp i vestlige 

samfunn. 

 

Anerkjennelseskamper blir stort sett innenfor feltet vurdert positivt, men kritiske stemmer har 

også betvilt dette. Enkelte ser at en streben etter andres anerkjennelse kan tvert imot bidra til å 

styrke status quo og lede til konformisme heller enn å bidra til økt frigjøring. I og med at den 

enkelte er prisgitt andres anerkjennelse og samfunnets normer, vil det å stille spørsmål ved 

normenes gyldighet også undergrave dannelsen av en positiv identitet. Dette bidrar igjen til at 

individet heller søker anerkjennelse innenfor samfunnets trygge rammer og på den måten 

styrkes den rådende ideologien (Iser, 2011, s. 13). En liknende innvending påstår at individet 

blir først et subjekt, med en begrenset frihet, ved å underlegge seg den dominante diskursen, 

og ikke gjennom en vekselvirkende anerkjennelse mellom individer (Bedorf, 2010, s. 78). I 

dette tilfellet kan man ikke snakke om at moralske framskritt finner sted, men kun en 

bekreftelse av de gjeldende anerkjennelsesstrukturene. De mest kjente anerkjennelsesteorier 

har også vært kritisert for å legge for stor vekt på nettopp anerkjennelse og neglisjert 

viktigheten av omfordeling i analysen av sosiale konflikter (Fraser & Honneth, 2003).  

 

3.3. Axel Honneths teori om anerkjennelse 

 

Jeg vil i det følgende forsøke å gjøre rede for Axel Honneths teori om anerkjennelse og 

hvorfor den er relevant for oppgaven. Relevansen består i at den gir et rammeverk for å 

analysere euro-islamdiskursen slik den er representert i bøkene jeg har studert av Bassam 

Tibi. Axel Honneths anerkjennelsesteori inneholder en beskrivelse av hva som skal til for at et 

individ oppnår anerkjennelse innenfor flere sfærer og gjør det mulig for meg å vurdere 

kravene til euro-islam som Bassam Tibi foreskriver i henhold til hvorvidt de enten svekker 

eller styrker mulighetene for å oppnå anerkjennelse. Jeg har i stor grad holdt meg til teorien 
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slik den er lagt fram i Kampf um Anerkenneung, men jeg har også brukt andre verk av 

Honneth, samt oversiktslitteratur der det har vært påkrevd. Axel Honneth hevder at samfunnet 

blir drevet framover gjennom en kontinuerlig kamp om anerkjennelse. Han beskriver denne 

kampen som en moralsk kraft som sørger for både utvikling og framskritt (Honneth, Kampf 

um Anerkennung, 2016, s. 227). Sentralt for å forstå denne kampen, er to beslektede begreper, 

nemlig anerkjennelse og misaktelse7.  En person dannes i møte med andre, altså 

intersubjektivt, og dette møtet kan virke bekreftende og støttende på en persons selvfølelse 

(anerkjennelse) eller den kan bryte ned et individs tro på seg selv(misaktelse). 

 

Anerkjennelse kan komme i flere former og på flere nivåer. Den første anerkjennelsen vi 

møter som mennesker, er den støttende relasjonen vi har som barn med våre foreldre. Dette 

første møte med en primærrelasjon bygger opp troen på oss selv og setter oss i stand til å 

danne en trygg identitet. Anerkjennelse kommer også på det rettslige nivået, hvilket vil si at vi 

er regnet som tilregnelige individer. Til sist vil vi også bli anerkjent for våre evner og 

ferdigheter. I Kampf um Anerkennung (heretter KuA) skiller Honneth mellom tre former for 

anerkjennelse. Til disse korresponderer tre misaktelsesformer, men også tre former eller måter 

en person forholder seg til seg selv på. Honneth mener at når man blir tilstrekkelig godtatt 

eller anerkjent på ett nivå, fører det til en positiv utvikling av et menneskets syn på seg selv på 

et samsvarende nivå. Identitet er således ikke å forstå som èn ting eller uavhengig av en 

persons ytre omgivelser, men noe som blir til i flere lag og i gjensidig påvirkning fra den 

sosiale sammenhengen 

 

Misaktelse er hos Honneth en form for nektet eller avslått anerkjennelse (Honneth, 2016, s. 

212). Dette kan også regnes som en form for krenkelse av individet, da det ødelegger den 

positive forståelsen det har fått av seg selv gjennom tidligere intersubjektiv anerkjennelse. 

Siden en person bærer med seg en sårbarhet i den forstand at dets selvbilde er henvist til den 

andres tilbakevendende bekreftelse, representerer opplevelsen av misaktelse en betydelig fare 

for hennes identitet (Honneth, 2016, s. 212). Hvis vi følger Honneth på dette punktet, betyr 

det at en person former sin identitet i møte med andre mennesker og er avhengig av deres 

bekreftelse for at denne prosessen skal fungere optimalt. Lykkes ikke dette, står 

identitetsdannelsen på ustødige føtter. Her kan det innvendes at et vel stort ansvar hviler på 
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andres bifall for at den enkelte skal oppnå et godt selvbilde, samt at andres manglende 

bekreftelse tillegges en overdrevent sterk rolle i en persons psykiske fall. Samtidig er det 

vanskelig å se for seg at vår selvfølelse ikke skulle være i stor grad avhengig av hvordan de 

rundt oss ser på oss. Likeens må vi medgi at andres vedvarende krenkelse som oftest 

resulterer i et ødelagt selvbilde. 

 

Det er Honneths påstand at en erfaring av misaktelse ledsages av visse følelser som i 

prinsippet kan gi individet en pekepinn på hvilke former for anerkjennelse hun er blitt nektet 

(Honneth, 2016, s. 220). Fremst blant disse følelsene er skam. Et individ som kjenner på 

skam, besitter en følelse av å være mindre sosialt verdsatt og tenker også dårligere om seg 

selv (Honneth, 2016, s. 223). Honneth forstår imidlertid ikke misaktelse utelukkende negativt. 

Manglende anerkjennelse representerer også en mulighet til å handle på bakgrunn av de 

negative følelsene som dette utløser. Misaktelse bærer således i seg en kime til motstand og 

en impuls til å kjempe for anerkjennelse. Ved å erfare misaktelse opplever individet en type 

affektiv spenning som kun kan oppløses idet det gjenfinner muligheten til å handle. Da intet 

menneske reagerer følelsesnøytralt på en sosial krenkelse, kan hver erfaring av misaktelse bli 

et motiv til politisk motstand (Honneth, 2016, s. 224).   

.  

3.4. Primærrelasjonen (Kjærlighet) 

 

Den første formen for anerkjennelse er kjærlighet (Liebe). På dette nivået er primærrelasjonen 

det konstituerende element. Honneth forstår kjærlighet i relativt vid forstand når han skriver: 

«Kjærlighetsrelasjoner skal her forstås som alle primærrelasjoner i den grad de etter mønsteret 

fra erotiske kjærlighetsrelasjoner, vennskap, og foreldre-barnrelasjoner, består av sterke 

følelsesforbindelser mellom få personer»8 (Honneth, 2016, s. 153). 

 

Kjærlighet er en form for gjensidig anerkjennelse som fører til at man lærer seg selv å kjenne. 

Samtidig blir man klar over at den andre også er en person med ønsker og behov. Denne 

                                                             
8 «unter Liebesverhältnissen sollen hier alle Primärbeziehungen verstanden werden, soweit sie nach dem 
Muster von erotischen Zweierbeziehungen, Freundschaften und Eltern-Kind-Beziehungen aus starken 
Gefühlsbindungen zwischen wenigen Personen bestehen» 
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prosessen starter hos de fleste i møtet mellom mor og spebarn, som hos Honneth blir 

beskrevet som en form for symbiose, for så å individueres. Individualiseringen betyr for 

spebarnet at det blir klar over seg selv som en egen person adskilt fra mor, med egne behov og 

følelser. Denne prosessen inntreffer når moren utvider oppmerksomhetsfeltet og går tilbake til 

en rutinemessig hverdag. Dette fører til at moren lar barnet være mer alene, og barnet må 

oppleve å måtte vente på å få enkelte av sine behov tilfredsstilt. Dette leder til en intellektuell 

utvikling hos barnet, hvor det blir klar over forskjellen på seg selv og omverdenen. Barnet 

beveger seg fra den absolutte avhengighet til den relative avhengighet. På denne måten 

oppfatter barnet ikke lenger moren som en sammensmeltet del av seg selv, men må nå gradvis 

anerkjenne henne som en person med egne rettigheter (Honneth, 2016, s. 162). 

 

For at denne individualiseringen skal foregå mest mulig produktivt må barnet bli møtt med 

anerkjennelse og følelsesmessig støtte. Likeens i kjærlighetsrelasjoner senere i livet gjør 

denne ønskede avgrensningen at individet oppnår den nødvendige grad av selvtillit som er 

nødvendig for at det skal kunne delta i det offentlige liv.  Kjærlighet som 

anerkjennelsesrelasjon bereder så å si veien for at individet når fram til en elementær tro på 

seg selv og danner forutsetningen for utviklingen av alle andre former for selvaktelse 

(Honneth, 2016, s. 172). Ved at barnet oppfatter morens kjærlighet som varig og pålitelig, 

utvikler barnet en tillit til at den sosiale verden rundt seg evner å tilfredsstille dets behov 

(Honneth, 2016, s. 168). Slik jeg forstår Honneth utgjør derfor et individs første erfaringer 

med moren en form for sosial øvelse. Gjennom at barnet blir klar over at moren og seg selv er 

to distinkte personer, representerer moren den sosiale verden. Her oppstår en slags modell 

eller et skjema som barnet tar med seg og overfører til andre objekter som etter hvert kommer 

inn i barnets synsvinkel og oppmerksomhetsfelt. Så lenge erfaringene barnet har med moren 

er noenlunde stabile, vil det ta disse erfaringene med seg inn i nye relasjoner og forvente en 

liknende behovstilfredsstillelse.  

 

3.4.1. Individets forhold til seg selv i primærrelasjonen 

 

På dette punktet møter vi Honneths bruk av begrepet selbstvertrauen som jeg heretter vil 

oversette med selvtillit. Selvtillit bygger på individets erfaring med å gradvis skilles fra 

objektet dets kjærlighet er rettet mot. I første omgang inntreffer dette når mor og barn over tid 
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blir mer adskilt. Dette fremmer i barnet en følelse av å mestre sin egen alenetilstand og å sette 

pris på dette. Individet ønsker etter hvert denne avgrensningen til den andre og dette gir det 

den nødvendige individuelle selvtilliten for å delta i det offentlige liv (Honneth, 2016, s. 174).  

 

 I denne sammenhengen antar dette ordet betydningen at man har tillit til seg selv som et 

distinkt individ med egne behov og følelser, samt tillit til at verden utenfor er stabil. Denne 

selvtilliten innebærer blant annet også å ha autonom kontroll over sin egen kropp, og være 

alene uten å føle angst (Honneth, 2016, s. 214) Gjennom en intersubjektiv kjærlighetsrelasjon 

lærer individet å uttrykke sine egne behov og følelser og danner grunnlaget for alle senere 

former for tro på seg selv (Honneth, 2016, s. 172). Selvtillit i denne sammenhengen er derfor 

ikke hva vi vanligvis assosierer med begrepet, slik som tillit til egne ferdigheter og dyktighet. 

På den ene siden er begrepet slik Honneth anvender det, relatert til individets fysiske integritet 

og på den andre siden relatert til den sosiale verden. En person har selvtillit i den grad hun 

kjenner seg trygg på at hun styrer sin egen kropp, kan gi uttrykk for sine behov, og samtidig 

være trygg i møte med den øvrige sosiale verden.  

 

En slik form for selvtillit kan synes sparsom og enkel, men det er ikke uten grunn av Honneth 

ser denne som en forutsetning for å senere utvikle tro på seg selv, enten som et rettssubjekt 

eller i solidarisk relasjon til andre. Det vil være vanskelig for et individ å se seg selv som i 

stand til å ta moralske valg og blir regnet som rettslig tilregnelig om ikke denne første formen 

for tro på seg selv er på plass. Det er selvsagt ikke umulig, men det vanskeliggjør denne 

prosessen. Så lenge man er utrygg på den sosiale verden rundt seg eller opplever sin egen 

fysiske integritet som truet, kan dette gjøre moralsk samhandling med andre utfordrende. 

Likeens kan dette også forhindre individet i å få en tro på sine egne evner og ferdigheter i 

møte med andre.  

 

3.4.2. Misaktelse i primærrelasjonen 

 

Formene for misaktelse som korresponderer til kjærlighetsrelasjonen, opptrer hos Honneth 

først og fremst i to varianter, mishandling og voldtekt. Dette kan medføre at individet mister 

den tilliten det hadde fått til seg selv gjennom erfaringen av kjærlighet (Honneth, 2016, s. 
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214). Fysisk mishandling representerer den mest elementære formen for personlig fornedrelse 

et menneske kan oppleve, fremmer en følelse av å være i en annens makt, samt sårer tilliten 

man har til sin egne selvstendige koordinering av egen kropp (Honneth, 2016, s. 214). Tortur 

og voldtekt bryter på voldsomt vis en persons tillit til den sosiale verdens pålitelighet og 

dermed sin egen selvsikkerhet (Honneth, 2016, s. 215). 

 

Dette som ble ervervet gjennom den primære kjærlighetsrelasjonen, blir gjennom denne grove 

misaktelsen truet og revet vekk fra individet. Det er ikke primært den fysiske smerten 

subjektet lider under ved tortur eller mishandling, men følelsen av å være underlagt 

fullstendig, fysisk og psykisk, en annens vilje (Honneth, 2016, s. 214). Nettopp det å ikke 

være sin egen herre, å kunne kontrollere seg selv fullt og helt, og etter egen vilje gjøre dette 

eller hint, rammer for alvor den selvtilliten man har opparbeidet seg gjennom en trygg og 

pålitelig kjærlighetsrelasjon. Dette vil så prege hvordan personen ser på seg selv også som 

rettssubjekt og sine egne evner og ferdigheter. Det kan her innvendes at tilstrekkelig 

anerkjennelse i primærrelasjonen ikke nødvendigvis må være tilstede for at et individ skal ha 

autonom kontroll over egen kropp, samtidig som voldtekt og tortur vil kunne bryte ned denne 

tilliten uavhengig av om offeret har opplevd anerkjennelse fra mor eller i nære relasjoner. Det 

er mer innlysende at utilstrekkelig anerkjennelse i kjærlighetsrelasjonen vil ødelegge for 

tilliten til den øvrige sosiale omverdenen, all den tid barnets forhold til mor tjener som et 

erfaringsskjema for andre sosiale relasjoner. 

 

3.5. Rettsforhold (Rettigheter) 

 

Den andre formen for anerkjennelse er rettigheter (Rechte). Vi kan også kalle dette for 

rettsforholdet. En person har behov for å bli inkludert i et rettslig fellesskap for å oppnå en 

tilfredsstillende grad av selvrespekt. Hvis man er akseptert som en del av et rettslig felleskap, 

er man også gitt et sett av rettigheter og sikkerhet, hvilket igjen gir individet en følelse av å 

tilhøre og være anerkjent som en som er i stand til å ta egne valg. Resultatet er at personer ser 

at de innehar en posisjon som frie og like blant andre. I følge Zurn er tanken om rettslige 

rettigheter tuftet på antakelser. Den ene er at individene som utgjør et rettslig fellesskap er i 

stand til å kontrollere sine egne handlinger og kan derfor blir holdt ansvarlige for sin adferd. 
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Den andre antakelsen er at individer har visse moralske plikter overfor hverandre som kan bli 

overholdt av en rettslig institusjon (Zurn, 2015, s. 35). 

 

For å kunne inneha visse rettigheter må et individ bli regnet som en del av et samfunn eller 

fellesskap og rettssystemet må behandle hvert medlem av samfunnet likt og ikke tillate 

spesielle privilegier. I et slikt moderne rettssystem anerkjenner subjektene hverandre gjennom 

å følge de samme lovene og at de ser hverandre i stand til å bestemme fornuftig over moralske 

normer (Honneth, 2016, s. 177). Rettsrelasjonen beskriver altså ikke kun et abstrakt samfunns 

anerkjennelse av individet, alle medlemmer av et rettssamfunn deltar på lik linje i 

anerkjennelsen av hverandre når de lever et lovlydig liv og innrømmer hverandre den samme 

evnen til å ta moralske valg. Hvis dette er tilfelle, er det nærliggende å se lovbrudd som et 

uttrykk for manglende anerkjennelse av sine medborgere. Yrkeskriminelle står slikt sett i et 

konstant og vedvarende rettslig misaktelsesforhold til andre medlemmer av rettssamfunnet.  

 

 Denne formen for anerkjennelse baserer seg ikke på en persons egenskaper eller ferdigheter, 

ei heller dens stilling eller status. Det som betyr noe er at man deler den samme egenskapen 

som gjør at man kan gjensidig anerkjenne hverandre som rettspersoner. For Honneth er denne 

egenskapen evnen til å bestemme fornuftig i moralske spørsmål. Derfor, skriver han, er alle 

rettssamfunnet grunnlagt på ideen om at alle dets medlemmer er tilregnelige (Honneth, 2016, 

s. 184).  For loven regnes alle som like, uavhengig av som ellers skiller dem. Ulikheter blir 

her regnet som irrelevant og forskjeller i dyktighet, intelligens eller familiebakgrunn har 

ingenting å si for hvorvidt en person opplever rettslig anerkjennelse eller ikke. I et slikt 

rettsforhold blir subjektene regnet blant andre moralsk tilregnelige personer og stiller dermed 

likt i en kamp om anerkjennelse. Spørsmålet er da om man umiddelbart faller utenfor dette 

anerkjennelsesforholdet i det man blir regnet for å være uegnet til å fatte moralske 

beslutninger. I moderne samfunn ser vi riktignok at barn blir erkjent progressivt moralsk 

status og rettslig bemyndiggjøring ettersom de nærmer seg voksenalderen. Først ved fylte 

atten år regnes man for myndig i enkelte land. Samtidig har kampen om rettslig anerkjennelse 

blitt drevet frem av grupper som ikke tidligere har blitt regnet som moralsk tilregnelige, slik 

som kvinner, afro-amerikanerne i USA, og homofile. Opp gjennom tiden har så flere grupper 

blitt tatt hensyn til og grupper som tidligere har vært forbigått og utestengt fra det rettslige 
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fellesskapet har blitt tilregnet de samme rettighetene. En universalisering av rettsforholdet har 

funnet sted, selv om kampen for å inkludere flere i dette fellesskapet fortsetter.  

 

3.5.1. Individets forhold til seg selv i rettsforholdet 

 

Det som i primærrelasjonen blir kalt selvtillit, blir i rettsforholdet kalt selvrespekt 

(Selbsachtung). I rettsforholdet blir rettigheter forstått som anonymiserte tegn på et samfunns 

respekt for individet. Samfunnets respekt viser seg så å si i den grad det tilkjennegir sine 

fullverdige medlemmer bestemte rettigheter. Å være en del av et rettslig fellesskap, fremmer 

så en sunn form for selvrespekt i individet fordi det uttrykker en type sosial anerkjennelse. 

Når en person etter loven er tilskrevet fulle rettslige rettigheter i et gitt samfunn, signaliserer 

det en omfattende sosial inkludering i akkurat det samfunnet. Ved å bli rettslig anerkjent får 

individet muligheten til å forstå sine handlinger som et aktet uttrykk for egen autonomi 

(Honneth, 2016, s. 192). Det er først når et samfunn ikke lenger tilregner enkeltindivider 

rettigheter på bakgrunn av sosial tilhørighet, men på bakgrunn av deres status som frie og like 

vesen, at mennesket ser seg selv som anerkjent på bakgrunn av sin evne til å felle moralske 

dommer (Honneth, 2016, s. 192). I et rettssystem, må en person se seg selv som bundet av de 

samme forpliktelser som andre. Det at individer har forpliktelser overfor hverandre impliserer 

også individer kan forvente noe av andre. Dette kan også forstås dithen at mennesker fortjener 

rettigheter og derav også selvrespekt.   

 

Honneth beskriver sammenhengen mellom rettslig anerkjennelse og dannelsen av selvrespekt 

slik: 

Siden det å besitte individuelle rettigheter betyr å kunne fremme sosialt aksepterte 

krav, utruster de (individuelle rettigheter) det enkelte subjekt med en legitim aktivitet, 

som det (individet) kan føre for sine egne øyne at det nyter alle andres aktelse9 

(Honneth, 2016, s. 194) 

                                                             
9 «weil individuelle Rechte zu besitzen bedeutet, sozial akzeptierte Ansprüche stellen zu können, statten sie das 
einzelne Subjekt aus mit der Chance zu einer legitimen Aktivität aus, anhand derer es sich selber vor Augen 
führen kann, daβ es die Achtung aller anderen genieβt» 
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Poenget her er at individuelle rettigheter gir en person legitim grunn til å fremme krav. Dette 

beskriver han som en type aktivitet som tydelig viser den som utfører det at hun er respektert 

av andre. Denne offentlige handlingen er også synlige for andre interaksjonspartnere og 

gjennom å fremme legitime krav demonstrerer individet sin status som moralsk tilregnelig 

person. Denne erfaringen med rettslig anerkjennelse, sammen med vissheten om at man deler 

egenskaper med andre som gjør en i stand til å delta i den diskursive viljesdannelsen 

(Willensbildung), og muligheten dette gir til å forholde seg positivt til seg selv, kaller Honneth 

for selvrespekt (Honneth, 2016, s. 195).  

 

Til dette kan to innvendinger fremmes. For det første er det ikke innlysende at individuelle 

rettigheter er avgjørende for å gi en person en følelse av å være respektert av andre. Ved at 

man er mottaker av kollektive rettigheter kan man også finne en form for respekt fra andre. 

Det som i dette tilfellet skjer, er at individet ikke automatisk fører respekten tilbake på seg 

selv, men tilskriver det respekten andre har for gruppen det tilhører. Dette kan for så vidt 

bidra til å danne respekt i individet, da det å være en del av en gruppe også kan gi grunn til 

stolthet. Ved å tilhøre en spesielt aktet gruppe kan man se seg selv som spesielt utvalgt og 

dermed høyt verdsatt. Samtidig står individet i fare for å nedvurdere sin egen betydning for 

gruppens verdsettelse, noe som ikke lar seg gjøre all den tid individet er i sentrum for 

rettighetene. For andre er det verdt å legge merke til bruken av begrepene sosialt aksepterte 

og legitim. Her er det verdt å minne om tidligere nevnte kritikk, nemlig at en kamp om 

anerkjennelse likegodt kan ende i konformisme som frigjøring. Det kan synes som om 

individet først må være regnet som tilregnelig for å kunne fremme legitime krav. Dette går 

fint så lenge det beveger seg innenfor normene som allerede er akseptert, men så fort man 

krever anerkjennelse for egenskaper som ikke godkjent av gjeldende lovverk, er det ikke 

sikkert at man opplever andres reaksjoner som bekreftende for selvrespekten. Det vil senere 

bli tydelig at dette er tatt høyde for av Honneth. 

 

3.5.2. Misaktelse i rettsforholdet 

 

Honneth beskriver to måter en person kan bli rettslig misaktet. Den ene er delvis eller helt 

berøvelse av rettigheter, og den andre er full utestengelse fra rettssamfunnet, eller 
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Ausschliβung. Vi snakker her om strukturell utestengelse eller berøvelse, hvilket vil si at et 

individ opplever å miste rettigheter det har krav på i kraft av å være regnet som fullverdig 

medlem av samfunnet. En logisk konsekvens av dette er at det ikke fullt ut verdsatt og dets 

evne til å felle moralske dommer mindre verdsatt. Dette gir en person en følelse av å ikke 

være regnet som en «fullverdig, moralsk likeberettiget interaksjonspartner» og kan resultere i 

tap av selvrespekt (Honneth, 2016, s. 216). Med tanke på hvordan inkluderingen i et rettslig 

fellesskap fremmer selvrespekt, er dette en fornuftig slutning. Individet har ikke lenger, 

muligheten til å fremme noen sosialt aksepterte krav basert på individuelle rettigheter det er 

tilregnet, og følgelig har det heller ikke en legitim aktivitet det kan vise seg selv for å se seg 

selv respektert av andre.  

 

 Blant de negative følgene dette får for et individ er blant annet at hun slutter å se seg selv 

som en moralsk selvstendig aktør og fri blant likekvinner, og at det er en nedvurdering av 

hennes evne til å handle i full visshet om hennes handlingers konsekvenser. Individet 

opplever seg dermed som såret i sin moralske vurderingsevne (Honneth, 2016, s. 216). Det er 

et overtramp på hennes sosiale integritet som i utgangspunktet er gitt til alle i rettssamfunnet 

(Zurn, 2015, s. 39). Siden rettigheter er noe vi fortjener i kraft av å være fullt ut anerkjent som 

medlemmer av et rettssamfunn, vil rettighetsberøvelse eller utestengelse presse fram en 

moralsk respons. Individet kan komme til å se seg selv som berøvet visse goder som hun som 

medlem skulle ha mottatt, hvilket igjen bereder grunnen for en følelse av urettferdighet og i 

enkelte tilfeller sinneutbrudd. 

 

3.6. Verdifellesskap (Solidaritet) 

 

I motsetning til rettslig anerkjennelse, betyr det å bli tilstrekkelig anerkjent i et fellesskap med 

delte mål og verdier å bli verdsatt for sine spesifikke egenskaper, ferdigheter og det man har 

oppnådd. I et rettsforhold er man anerkjent som et abstrakt og generalisert medlem av et 

fellesskap med rettigheter og plikter, mens her er man anerkjent som en distinkt person, ulik 

alle andre. Individet er anerkjent gjennom sosial aktelse i solidarisk relasjon til andre.  
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Honneth beskriver hvordan tidligere samfunn, såkalte tradisjonelle samfunn, fordelte aktelse 

på basis av ens medlemskap i en gitt gruppe. Aktelse ble slik gitt kollektivt. I moderne 

samfunn, som Honneth kaller posttradisjonelle, blir aktelse gitt til hvert medlem av 

samfunnet, uavhengig av hennes medlemskap i en gruppe eller profesjonen hun tilhører. Det 

henger imidlertid igjen et kollektivt element. For at et individ skal får skryt for sine evner, må 

det eksistere et felles sett med verdier som ytelsene kan bli målt opp mot. Det som er nytt, er 

at individet nå kan ta rosen til seg, som Honneth skriver: 

« (…) den enkelte trenger ikke lenger å tilskrive et helt kollektiv den aktelsen (…) han nyter 

sosialt, men kan positivt tilbakeføre den på seg selv»10 (Honneth, 2016, s. 209). 

 

Det kan innvendes at dette virker for skjematisk og forenklet. Personer i tradisjonelle 

samfunns kan umulig ha latt være å tilbakeføre den rosen som tilkommer gruppen tilbake på 

seg selv. Medlemskap i en høyt verdsatt gruppe i samfunnet impliserer nødvendigvis også at 

den enkelte som sammen med de øvrige medlemmene utgjør gruppen som helhet, besitter de 

samme kvalitetene som gruppen respekteres for. På samme måte blir enkeltmedlemmer av en 

høyt ansett gruppe eller sjikt i samfunnet respektert og verdsatt for sitt medlemskap i gruppen, 

til dels uavhengig av hva individet har oppnådd.  

 

Samtidig må det også i et moderne samfunn finnes en standard som de ulike ferdighetene og 

evnene retter seg etter og gis en verdi. Honneth finner den kulturelle selvforståelsen som et 

egnet kriterium for å kunne som om en persons bidrag er av nytte eller ikke. Den enkeltes 

ferdigheter og prestasjoner verdsettes alt etter som de bidrar til å realisere kulturelt definerte 

verdier. Moderne samfunn er på samme tid langt mer verdipluralistisk orientert og gir derfor 

rom for flere måter å virkeliggjøre et livsprosjekt. Der hvor før ære var et mål på sosial 

verdsettelse, erstattes det nå av anseelse eller prestisje. Disse er i mye større grad betinget på 

den enkeltes prestasjoner og ferdigheter som den nyter i et samfunn. Hvorvidt den enkelte 

oppnår denne anerkjennelsen, avhenger av i hvilken grad den bidrar til å virkeliggjøre 

samfunnets abstrakte målsetning. Denne målsetningen baserer seg på den den etablerte 

verdihorisonten, hvilket er å forstå som et overgripende verdivurderingssystem. I og med at 

                                                             
10 « (…) der einzelne muβ jetzt die Achtung, die er (…) sozial genieβt, nicht länger einem ganzen Kollektiv 
zurechnen, sondern kann sie positiv afu sich selber zurückbeziehen. 
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moderne samfunn er i mye større grad enn før individualisert, må denne verdihorisonten være 

åpen for flere selvrealiseringsformer.    

 

Solidaritet i denne forbindelse viser til en tilstand hvor subjektene anerkjenner hverandre ved 

å verdsette hverandre i en symmetrisk relasjon, hvilket vil si på likeverdig basis, selv om de 

har ulike roller. Det avgjørende er at de deler det samme settet med verdier, ikke ulikt 

individer som sammen kjemper mot politisk undertrykkelse (Honneth, 2016, s. 208). Honneth 

framhever at det ikke her er snakk om at alles bidrag blir vurdert likt, men heller at samtlige 

opplever at sine egne ytelser og evner er verdifulle for samfunnet (Honneth, 2016, s. 210).  

 

3.6.1. Individets forhold til seg selv i verdifellesskapet 

 

Ut ifra denne tilstanden oppstår en ny måte å forholde seg til seg selv på. Individet lærer å 

verdsette sine egne evner og bidrag i et samfunn som verdsetter disse og Honneth kaller dette 

for Selbstschätzung (Honneth, 2016, s. 209). Jeg velger å oversette dette begrepet direkte med 

selvverdsettelse, noe som i stor grad fanger opp det Honneth ønsker med den tyske varianten. 

Det som individet her verdsetter hos seg selv er altså ikke en abstrakt størrelse, et likeverdig 

individ blant andre frie individer, men sin egen person, klart avgrenset fra de andre gjennom 

sine spesifikke egenskaper og ferdigheter. Når individet erfarer at dets prestasjoner og evner 

blir sosialt verdsatt, som følge av at det opplever at disse blir anerkjent som verdifulle av den 

øvrige medlemmene av samfunnet, får det en fornyet tro på seg selv. I den grad alle 

samfunnsmedlemmene blir satt i stand til å verdsette seg selv slike, danner dette et grunnlag 

for å si at alle står i et solidarisk forhold til hverandre (Honneth, 2016, s. 209). Slik forstått er 

selvverdsettelse en egenskap og en ferdighet som alle samfunnsmedlemmene i en viss 

forstand besitter. At det må forstås som en egenskap eller evne, ligger i begrepets andre del, 

nemlig verdsettelse. Det å kunne verdsette seg selv for sine ferdigheter i lys av kulturelle 

standarder, må sies å være en egenskap, noe i den personen som gjør det i stand til å 

tilbakeføre rosen fra andre over på seg selv.  Det er altså en måte å forholde seg til seg selv 

på, og samtidig en egenskap man er satt i stand til å ha.  
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3.6.2. Misaktelse i verdifellesskapet 

 

En siste misaktelse kommer i form av en sosial fornedrelse eller fornærmelse av en person. 

Dette kan resultere i at individet slutter å verdsette seg selv og sine karakteristiske egenskaper 

og ferdigheter. Dette inntreffer når samfunnets verdihierarki er slik beskaffen at det; 

«nedvurderer enkelte måter å leve på, samt overbevisninger som mindreverdige eller 

utilstrekkelige»11 (Honneth, 2016, s. 217).  

 

Denne misaktelsen kan ramme både enkeltindivider og grupper. Det er interessant at han 

bruker begrepet levemåter (Lebensweisen), når han beskriver hvordan disse blir 

nedvurdert/krenket. Dette peker på hvordan enkeltgrupper i samfunnet forholder seg til sine 

egne idealer og kollektive mål, deres måte å leve på og forholde seg til omverdenen på. Dette 

åpner for å se krenkelser mot grupper i samfunnet i lys av manglende anerkjennelse og for å 

forstå deres reaksjonsmønster på bakgrunn av opplevde og reelle misaktelser. Det er altså ikke 

nok at minoriteter blir fullt ut rettslig anerkjent. For at gruppen som helhet skal trives og dets 

medlemmer skal evne å verdsette seg selv, antyder Honneth at også grupper må oppleve å få 

stå i solidarisk relasjon til majoritetssamfunnet, hvilket vil si, at de også kan verdsette seg selv 

og sine prestasjoner positivt i lys av felles kulturelle mål.  

 

Et forbehold må nevnes i denne forbindelse. Når Honneth snakker om solidaritet som en egen 

form for anerkjennelsesrelasjon, er det primært i sammenheng med individuelle subjekter. Det 

dreier seg om at individualiserte og autonome subjekter står i et symmetrisk 

verdivurderingsforhold til hverandre. Det at denne relasjonen er symmetrisk betyr imidlertid 

ikke at enhvers bidrag og prestasjoner vurderes til å være like gode, men at ethvert medlem av 

samfunnet har samme sjanse til å få disse anerkjent som verdifulle av samfunnet (Honneth, 

2016, s. 209). Hvert individ skal ha mulighet til å erfare at sine bidrag regnes som verdifulle. 

Samtidig åpner overnevnte kommentar vedrørende livsformer opp for at grupper også kan stå 

i et liknende symmetrisk forhold til majoritetssamfunnet.  

 

                                                             
11 «…eizelne Lebensformen und Überzeugungsweisen als minderwertig oder mangelhaft herabstuft..» 
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Når derimot misaktelse inntreffer mister individet og gruppen muligheten til å tillegge sine 

evner og prestasjoner sosial verdi. Bruken av evner og ferdigheter som blir verdsatt gir 

individet en mulighet til å realisere seg selv i tråd med den selvverdsettelsen det har ervervet. 

Når derimot individet opplever at dets ferdigheter ikke blir verdsatt, kan det heller ikke 

benytte seg av noe som samfunnet vurderer positivt for å realisere seg selv. Denne negative 

evalueringen fra samfunnets side bidrar derfor også til et tap av selvverdsettelse. En form for 

sosial anerkjennelse blir på denne måten holdt tilbake. På samme måte mister gruppen 

muligheten til å seg og sine medlemmer som et positivt bidrag til samfunnet og opplever at 

kollektivet blir mindre verdsatt av majoritetssamfunnet. Det er for øvrig mindre sannsynlig at 

gruppens selvforståelse nødvendigvis blir skadelidende på samme måte som et individ, i og 

med at gruppen fremdeles kan benytte seg av egne ressurser for å opprettholde en verdsettelse 

av seg selv som ikke individet har tilgang til. 

 

3.7. Selvrealisering 

 

Anerkjennelse har for Honneth et mål og en endestasjon. Begrepene står ikke for seg selv, 

men er del av en større konstruksjon, hvor anerkjennelse på de forskjellige nivåene utfører 

ulike oppgaver. Anerkjennelse i primærrelasjonen er av emosjonell art og relaterer seg til 

individets fysiske integritet og sikres i intimrelasjoner, slik som kjærlighet og vennskap. 

Individet opparbeider seg en tro på at det er i kontroll over sin egen kropp og en tillit til den 

sosiale verden rundt seg. Individet lærer seg å forholde seg til seg selv med selvtillit. Denne 

formen for selvtillit kan ødelegges ved misaktelse av typen voldtekt eller tortur. Rettslig 

anerkjennelse er av mer kognitiv natur og dreier seg om at individet blir regnet for et 

fullverdig medlem av rettssamfunnet og i stand til selvstendig felle moralske dommer og kan 

fremme sosialt aksepterte krav. Individet lærer å forholde seg til seg selv med selvrespekt. 

Denne selvrespekten kan brytes ned i møte med misaktelseshandlinger som berøvelse av 

rettigheter eller utestengelse. Anerkjennelse i verdirelasjonen kommer i form av sosial 

verdsettelse og beskriver hvordan individet opplever sine egenskaper og prestasjoner som 

verdifulle. Individene står i en solidarisk relasjon til hverandre og bygger opp en tro på seg 

selv og sine evner. Dette kaller Honneth for selvverdsettelse. Selvverdsettelsen kan brytes ned 

i møte med krenkelser og nedvurdering av dets prestasjoner og ferdigheter. Målet med 
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anerkjennelse på disse nivåene er at individer skal få mulighet til å utfolde seg selv og sin 

personlighet. Honneth kaller dette for selvrealisering (Selbstverwirklichung). 

 

Omvendt betyr dette også at disse anerkjennelsesforholdene sammen bygger en nødvendig 

forutsetning for å oppnå selvrealisering.  

«uten (…) en viss grad av selvtillit, av rettslig garantert autonomi og av forsikring om sine 

egne ferdigheters verdi, er det umulig å se for seg en vellykket selvrealisering12» (Honneth, 

2016, s. 278). 

 

En vellykket selvrealisering kan altså kun oppnås i den grad individet har blitt møtt med 

tilstrekkelig med anerkjennelse i primærrelasjonen, i rettsforholdet, og i verdifellesskapet. 

Man kan selvsagt forestille seg at man kan nå dette uten å ha opplevd anerkjennelse på disse 

tre nivåene for ellers ville man måtte avskrive mange som i har nådd målene de har satt seg i 

livet.  En mann kan fint lykkes som gründer og forretningsmannsom og allikevel se tilbake på 

en ødelagt barndom. Likeens kan man lykkes som artist i et land uten å være statsborger med 

fulle rettigheter. Ingen vil betvile at disse har fått realisert seg selv.  Han har imidlertid en 

bestemt form for selvrealisering i tankene. Selvrealisering er for ham en prosess hvor 

individet uten tvang realiserer sine egne definerte livsmål (Lebenszielen). Det at individet 

realiserer sine livsmål uten tvang betyr dessuten ikke kun fravær av ekstern påvirkning, men 

også «en mangel på indre blokkeringer, på psykiske hemninger og angst» (Honneth, 2016, s. 

278).  

 

Med disse forbeholdene blir spekteret for hva som kan gjelde som selvrealisering langt 

smalere enn først antatt. En vellykket selvrealisering oppnås ikke alene ved at man får 

virkeliggjort sine drømmer og livsmål, tvert imot må man ha et fravær av både ytre og indre 

tvang. Dette kan synes særdeles vanskelig, for hvem kjenner ikke på noen hemninger når man 

forsøker å oppnå noe, eller føler frykten i det man begir seg ut på noe nytt og utfordrende. Er 

vi i så fall tvunget til å underkjenne prestasjonene til en som har bygd et livsverk i rockens 

tjeneste, bare fordi hun har i perioder vært forhindret fra å skape på grunn av angst? Honneth 

                                                             
12 «ohne (…) eines gewissen Maβes an Selbstvertrauen, an rechtlich gewährter Autonomie und an Sicherheit 
über den Wert der eigenen Fähigkeiten ist ein Gelingen von Selbstverwirklichung nicht vorzustellen» 
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kommer tvilen vår i møte og hevder derimot at denne friheten fra indre hemninger må forstås 

som en form for innover vendt tillit som utruster individet med sikkerheten til å gi uttrykk for 

sine behov men også til å anvende sine ferdigheter. Dette betyr at det så å si har en angstfri 

omgang med seg selv og denne selvsikkerheten kan man kun nå gjennom å erfare 

anerkjennelse. I tillegg er friheten til selvrealisering noe som på sett og vis er utenfor 

individets kontroll, da det avhenger av interaksjonspartneren (Honneth, 2016, s. 279).  

 

Det er ennå ikke klart for leseren hva som gjør at selvrealisering er noe distinkt annet enn 

verdsettelsen av ferdighetene vi får i et verdifellesskap. Visse prestasjoner vil så absolutt 

regnes som selvrealisering eller i det minste en del av det som konstituerer realiseringen av et 

livsprosjekt. En fullført mastergrad, den etterlengtede utgivelsen av en roman, eller oppkjøpet 

av en konkurrerende bedrift, kan for den det gjelder føles som selvrealisering. Samtidig er alle 

å regne for prestasjoner i henhold til kulturelle verdier i en eller annen form og som bidrar til 

et individs selvverdsettelse. Det finnes to antydninger i KuA som kan sette oss på riktig spor. 

Honneth skriver om hvordan de tre anerkjennelsesformene (kjærlighet, rettigheter, solidaritet) 

sammen danner tre forutsetninger for å forstå strukturene i et vellykket liv (gelingenden 

Leben). Med dette oppstår inntrykket av at selvrealisering er å forstå som et premiss for et liv 

som har lyktes, om ikke synonymt med det. Slik forstått er den enkeltes prestasjoner en bit i et 

større byggverk, mens selvrealiseringen er selve bygget. Et annets sted skriver han omskriver 

han selvrealisering som «prosessen hvor individuelle livsmål blir artikulert og realisert 

utvungent»13 (Honneth, 2016, s. 279). Med dette for øye kan man si at på samme måte si at 

selvrealisering er en prosess som leder fram til et vellykket liv. De enkelte 

anerkjennelsesformene kan derfor forstås som essensielle deler av denne prosessen. 

 

3.8. Misaktelse og motstand 

 

En ikke ubetydelig del av Axel Honneth anerkjennelsesteori beskjeftiger seg med å vise 

hvordan manglende anerkjennelse kan tjene som motivasjon til motstand og handling. Et 

viktig spørsmål i sosialvitenskapene er hva som fører til sosial konflikt og i enkelte tilfeller til 

voldelig kamp. Thomas Hobbes satte lenge premissene for forståelsen av dynamikken som 

                                                             
13 «der Prozeβ einer ungezwungenen Artikulation und Realisierung von individuellen Lebenszielen» 
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preger sosiale konflikter. For ham var mennesket i sin naturtilstand henvist til en vedvarende 

kamp om å utvide sitt maktpotensial i møte med andre mennesker. Møter mellom mennesker 

var angstfylte og basert på mistro. Dette resulterte i en kamp hvor alle sto mot alle. Løsningen 

for Hobbes var en statlig suveren som besatt maktmonopol og kunne sørge for sosial harmoni. 

Senere tids forståelser at sosiale konflikter var ifølge Honneth, preget av darwinistiske og 

utilitaristiske forklaringer, som ofte så i sosiale kamper et forsøk på å øke livsmuligheter 

(Lebenschansen) eller overlevelsesmuligheter (Überlebenschansen). Honneth bygger sine 

overveielser på Hegel og ser heller at sosiale kamper baserer seg på moralske følelser av 

urettferdighet (Honneth, 2016, s. 259). 

 

Et menneske reagerer ikke nødvendigvis passivt på manglende anerkjennelse. Tvert imot kan 

misaktelse sette i gang en følelsesreaksjon, en type ubalanse, som individet handler på for å 

gjenopprette balansen. Når individet lider under ydmykelser, er dette et resultat av sosiale 

krenkelser, slik som fysisk mishandling, berøvelse av rettigheter og nedverdigelse, som 

individet også må reagere på sosialt. Ingen reagerer følelsesnøytralt på slikt, men søker å 

gjenopprette den friksjonen som misaktelse har forårsaket nettopp i det sosiale, i møte med 

interaksjonspartneren(e). Misaktelse blir dermed et motiv for politisk motstand (Honneth, 

2016, s. 224).  Samtidig er ikke muligheten til å handle i tråd med dette motivet uten sine 

begrensninger. Her er individet prisgitt den politisk-kulturelle omverdenen som det beveger 

seg i.  

«kun når muligheten til å uttrykke seg via en sosial bevegelse står til disposisjon, kan 

misaktelseserfaringen bli en motivasjonskilde for politiske motstandshandlinger»14 (Honneth, 

2016, s. 225). 

 

Det som her blir uttrykt, er at eksistensen av en sosial bevegelse er en forutsetning for at 

misaktelse skal tjene et gitt formål, nemlig politisk motstand. Man kan imidlertid se for seg at 

en individuell krenkelse er opphavet til en sosial bevegelse, det vil si at èn persons handlinger 

på bakgrunn av misaktelse er det som motiverer andre til å kjempe for samme sak. I dette 

tilfellet er ikke den politisk-kulturelle omverdenen i utgangspunktet slik beskaffen at en sosial 

bevegelse står til disposisjon, men heller individet som med sine handlinger først legger 

                                                             
14 «nur wenn das Artikulationsmittel einer sozialen Bewegung bereitsteht, kann die Erfarung von Miβachtung 
zu einer Motivationsquelle von politischen Widerstandshandlungen werden». 
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grunnlaget for den politisk-kulturelle omverdenen den senere kan dra nytte av. Uavhengig av 

omverdenen vil misaktelsen allikevel være en motivasjonskilde til politisk motstand. 

 

Det er dessuten fult mulig at man reager på manglende anerkjennelse uten at det ender i en 

type handling som evner å gjenopprette balansen. Mange vil reagere passivt på manglende 

anerkjennelse, enten det er fysisk mishandling, manglende rettigheter eller negativ kritikk på 

noe man har prestert, og heller resignere enn å fortsette å kjempe for å få sin rett. Slik jeg 

forstår Honneth er det rimelig å anta at muligheten til å tilslutte seg en etablert bevegelse eller 

benytte seg av samfunnets institusjoner for å kreve anerkjennelse, dramatisk øker sjansene for 

at misaktelse blir en kilde til motstand.  

 

Samtlige anerkjennelsessfærer bærer i seg kimen til nye identitetsmuligheter, men ikke alle 

anerkjennelsessfærer fører til sosial kamp, ifølge Honneth. For at en kamp skal kunne 

karakteriseres som sosial må dens mål kunne generalisere seg utover individuelle hensikter og 

kunne tjene som basis for en kollektiv bevegelse. Han ser i primærrelasjonen liten mulighet 

for at den individuelle misaktelseserfaringen leder til dette, da dets mål og ønsker stort sett 

begrenser seg til privatsfæren. Slik jeg ser det, er det imidlertid fullt mulig at krenkelser i 

primærrelasjonen kan lede til en sosial bevegelse. Det er nok å minne leseren på at misaktelse 

i primærrelasjonen kan komme i form av voldtekt eller tortur, for å innse at dette kan motivere 

til motstand. Et individ som har lidd under slike krenkelser, forstår også at det ikke er alene 

om denne misaktelseserfaringen og kan tilslutte seg bevegelser for å få slutt på tortur og/eller 

voldtekt. 

 

Honneth ser derimot et større potensial i rettsforholdet og verdifellesskapet. Disse sfærene er i 

sine funksjoner sosiale og bærer i seg kimen til sosiale konflikter. Prinsippet om moralsk 

tilregnelighet og samfunnets verdiforestillinger danner; 
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«normer som muliggjør en tolkning av personlige misaktelseserfaringer, som noe andre 

subjekter potensielt også kan være rammet av»15 (Honneth, 2016, s. 260). 

 

Slik jeg ser det, er det ingen grunn for at ikke dette også kan gjelde primærrelasjonen, all den 

tid krenkelser som negativt påvirker individets tro på seg selv og den sosiale verdens 

pålitelighet også kan tolkes slik. Man kan imidlertid si at rettsforholdet og verdifellesskapet er 

av slik sosial natur at slike tolkninger forekommer oftere og lettere for individet i møte med 

berøvelse av rettigheter og nedverdigelse. Skal individuelle krenkelser lede til sosial 

motstand, er det viktig at den enkelte innser at dette også kan ha rammet eller vil ramme 

andre. Det som ikke ennå ikke er klart, er i hva som i det hele tatt gjør en slik tolkning mulig. 

 

For å komme dit, må det først gjøre rede for hva Honneth regner for å være en sosial kamp. 

For ham dreier det seg om en praktisk prosess hvor den enkeltes misaktelseserfaringer blir 

tolket som nøkkelopplevelser (Schlüsselerlebnisse) for en hel gruppe og som tjener som 

handlingsledende motiv for de kollektive kravene for utvidete anerkjennelsesforhold 

(Honneth, 2016, s. 261). Hva som menes med nøkkelopplevelser er litt vanskelig å få tak i, 

men de kan la seg forstå som en type erfaringer med misaktelse som det er sannsynlig at flere 

enn den enkelte har erfart. En afro-amerikansk kvinne i USA på femtitallet som opplever 

gjentatte avslag på jobbsøknader og som forstår at dette skjer på grunn av hennes hudfarge 

og/eller kjønn, vil også fort innse at dette sannsynligvis ikke er noe kun hun erfarer og dermed 

dra den slutning at dette gjelder en større gruppe med mennesker. En slik erfaring kan etter 

mitt skjønn tolkes som en nøkkelopplevelse i Honneths forstand. Samtidig må det ifølge 

Honneth også finnes et semantisk bindeledd mellom den enkeltes erfaring av misaktelse og 

målsetningen til en sosial bevegelse, og som dermed kan bidra til å forme en kollektiv 

identitet. Den enkeltes erfaring motiverer riktignok individet til handling, men for at følelsen 

av å ha blitt såret i sine dyptgripende forventninger om anerkjennelse skal lede til sosial 

motstand, må det tolke sine opplevelser innenfor en intersubjektiv fortolkningsramme. En slik 

fortolkningsramme, eller det kollektiv-semantiske bindeleddet som er etterspurt, mener 

Honneth å finne i moralske ideer og lærer, som «evner å normativt berike våre forestillinger 

                                                             
15 «Im lichte derartiger Normen (…) lassen sich persönliche Erfarungen der Miβachtung als etwas interpretieren 
(…) von dem auch andere Subjekte potentiell betroffen sein können». 
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om det sosiale fellesskapet»16 (Honneth, 2016, s. 262). Disse ideene gjør det mulig å 

identifisere årsakene til at individet føler seg såret i sine anerkjennelsesforventninger. Han 

skriver: 

Så fort ideer av denne typen slik har vunnet innflytelse innenfor et samfunn, 

frembringer de en subkulturell fortolkningshorisont. Innenfor denne 

(fortolkningshorisonten) kan de til nå avsondrede, privat bearbeidede 

misaktelseserfaringene, bli motiv for en kollektiv «kamp om anerkjennelse»17 

(Honneth, 2016, s. 262). 

 

Det er altså ikke hvilke som helst ideer eller lærer det er snakk. De må være moralske, det vil 

si at de tar for seg å regulere mellommenneskelige forhold, dernest må de være normative, 

hvilket vil si at de foreskriver hvordan ting burde være, og til sist må de berike våre 

forestillinger om samfunnet. Hva det vil si å berike våre forestillinger om samfunnet peker på 

en allerede definert vurdering av hva som konstituerer et godt samfunn. Hva som beriker eller 

begrenser våre forestillinger må jo også utgå fra en gitt verdimessig standard.  En mulig 

løsning kan være å si at hvorvidt noe beriker våre forestillinger om samfunnet, kommer an på 

i hvilken grad det utvider anerkjennelsesforholdene. Dette gjør at vi unngår å tilskrive 

rasistiske ideer om hvit overmakt en positiv rolle i kampen om anerkjennelse. Ved nærmere 

ettertanke kan for så vidt slike tanker også tjene som fortolkningshorisont og forklare sosiale 

kamper hvor aktørene tydelig ønsker å holde èn bestemt gruppe mennesker utenfor 

samfunnet, som for eksempel migranter eller muslimer. 

 

For den enkelte kan en deltakelse i en kollektiv kamp om anerkjennelse få positive følger. 

Ved å delta i denne typen politisk motstand blir individet ført ut av den lammende, passive 

tilstanden som misaktelsen forårsaket, og hjelper det til å forholde seg til seg selv på nytt og 

positivt vis. Gjennom politisk deltakelse lærer nemlig individet å se seg selv på nytt og på den 

måten så å si overbevise seg selv om sin sosiale verdi. Innad i gruppen oppstår også en form 

                                                             
16 «die unsere Vorstellungen vor der sozialen Gemeinschaft normativ zu bereichern vermögen». 
17 Sobald Ideen dieser Art also an Einfluβ innerhalb einer Gesellschaft gewonnen haben, erzeugen sie einen 
subkulturellen Deutungshorizont, innerhalb dessen aus den bislang abgespaltenen, privat verarbeiteten 
Miβachtungserfarungen die moralischen Motive für einen kollektiven «Kampf um Anerkennung» werden 
können. 



45 
 

for anerkjennelsesforhold, i og med at gruppesolidariteten bidrar til gjensidig verdsettelse av 

gruppens medlemmer (Honneth, 2016, s. 263) . 

 

Til slutt må det bemerkes at Honneth er fullt ut klar over at ikke alle sosiale konflikter har sitt 

opphav i overtrådte moralske fordringer. Den andre formen for sosial kamp betegner han som 

interessekonflikter. Interesser er for ham i denne forbindelsen av økonomisk art. 

Misaktelseserfaringer derimot er av moralsk art. Hvorvidt en konflikt kan karakteriseres som 

interessekonflikt eller anerkjennelseskonflikt kommer an på i hvilken grad den sosiale 

økonomiske uretten oppleves som en moralsk krenkelse. Tross alt avhenger ofte den sosiale 

verdsettelsen av hvor mye den enkelte disponerer over visse goder i samfunnet. Hvis man i 

enkelte tilfeller er økonomisk begrenset fra å tilegne seg goder som andre besitter, vil dette 

oppfattes som manglende anerkjennelse (Honneth, 2016, s. 266).   

 

3.9. Oppsummering og relevans 

 

Jeg har her forsøkt å gjøre rede for Axel Honneths anerkjennelsesteori og dets plass i 

vitenskapsgrenen som kalles kritisk teori. Axel Honneth står ikke alene om å anvende 

anerkjennelse i samfunnsanalysen. Marx beskrev forholdet mellom samfunnsmedlemmene i 

et kapitalistisk samfunn som en relasjon basert på gjensidig anerkjennelse og Charles Taylor 

hevder sågar at det dreier seg om et livsnødvendig behov. Anerkjennelsesteori forsøker å 

forklare hvordan manglende anerkjennelse leder til handling og hvorfor anerkjennelse er 

viktig for identitetsdannelsen. Felles for de ulike teoriene er at de tar utgangspunkt i at det 

som blir anerkjent blir også positivt verdsatt for sine egenskaper og at de prøver å vise 

hvordan manglende anerkjennelse kan lede til motstand mot rådende anerkjennelsesforhold. 

Kritiske stemmer har også påpekt at en streben etter anerkjennelse heller kan bidra til å 

sementere status quo enn å bidra til frigjøring. 

 

Axel Honneth hevder at samfunnet blir drevet fremover gjennom en kontinuerlig kamp for 

anerkjennelse og beskriver den som en moralsk kraft som sørger for utvikling og fremskritt. 

Identitet dannes intersubjektivt i møte med andre og individet er avhengig av andres 

anerkjennelse for at denne prosessen skal lykkes. Sentralt for Honneths anerkjennelsesteori er 
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anerkjennelse og misaktelse. Førstnevnte betegner en positiv verdsettelse av en person og 

sistnevnte betegner en form for manglende anerkjennelse eller krenkelse. Honneth deler opp 

behovet for anerkjennelse i tre forhold eller sfærer. Den første sfæren er kjærlighet og dreier 

seg om anerkjennelse i primærrelasjonen. Mors bånd til barnet regnes som det første 

anerkjennelsesforholdet et individ er en del av. I møte med den absolutte avhengighet til mor 

og den påfølgende individualiseringen erfarer barnet anerkjennelse og lærer å forholde seg til 

seg selv med selvtillit. Misaktelse i denne sfæren ødelegger individets tillit til autonom 

kontroll over sin egen kropp og troen på den ytre sosiale verdens pålitelighet. Den andre 

sfæren er rettsforholdet og beskriver hvordan individet blir regnet som tilregnelig og kan ta 

selvstendige moralske valg. Individet mottar anerkjennelse i kraft av at det står likt for loven 

og ikke på grunn av sine prestasjoner. Individet lærer å forholde seg til seg selv med 

selvrespekt. Misaktelse kommer i form av berøvelse av rettigheter eller i enkelte tilfeller 

utestengelse fra rettighetene andre samfunnsmedlemmer besitter. Dette kan resultere i at 

individet ikke lenger føler seg som en fullverdig, likeberettiget interaksjonspartner og kan føle 

seg såret i sin moralske vurderingsevne. Tredje og siste sfære kaller han for solidaritet og 

dreier seg om anerkjennelse i et verdifellesskap. Individet opplever seg som et verdsatt 

medlem av et samfunn med delte mål og verdier og blir anerkjent for sine ferdigheter og 

prestasjoner. Individet lærer å verdsette sine egne evner og det det har oppnådd og begynner å 

forholde seg til seg selv med selvverdsettelse. I den grad alle medlemmer av fellesskapet lærer 

å forholde seg til seg selv slikt, sier Honneth at de står i et solidarisk forhold til hverandre. 

Misaktelse i denne sfæren kommer i form av fornedrelse eller fornærmelse. Dette opptrer når 

samfunnet rundt nedvurderer visse måter å leve på og rammer individets selvforståelse. Det 

mister mulighet til å tillegge sine egne evner og prestasjoner sosial verdi. I den forbindelse 

snakker vi om at sosial anerkjennelse blir holdt tilbake. 

 

Når individet erfarer anerkjennelse i primærrelasjonen, rettsfellesskapet, og i et 

verdifellesskap, åpner dette for at det kan utfolde seg selv og sin personlighet. Honneth kaller 

dette for selvrealisering. Anerkjennelse i disse tre sfærene opptrer som forutsetninger for at 

selvrealisering skal være mulig. Uten en viss grad av selvtillit, av rettslig garantert autonomi 

og forsikring som sine egne ferdigheters verdi, blir det utfordrende å få til en vellykket 

selvrealisering. Selvrealisering er en prosess hvor individet realiserer sine egne definerte 

livsmål, uten indre og ytre tvang. Selvrealisering står en viktig bestanddel av et vellykket liv.  
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Honneth forsøker også å forklare hva som motiverer til sosial motstand og hva som gjør at 

individer kommer sammen i grupper for å realisere felles mål. Misaktelse, som er en form for 

tilbakeholdt anerkjennelse, setter i gang en følelsesreaksjon som individet handler på for å 

gjenopprette balansen misaktelsen forårsaket i dets moralske selvbilde. I følge Honneth er den 

politisk-kulturelle omverdenens beskaffenhet avgjørende for hvorvidt et individ handler på 

misaktelsen og omsetter dette i politiske motstandshandlinger. Honneth hevder imidlertid at 

ikke misaktelse i alle tre sfærer leder til sosial kamp. Han mener at misaktelse i 

primærrelasjonen stort sett begrenser seg til privatsfæren. Jeg har i på dette punktet gitt 

uttrykk for forbehold og mener at krenkelser som berøver individet for troen på sin autonome 

koordinering av egen kropp og tilliten til den sosiale verden også kan tjene som motivasjon til 

kollektiv motstand. For Honneth er rettsforholdet og verdifellesskapet i sine funksjoner 

sosiale og åpner for tolkninger av egne misaktelseserfaring som noe som potensielt rammer 

andre. Sosial kamp er en praktisk prosess hvor den enkeltes misaktelseserfaringer blir tolket 

som nøkkelopplevelser for en hel gruppe og som tjener som handlingsledende motiv for de 

kollektive kravene for utvidete anerkjennelsesforhold. Det semantiske bindeleddet mellom de 

enkelte misaktelseserfaringene og målsetningene til en sosial bevegelse finner Honneth i 

moralske ideer og lærer som normativt beriker våre forestillinger om det sosiale fellesskapet. 

Dette utgjør en forståelseshorisont hvor individuelle misaktelseserfaringer blir til motiv for en 

kollektiv kamp om anerkjennelse.  

 

Dette har jeg så tenkt å anvende som et analyseredskap og et utgangspunkt for å drøfte 

anerkjennelsens mulighet i lys av Bassam Tibis euro-islamdiskurs. Denne diskursen blir 

redegjort for og analysert i de følgende to kapitlene. Som det vil fremkomme i kapittel 5, 

innfører jeg begrepene eksplisitt og implisitt diskurs, hvilket forsøker å beskrive både de klart 

uttrykte kravene til en europeisk form for islam, samt den som kommer til syne gjennom 

diskursanalysen. Dette vil så bli gjort til gjenstand for en diskusjon i kapittel 6. Der vil jeg 

kort gå gjennom bruken av begrepet anerkjennelse hos Tibi og forsøke å plassere de 

forskjellige elementene Tibis euro-islam inneholder i de tre anerkjennelsessfærene og vurdere 

hvorvidt den eksplisitte og implisitte diskursen bidrar til anerkjennelse innenfor henholdsvis 

primærrelasjonen, rettsforholdet, og verdifellesskapet. Det blir også ført en diskusjon om 

hvorvidt Tibis diskurs bidrar til selvrealisering og om den kan tjene som motiv for en kamp 

om utvidete anerkjennelsesforhold. 
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4. Bassam Tibi og euro-islam 

 

4.1. Biografi og bakgrunn 

 

Bassam Tibi er en tysk-syrisk statsviter og islamolog (han tar sterkt avstand fra å bli 

karakterisert som islamvitenskapsmann). Han studerte i Frankfurt am Main under Max 

Horkheimer og leverte sin habilitasjon i 1981. Han har holdt flere betydningsfulle posisjoner, 

deriblant professor for internasjonale forhold ved universitetet i Göttingen, samt flere 

gjestprofessorater. Han er for tiden pensjonert, men skriver fortsatt bøker om islam og 

utfordringer knyttet til integrering av muslimer.  

 

Tibis bakgrunn som sunnittisk muslim fra Syria, hans opplevelse av Tyskland og landets 

behandling av tyrkiske gjestarbeidere i etterkrigstiden, og dagens håndtering av flyktninger og 

muslimsk integrering, kan sies å prege en del av hans bøker i nyere tid. Jeg har tatt 

utgangspunkt i tre bøker av relativ ny dato, utgitt eller revidert i tidsperioden 2007-2016. 

Temaer i disse bøkene er Europas kulturelle og sivilisatoriske identitet, politisk islam, og hans 

utkast til en europeisk form for islam. Sistnevnte ser han for seg at kan være kompatibel med 

europeiske verdier og bidra til god integrering av muslimer i Europa. Tibi hevder å ha 

betydelig erfaring fra den arabiske islamske verden til å kunne uttale seg om muslimske 

flyktninger fra «førmoderne fattigdomskulturer» (Tibi, 2008, s. 36) (Tibi, 2009, s. 72) (Tibi, 

2009, s. 78), Tysklands manglende evne til å akseptere selv mangeårige tyske statsborgere 

som annet enn utlendinger (Tibi, 2008, s. 75), og forbundskansler Merkels i hans øyne fatale 

beslutning om å ta imot 2 millioner flyktninger i 2015 (Tibi, 2016). 

 

Bassam Tibi hevder å være opphavsmannen til Euro-islam og mener å spore dette tilbake til 

en forelesningsreise han gjorde i 1982 til Marokko. Her og ellers i Afrika fikk han se en helt 

bestemt afrikansk form for islam som var ham ukjent. Denne islamformen skilte seg fra den 

han kjente fra Syria og satte i gang en prosess hvor han begynte å se for seg at det burde være 

mulig å fremme en europeisk form for islam. (Tibi, 2009, s. 88) En slik islam ville kunne ta 

opp i seg elementer av den europeiske sivilisasjonen samtidig som den ville forbli i sin essens 

islamsk.  
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4.2. Europas identitet 

 

Før jeg går nøyere inn på hva Tibis Euro-islam består i, kan det være nyttig først å se hva Tibi 

legger i begrepet europeisk identitet. Litt avhengig av hvilke av bøkene hans man tar 

utgangspunkt i, bruker han henholdsvis begrepet Asabiyya og Leitkultur. Førstnevnte har han 

overtatt fra den store islamske filosofen fra det 14. århundre, Ibn Khaldun og dreier seg i korte 

trekk om at enhver sivilisasjon må ha et sett med verdier, som både binder folk sammen og er 

identitetsstiftende (Tibi, 2008, s. 47). Det dreier seg både om en form for 

sivilisasjonsbevissthet og en verdiorientering (Tibi, 2008, s. 49). I følge Tibi, trenger enhver 

sivilisasjon en klar bevissthet om sin egen identitet for å kunne møte andre sivilisasjoner uten 

selv å gå under i prosessen. Sistnevnte hevder han dreier seg om noe helt annet enn den tyske 

formen for Leitkultur som har preget tysk debatt. For Tibi er begrepet leitkultur relatert til 

europeisk kontekst og er å forstå som verdikonsens, altså en type generell enighet om hvilke 

verdier som deles av store deler av europeiske borgere (Tibi, 2016).  Disse verdiene må så 

kunne inneha en funksjon som regulerer fellesskapet i et sekulært demokrati og bidra til at alle 

kulturer og etnisiteter kan leve fredelig sammen, uten å gi forrang eller privilegium til noen 

kollektiver framfor andre (Tibi, 2016).  Disse to begrepene er allikevel så like i innhold at jeg 

i det følgende velger å benytte meg av asabiyya når jeg refererer til Europas verdi- og 

identitietsinnhold.  

 

Europas identitet eller asabiyya er ifølge Tibi ikke lenger kristen, men sekulær (Tibi, 2009, s. 

51). I tillegg står sekulære menneskerettigheter høyt i kurs, deriblant religionsfrihet. I bøkene 

hans vektlegger han ulike elementer som han mener kjennetegner Europa og dens tilhørende 

identitet. Ett sted lister han opp opplysning, demokrati, laïcitè, og individuelle 

menneskerettigheter. Et annet sted føyer han til sivilsamfunn (Tibi, 2016). Med laïcitè mener 

han et klart skille mellom religion og politikk, demokratiet skal være sekulært, 

menneskerettighetene skal være tilkjennes individer, ikke grupper (Tibi, 2009, s. 44). 

Demokrati må også forstås som mer enn å velge representanter til et parlament. Det dreier seg 

her om en den politiske kulturen til et sivilsamfunn og dets tilhørende pluralisme (Tibi, 2009, 

s. 49). 
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Slik jeg forstår Tibi, er disse identitetsmarkørene deskriptivt, men også normativt tenkt. Det 

vil være en betydelig overdrivelse å hevde at disse beskriver helt konkrete fakta for det 

europeiske samfunnet. Opplysningstidens idealer er og har vært gjenstand for markante 

diskusjoner, demokratiske verdier står under press ikke minst fra populistiske partiers økende 

innflytelse og angrep på minoritetsrettigheter, og skillet mellom religion og politikk slik det 

gjennomføres i Frankrike, er langt ifra så klart i et flertall av land i Europa. Dette er han ikke 

blind for og må derfor gjelde som både beskrivelser av tendenser i Europa samtidig som det er 

uttrykk for et ønsket scenario.  

 

4.3. Euroislam 

 

4.3.1. Positive markører 

 

Tibi betoner viktigheten av at nyankomne deler verdiene og at dette blir en del av en euro-

islamsk asabiyya (Tibi, 2009, s. 52). Jeg ser hans visjon av euro-islam som todelt. På den ene 

siden finner vi et sett med elementer en europeisk islam må inneholde, og på den annen side 

blir vi presentert for liten trio med faktorer den må forkaste. Jeg velger å kalle førstnevnte 

elementer for positive markører, og sistnevnte for negative markører. I tråd med en europeisk 

asabiyya skal euro-islam ha følgende elementer: 

• En anerkjennelse av individuelle menneskerettigheter. 

• En anerkjennelse av skillet mellom religion og politikk. 

• En anerkjennelse av sekulær toleranse. 

• En anerkjennelse av religiøs og kulturell pluralisme. 

• En anerkjennelse av det sekulære demokratiet. 

• En anerkjennelse av sivilsamfunnet som holder religion for å være et privat anliggende 

og som lar det offentlige være strengt sekulært (Tibi, 2009, ss. 93-94). 

 

Det første punktet refererer til moderne menneskerettigheter slik vi finner dem i for eksempel 

menneskerettighetserklæringen av 1948, utformet av FN. Når han betoner individuelle 

menneskerettigheter, er dette i kontrast til kollektive eller minoritetsrettigheter, som gir 
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særrettigheter til en gruppe mennesker, det være seg religionsfellesskap eller nasjonale 

grupperinger innenfor en nasjonalstat. Hvorfor legger han slik vekt på at en europeisk islam 

skal måtte anerkjenne kun individuelle og ikke kollektive menneskerettigheter, når det vil 

kunne være tilstrekkelig å gi rettigheter til mennesker i den grad de tilhører en gruppe? 

Poenget til Tibi er blant annet å få tenkemåten som han mener følger den muslimske 

diasporaen i Europa mer på linje med den europeiske, og sistnevnte tenkemåte består i å 

tilskrive et sett med rettigheter til mennesket, som ikke er gudegitt eller basert på hvorvidt 

man tilhører riktig religion eller overholder guds bud. Dette lar seg fint gjøre uten å utelukke 

kollektive rettigheter. Det er allerede etablert praksis i europeiske land at hva man har krav på, 

avhenger av hvilken nasjonalstat man tilhører, hvilket yrke man har og hvor lenge man har 

jobbet, samt alder.  

 

For Bassam Tibi er det viktig at muslimer blir anerkjent individuelt og ikke som en del av et 

religiøst-etnisk kollektiv (Tibi, 2009, s. 81). Frykten er her at muslimer blir utnyttet av 

fundamentalister til å se seg selv som en del av Dar al-islam (islams hus) og dermed en del av 

prosjektet med å utbre islam. Ved å anerkjenne hver enkelt muslim som en person med 

iboende rettigheter, ikke i kraft av å tilhøre et religiøst kollektiv, men i kraft av å være 

menneske, vil muligens fundamentalistene miste mye av sin formodentlige makt. En annen 

grunn til at Tibi forfekter individuelle rettigheter, er for å forhindre den han kaller 

parallelljustis (Tibi, 2009, s. 110). Den han her muligens mener, er faren for at muslimer skal 

få særrettigheter basert på en fortolkning av sharia, hvor for eksempel arverett, skilsmisse, 

eller kleskode blir strengt regulert av kollektivet. 

 

Fire av punktene kan egentlig sammenfattes under begrepet sekularitet. Selv om det finnes en 

rekke ulike oppfatninger av hva sekularitet er, samt at det ofte blandes med sekularisme, 

velger jeg her å følge Leirviks forståelse av begrepet. Der hvor sekularisme ofte betegner et 

politisk prosjekt og ofte assosieres til en generell kritikk av religion (Leirvik, 2014, s. 36), 

refererer sekularitet til «a common, non-hegemonic condition in pluralist societies» eller en 

«cultural precondition» (Leirvik, 2014, s. 37). Med ikke-hegemonisk forstår jeg her en 

tilstand i et samfunn hvor ingen religion eller livssyn er forfordelt i en slik grad at den/det 

dominerer både det religiøse feltet og/eller griper uforholdsmessig inn i befolkningens 
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privatliv. Søndagsstengte butikker, som i og for seg har hatt et religiøst motiv, kan knapt sies 

å forstyrre privatlivets fred, mens kjøreforbud for kvinner av religiøse grunner, vil være det.  

 

Dermed reduseres punktene til Tibi ned til ett punkt om hva som skal gjelde som sekulært, 

nemlig skillet mellom religion og politikk, toleranse, demokrati, og sivilsamfunn. Skillet 

mellom religion og politikk betegner han med det franske ordet laïcité, men med forbehold 

om at det er i begrenset mening. Med det mener han at sekularitet ikke er ensbetydende med 

profanisering, hvilket ifølge ham er fraværet av helligdommer (Heiligtümer) (Tibi, 2009, s. 

93). Menneskerettighetene og demokratiet blir gitt som eksempel på slike helligdommer. Jeg 

forstår ham dithen at visse institusjoner og tankemåter skal fremdeles ha forrang og holdes i 

ære, også i et sekulært samfunn. Dette trenger ikke å komme i konflikt med overnevnte 

definisjon av sekularitet, da denne beskriver forholdet mellom religioner og livssyn og ikke en 

stat eller nasjons sett med verdier. Slik jeg tolker Tibi, skal religionen blande seg minst mulig 

inn i det politiske, og det politikken skal holde seg fra å instrumentalisere religionen for å 

legitimere sin makt i samfunnet. 

 

Sekulær toleranse er for Tibi noe vesentlig annet enn islamsk toleranse. Som eksempel på 

sistnevnte form for toleranse, nevner han praksisen i islams historie med å gi representanter 

for andre religioner en lavere, men godkjent status i samfunnet. Religiøse minoriteter regnes 

som dhimmi, hvilket vil si beskyttede, av herskerne. I følge Tibi gjelder denne beskyttelsen 

kun kristne og jøder (Tibi, 2009, s. 114). Det er for øvrig bemerkelsesverdig at han i sin 

beskrivelse av denne praksisen stort sett holder seg til den islam kritiske egyptisk-britisk-

jødiske Gisèle Littman, kjendt som Bat Yeor som kilde, men med det forbehold at han burde 

leses kritisk. Samtidig står den sekulære toleransen også i motsetning til det han kaller 

multikulturell toleranse (Multi-Kulti-Toleranz) (Tibi, 2009, ss. 116-117). Denne formen for 

toleranse er for ham basert på et kulturrelativistisk syn og ender opp med å tolerere intolerante 

praksiser når kulturelle ulikheter får status som kulturelle grunnrettigheter (Tibi, 2008, s. 30). 

Slik jeg forstår hans syn på sekulær toleranse, skal religionene ha tilnærmet lik status i 

samfunnet, samtidig som religiøse praksiser skal tillates i den grad de samsvarer med 

samfunnets rådende verdier. 
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Litt innviklet beskriver Bassam Tibi det sekulære demokratiet på følgende måte:  

«(D)et betyr en moderne stat som beror på demokratisksekulært grunnlag og hvor samtidig et 

sivilsamfunn av typen «open society» finnes18» (Tibi, 2009, s. 94).  

 

Vi forventes å akseptere en sirkelslutning hvor det sekulære demokratiet er en stat som 

baseres på det sekulære demokratiets grunnlag. Hva er så dette demokratiske grunnlaget? Det 

er nærliggende å anta at det han her mener er en stat hvor makten er fordelt og nøye redegjort 

for i en grunnlov eller liknende regelverk, hvor folket individuelt velger sine representanter 

gjennom frie valg, og hvor stat og religion holdes adskilt. Avgjørende for det sekulære 

demokratiet er også tilstedeværelsen av et åpent samfunn (open society), eller at det gjeldende 

samfunnet har en slik kvalitet. Han gir ingen klar definisjon av dette i DiH eller ELZ, så for å 

forstå hva han legger i dette begrepet kan det være nyttig å undersøke konteksten han bruker 

dette i. I forordet til ELZ beskriver han en artikkel i Neuen Zürcher Zeitung hvor det sto å lese 

at et forlag hadde besluttet å ikke offentliggjøre en bok om islam av frykt for islamistisk vold. 

I de påfølgende setningene slår han fast, ved å sitere Horkheimer, at Europa er en frihetsøy i 

et osean av vold, og hevder at denne friheten trues når bøker ikke blir utgitt eller blir trukket 

tilbake av frykt for å ærekrenke muslimer. Som for å avslutte det han nettopp har skrevet, 

fremhever han at han advarer mot «fiendene av det åpne samfunn» (Tibi, 2009, s. 19). I lys av 

disse overveielsene kan vi si at det åpne samfunnet som Tibi hevder må være tilstede i det 

sekulære demokratiet, kjennetegnes ved at de politiske prosessene er transparente (jfr. Karl 

Poppers forståelse), og at presse- og ytringsfriheten står sterkt og ikke gir etter for spesielle 

hensyn. 

 

Som siste del av det jeg vil kalle euro-islams sekularitetskvaliteter, er anerkjennelsen av 

sivilsamfunnets to adskilte deler, privat og offentlig. Tradisjonelle samfunn kan noe forstilt 

sies å ikke skjelne mellom hva som er av privat og hva som er av offentlig interesse. Disse to 

sfærene er til en viss grad ett og det samme. Moderne liberale samfunn kan sies å ha et skilt 

skille, selv om det kan variere hvor strengt dette holdes i hevd fra myndighetenes side. Her er 

individet beskyttet mot statens inngripen i sitt privatliv og individet kan innenfor et stort 

handlingsrom velge selv hva som skal formidles til offentligheten og hvordan hun skal styre 

                                                             
18 “(D)as heiβt einer moderner Staat, der auf demokratisch-säkularen Grundlagen beruht und parallel zu einer 
als Zivilgesellschaft zu definierenden «open society» existiert». 
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sitt og familiens liv. Tibi mener at religionen tilhører privatlivet, og av hensynet til «den indre 

freden» må religionen fjernes fra det offentlige livet slik at den offentlige sfære holdes strengt 

sekulær (Tibi, 2009, s. 94). Den indre freden refererer til sivilsamfunnet og kan implisere at 

religion i det offentlige bidrar til konflikt.  

 

Religiøs og kulturell pluralisme kan forstås som et eget punkt. Dette baserer seg igjen på hans 

skille mellom multikulturalisme og kulturell pluralisme. Førstnevnte nærmest karikeres av 

Bassam Tibi som en form for verdigodtroenhet, hvor alle verdier og kulturelle praksiser er 

like gode og riktige. Ifølge ham har denne ideologien preget altfor stor del av Europas og 

spesielt Tysklands omgang med kulturelt og religiøst mangfold og bidratt til å styrke 

menneskefiendtlige praksiser og tilblivelsen av parallellsamfunn i Europa (Tibi, 2008, s. 29). 

Kulturpluralisme beskrives en smule skjematisk som multikulturalismens fornuftige motpol. 

Der hvor sistnevnte opphøyer kulturelle forskjeller til grunnrettigheter, aksepterer førstnevnte 

at det finnes ulikheter og mangfold, men at disse avgrenses av samfunnets kjerneverdier (core 

values) (Tibi, 2008, s. 30). Sentralt for dette punktet er avvisningen av enhver form for 

relativisme og neoabsolutisme (Neoabsolutismus). Sistnevnte refererer til religioner fra 

førmoderne kulturer som krever absolutt gyldighet fra sine medlemmer og det øvrige 

samfunnet. 

 

 

4.3.2. Negative markører 

 

For å kunne oppfylle disse kravene, må tre bestanddeler oppgis, Sharia, Da’wa, og Jihad 

(Tibi, 2008, s. 68). I samsvar med overnevnte benevnelse av euroislams positive markører, vil 

jeg her derfor kalle disse for negative markører, da de beskriver elementer som ikke skal være 

en del av en europeisk islam. I det følgende vil jeg redegjøre for hvordan Bassam Tibi forstår 

disse og inkludere noen kritiske bemerkninger der det er relevant. Tibi har en lei evne til å 

komme med korte påstander og referanser til hva som utgjør disse begrepene, for så i et annet 

kapittel å delvis forklare èn del av et begrep, og det kan være et møysommelig arbeid å sette 

dette sammen til et fullstendig bilde. Redegjørelsen som her følger må derfor forstås som en 
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fortolkning av Tibis forståelse av begrepene og hva som gjør nettopp disse bestanddelen til en 

potensiell trussel for Europa i hans øyne. 

 

Han skiller mellom det han kaller gammel og ny forståelse av sharia. Førstnevnte beskriver 

han som en moralsk veiledning som er å finne i koranen, som så muslimske lærde deretter 

utviklet et rettssystem utfra. I følge Tibi regulerte dette systemet både sivil rett(mu’amalat), 

samt fysisk avstraffelse(hudud). Det omfattet imidlertid ikke politikk, noe som forandret seg 

med framveksten av politisk islam i fra 1928 med grunnleggelsen av Det muslimske brorskap 

i Egypt og utover. Fra da av ble sharia forstått som grunnlaget for en moderne nasjonalstats 

lovgivning. Tibi ser dette som en ny og totalitær form for sharia, fordi den blant annet 

forsøker å regulere alle deler av en persons og folks liv og ikke skiller mellom det private og 

offentlige (Tibi, 2008, s. 42). 

 

Det er altså hovedsakelig den totalitære varianten han mener at en moderne europeiske islam 

må oppgi. For undertegnede er det litt vanskelig å se et reelt skille mellom disse to formene, 

da sivil rett og fysisk avstraffelse i stor grad griper inn i folks liv og er i høyeste grad politisk. 

Han forsøker å tydeliggjøre med eksempler på innføring av den nyere formen for sharia på 

Sumatra, hvor fundamentalister benyttet en naturkatastrofe som middel for å komme til 

makten og iverksette sharia-lovgivning og opptre som sedelighetspoliti. Problemet for Tibi 

var her at dette betød slutten for en type åpen, i betydning mindre puritansk og trangsynt, 

islam (Tibi, 2008, s. 42). Et annet sted skriver han at Europa må ha en integrasjonspolitikk 

som fremmer samarbeidsvillige muslimer med et demokratisk sinnelag, og som ikke ser på 

sharia som grunnlag for en stats forfatning (Tibi, 2008, s. 43). 

 

En utfordring for Tibi med denne nye formen for sharia, er at den går i konflikt med gjeldene 

europeisk lovgivning, som har som kjennetegn at den er vedtatt av mennesker og kan 

forandres ettersom menneskers og samfunns behov forandres (Tibi, 2009, s. 120). Den 

fundamentalistiske sharia hevder derimot å utgå fra Gud selv og skal følgelig prege kultur, 

politikk og økonomi, i tillegg til å styre alle deler av livet (Tibi, 2009, s. 120). Slik forstått vil 

dermed sharia langt på vei overstyre lokal og flernasjonal lovgivning, uten å ta hensyn til 

befolkningens behov, men kun basert på en vilkårlig forståelse av Guds vilje. Dette står i så 
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fall i sterk motsetning til gjeldene demokratiforståelse. Det kan diskuteres hvorvidt den 

klassiske sharia slik den fremkommer i de forskjellige rettsskolene i islam også er totalitær i 

den form at den griper inn i muslimers privatliv. Et premiss i islam er at man skal rette seg 

etter det Allah har sendt og lyde hans ledelse (Koranen 5:45) (Koranen 2:5), om det er i Tibis 

betydning av en etisk rettesnor eller et mer omfattende rettslig system. Det er ikke 

nødvendigvis kun i nyere tid at sharia har blitt forstått som et rettslig system som forsøker å 

omfatte alle livsområder og foreskriver hva som skal gjøres og ikke. Det er også mulig å 

argumentere for at i den grad en gudegitt ordning krever gyldighet for sine forskrifter av en 

gruppe mennesker, er dette om ikke totalitært så i det minste autokratisk. Demokratisk blir det 

først i det personene det gjelder får sitt å si for utformingen av lovene. Totalitært blir det når 

lovgiver, i dette tilfelle en gud, får tilgang til tankene og følelsene dine og kan straffe eller 

belønne deg for riktig eller gal tanke. Et så elementært bud som å skulle be fem ganger om 

dagen, kan sies å gripe inn privatlivet på en måte som ville være fremmed for en demokratisk 

rettsstat.  

 

Slik jeg forstår det, er det ikke primært sharia i tradisjonell betydning Bassam Tibi forkaster, 

men den som framstår som totalitær og som foreskriver å regulere alle sidene av livet, både 

privat og offentlig, samt at den i stor grad er stengt for andre måter å forstå virkeligheten på. 

Den er følgelig ikke demokratisk. I det følgende vil jeg derfor referere til denne shariaformen 

som totalitær sharia. Vi unngår med dette å antyde at Bassam Tibi er imot all form for 

shariatenkning.  

 

Da’wa er for Tibi den religiøse plikten enhver muslim har til å utbre islam, hvilket betyr å 

misjonere på vegne av islam. Denne misjoneringen er tett forbundet med migrasjonsdoktrinen 

hidjra, altså migrasjon. Når han skriver om migrasjon og misjonering, blander han også inn 

begrepet islamisering. Denne islamiseringen er tett knyttet til politisk islam, som han hevder 

kontrollerer store deler av den organiserte islam i Europa (Tibi, 2009, s. 47). Han skriver: 

«Visjonen om en islamisering av Europa er en ideologisk bestanddel av den islamske da’wa-

misjonen»19 (Tibi, 2009, s. 46). 

                                                             
19 «Die Vision einer Islamisierung Europas ist weltanschaulich Bestandteil des islamischen Da’wa-
Missionarismus” 
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Han skriver her islamske, altså mener han ikke islamistisk, hvilket vil si at han ikke hevder at 

islamiseringen er en del av den islamistiske da’wa-misjonen, men den vanlige islamske 

misjonstanken. I den påfølgende setningen skriver han at islamisering som strategi er først og 

fremst en del den politiske islams agenda, men han gir allikevel leseren inntrykket av at den 

klassiske islamske da’wa-misjonen og den politiske islam, har begge to islamiseringen av 

Europa som målsetning. Det som primært kan innvendes mot dette, er at han igjen mangler 

kilder for sin påstand. Det fremkommer ikke tidligere i boka og kan derfor ikke forutsettes 

som noe leseren allerede vet.  

 

Det synes allikevel som at en del av denne islamiseringen retter seg mot muslimer i moskeene 

rundt omkring i Europa og deres tilhørende paraplyorganisasjoner, heller enn mot Europas 

ikke-muslimske befolkning (Tibi, 2009, s. 47). Et betimelig spørsmål i denne forbindelse, er i 

hvilken grad dette kan sies å være misjonering eller utbredelse av islam. Det kan heller virke 

som om man forsøker å påvirke en temmelig heterogen gruppe med muslimer som lever i 

Europa til å anta en fundamentalistisk og streng form for islam. Dette er i så fall etter min 

oppfatning et forsøk på å ideologisk samkjøre den allerede eksisterende muslimske 

befolkningen som om mulig kan anvendes til å forandre demokratiene i Europa gjennom 

demografisk press på lokale myndigheter.  

 

Som en siste bestanddel av hva som konstituerer ortodoks islam som må oppgis, nevner Tibi 

Jihad. Samtidig skiller han mellom en klassisk form for jihad og en nyere variant som først 

dukker opp i forbindelse med islamismens framvekst i det siste århundret. Denne nye 

varianten kaller han jihadisme (Djihadismus). I følge Tibi har den klassiske islamske jihad 

ingenting med terror å gjøre, men betegner heller en form for krig ført etter bestemte regler. 

Det som kjennetegner terror slik han ser det, er en form for irregulær krigføring uten å 

begrense seg til angrepsmål (Tibi, 2009, s. 142).  Han uttrykker det mer spesifikt i følgende 

sitat. Jihad er; 
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«anstrengelse for å utbre islam, som kan skje fredelig gjennom da’wa-misjon, men som også 

kan inkludere Qital/vold20» (Tibi, 2009, s. 142) . 

 

Han legger vekt på at jihad først og fremst skal forstås som anstrengelse, med det mål å utvide 

islams virkefelt og innflytelse, og dette kan likeså gjerne gjennomføres fredelig som ved 

sverdet. Det blir derfor feil å likestille jihad med hellig krig, da dette reduserer begrepets 

innhold til kun å dreie seg om det voldelige aspektet og neglisjerer den ikkevoldelige 

komponenten. Allikevel betoner Tibi at det ikke kan være snakk om et rent pasifistisk 

konsept, enn så lenge Qital/vold er èn bestanddel. Han tar også oppgjør med forestillingen om 

at jihad primært dreier seg om selvanstrengelse (Selbstanstrengung). Her kommer han i 

konflikt med teolog og professor for religionspedagogikk ved Universitetet i Münster, 

Mouhanad Khorchide, som hevder at den egentlige jihad består i å kjempe mot det dårlige i 

en selv, altså en åndelig kamp mot hovmod, uvitenhet og andre dårlige karakteregenskaper 

(Khorchide, 2016, s. 117). Tibi avviser dette med å igjen skrive at jihad innebefatter også 

voldsanvendelse (Tibi, 2009, s. 142). 

 

Det kan virke som at Tibis innvending mot å forstå jihad som selvanstrengelse, retter seg 

primært mot det han ser på som en upassende tolkning av et klassisk islamsk begrep. Slik jeg 

forstår ham, finnes det i islams historier et sett med begreper som gjennom århundrer har blitt 

fylt med et begrenset sett med meninger og innhold. Disse meninger setter han opp mot nyere 

innovasjoner, og henholdsvis godkjenner og avviser, alt etter hvordan de står seg i møte med 

den klassiske forståelsen. Å forstå jihad som selvanstrengelse blir for ham å forkludre 

semantisk et klassisk begrep. Det virker ikke som om han er inne på tanken at denne 

forståelsen av begrepet langt på vei tilfredsstiller hans krav til en europeisk form for islam, 

den denne overhodet ikke betyr noen trussel for det sekulære demokratiet eller integreringen 

av muslimer. 

 

Tibi beskriver i hvilke tilfeller vold er legitimert i den klassiske jihad-doktrinen og skiller 

mellom to tilfeller. Det ene tilfellet opptrer når utbredelsen av islam møter motstand og 

                                                             
20 «Anstrengung für die Verbreitung des Islam, die friedlich durch Da’wa-Mission erfolgen, aber auch 
Qital/Gewalt einschlieβen kann”. 
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hindringer. Da har muslimer rett til å anvende vold for å garantere at deres forsøk på å utbre 

islam lykkes. Det andre tilfellet er når muslimer står i en vedvarende krigstilstand med vantro, 

samtidig som muslimene oppfordres til å ikke være den aggressive parten (Tibi, 2009, s. 156). 

Hva denne aggresjonen består i, utdyper han ikke, men viser til at militære handlinger i seg 

selv ikke konstituerer en aggresjonshandling for muslimer. Grunnlaget for dette skal kort her 

skisseres. Islamsk lære skiller mellom Dar al-harb og Dar al-islam, henholdsvis krigens hus 

og islams hus, og førstnevnte betegner den ikke-islamske verden som gjennom da’wa skal til 

slutt bli en del av Dar al-islam. Så lenge muslimene står svakere stilt, er en midlertidig 

våpentilstand å foretrekke, mens skulle muslimene få et overtak, er det en religiøs plikt å 

kjempe mot hedningene (Tibi, 2009, s. 152). Da islams grunnleggende dogmer, ennå ifølge 

Tibi, krever universell gyldighet for Islam som den eneste rette religion, er det en plikt for 

muslimer å utbre islam, enten fredelig eller med vold. Samtidig blir voldelig utbredelse av 

islam også sett på som en måte å endelig avskaffe krig på og innebefatte hele verden innunder 

Dar al-salam, fredens hus. Muslimske erobrere kan derfor se seg selv som fredsstiftere (Tibi, 

2009, s. 150).  

Slik jeg ser det, blir en følge av denne forståelsen av jihad, er at muslimer er forpliktet til å 

kjempe så å si kontinuerlig for å utbre islam med vold. Hvis kriteriene for å anvende vold er 

enten ved at den fredelige misjoneringen møter motstand, eller når muslimer står i en 

vedvarende krigstilstand med de vantro, oppstår den eneste muligheten for fred med den ikke-

muslimske befolkning når sistnevnte står merkbart sterkere enn muslimene. Slik forstått blir 

det prekært å få muslimer i Europa til å forkaste denne doktrinen i den grad de holder fast ved 

den. Den øvrige tanken om at verden er delt inn i fredens hus og krigens hus, har også sine 

åpenbare mangler. For det første er det en tydelig othering-diskurs (Othering discourse), som 

er kjennetegnet av at man «depict the cultural or religious Other as a threat or enemy» 

(Leirvik, 2014, s. 54). Dette er ikke noe enestående ved islam. Vi kjenner til denne 

dikotomien fra bibelen, hvor Jesus selv delte verden inn i de som var for ham og mot ham, og 

av egen erfaring kjenner jeg godt til hvordan det blant pinsevenner i Norge ble satt et stramt 

skille mellom «oss» og «verden». Det er allikevel en viss forskjell, enn så lenge denne kristne 

forestillingen er knyttet uløselig til en oppfordring om å møte motstand på misjonsforsøkene 

med vold. For integreringens del, som Tibi er opptatt av, er en slik ontologisk avgrensning 

uheldig, da det impliserer at man som muslim ikke burde befatte seg mer enn nødvendig med 

majoritetsbefolkningen. 
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Hva består så skillet mellom klassisk forståelse av jihad og den nye formen som Tibi kaller 

jihadisme? Han hevder at en forandring av forståelsen har funnet sted og sporer hovedkildene 

tilbake til grunnleggeren av det muslimske brorskapet, Hasan al-Banna, og Sayyid Qutb. 

Hasan al-Banna ønsket i skriftet «Avhandling om jihad» å legitimere religiøst begrunnet vold 

og siterte Koranen og hadithene særdeles selektivt, om enn veldig bokstavelig. Her hevder 

han at jihad er enhver muslims plikt og vektlegger qital/vold som bestanddel i en slik grad at 

begge begrepene blir synonyme (Tibi, 2009, s. 166). Voldelig jihad blir for ham en viktig del 

av både motstand mot et regime, men også krig mot vantro. I følge Tibi får dette følger for 

hvordan jihad blir ført. Der hvor klassisk jihad blir ført etter strenge regler mellom et kollektiv 

av troende muslimer og vantro, tar nyere jihadistisk kamp en form som Tibi betegner som 

ikke-statlig irregulær krig (nichtstaatlicher irreguläre Krieg). Han hevder at dette er den 

farligste av denne formen for krig og ser islamistisk terror, hvor enkeltmennesker drepes og 

andre gjennomfører selvmordsangrep, som en del av dette (Tibi, 2009, s. 166).  

 

4.3.3. Oppsummering 

 

Euroislam må jamfør disse overveielser være preget av et sett med verdier som vi kan kalle 

for positive markører, i den forstand at de sier noe om hva en europeisk islam skal ha av 

kvaliteter eller kriterier. Jeg har valgt å dele de positive markørene i tre prinsipper; 

menneskerettighetsprinsippet, sekularitetsprinsippet, og pluralismeprinsippet. 

Menneskerettighetsprinsippet krever at individer og ikke kollektiv er mottaker av 

menneskerettigheter. Muslimer skal bli anerkjent individuelt og ikke som en del av et 

religiøst-etninsk kollektiv, for om mulig å forhindre fundamentalisters makt over 

enkeltmuslimer og for å forhindre parallelljustis. Sekularitetsprinsippet beskriver et begrenset 

skille mellom religion og politikk, en sekulær toleranse som erkjenner religionenes like status 

og som ikke tillater intolerante praksiser, et demokratisk samfunn kjennetegnet av 

transparente prosesser, samt reell presse- og ytringsfrihet, og til sist tydelig skille mellom 

privat og offentlig sfære, hvor religion henvises til privatlivets anliggender. 

Pluralismeprinsippet dreier som om hvordan samfunnet skal forholde seg til kulturelt 

mangfold, og da ikke relativistisk, men i tråd med samfunnets kjerneverdier. 
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Det jeg har valgt å kalle negative markører beskriver det Tibi hevder er en del av islam, men 

som må oppgis til fordel for en europeisk islam i tråd med europeiske verdier. Disse tre 

markørene er sharia, da’wa, og jihad. Sharia kommer i flere former. Selve ordet forekommer 

kun èn gang i Koranen, og viser ikke direkte til et sett med lover og regler. Senere ble dette 

utvidet til å gjelde sivil- og strafferett, og til sist i nyere tid tatt form som en totalitær rettslære 

som skal gripe inn i alle deler av en muslims liv. Sistnevnte kommer i konflikt med europeisk 

rettstenkning og må det må ikke gis noen form for innrømmelse til kravet om å tillate 

religiøse kollektiv å styre indre anliggender etter sharia. Jeg har problematisert skillet mellom 

ny og gammel forståelse av sharia og ser at enkelte totalitære aspekt også finnes i tradisjonell 

shariatenkning. Da’wa er den religiøse plikten muslimer har til å utbre islam og blir også 

brukt i samme betydning som islamisering. Tibi hevder at islamiseringen av Europa er en 

viktig bestanddel av islamsk da’wa-misjon. Islamisering kan rette seg mot muslimer i Europa, 

men også mot majoritetsbefolkningen. Jihad beskrives i klassisk islamsk lære som 

anstrengelse for å utbre islam, både gjennom fredelig da’wa, men også gjennom voldelig 

erobring. Tibi tar avstand fra at jihad primært dreier seg om et individs kamp mot sine dårlige 

karakteregenskaper og beskriver jihadisme som en ny forståelse av jihad-begrepet som gjør 

vold synonymt med jihad. Han hevder at jihadismen er den farligste formen for ikke-statlig 

irregulær krig. 

 

4.3.4. Sluttbetrakninger 

 

Bassam Tibi ønsker både at Europa skal holde på sin identitet og at islam skal forme seg etter 

denne identiteten. Europas Asabiyya er preget av troen på individuelle menneskerettigheter, 

det sekulære demokratiet og kulturell pluralisme. I henhold til dette må islam reformeres slik 

at den harmonerer med disse idealene, hvis muslimer i Europa skal ha noen mulighet til å 

holde på sin muslimske identitet. Tibis krav til hvordan en slik europeisk islam skal se ut har 

både positive og negative markører. De positive markørene betegner prinsipper som 

euroislam skal ha som en del av sin Asabiyya og jeg har kalt disse for 

menneskerettighetsprinsippe, sekularitetsprinsippet, og pluralismeprinsippet. De negative 

markørene betegner fravær og oppgivelse. En europeisk islam må oppgi som en del av sin 

asabiyya tre bestanddeler som til nå, ifølge Tibi, har vært en del av islam. Disse tre er da’wa, 
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sharia, og jihad.  Først ved å si fra seg sistnevnte og inkludere de positive markørene får vi en 

europeisk islam som er kompatibel med den europeiske identiteten.  

 

Ved nærmere betraktning kan det argumenteres for at det i utgangspunktet ikke er noe behov 

for å dele opp da’wa og jihad, all den tid disse to i Tibis analyser er tett sammenknyttet. Vi 

har sett at jihad først og fremst dreier seg om å anstrenge seg for å utbre islam, enten ved 

fredelig misjonering eller hvis dette støter på motstand, med vold. Slikt sett kan da’wa forstås 

som en del av det som utgjør jihad og på den måten tilskrives en sekundær betydning. Det vil 

derfor holde og kreve at islam kvitter seg med to elementer, nemlig sharia og jihad, for å 

gjøres europakompatibel. Jeg kan se to grunner til at jihad og da’wa allikevel burde holdes 

adskilt i den nåværende diskusjonen. For det første er det stor sannsynlighet for at Tibi 

erkjenner at de fleste ikke er klar over hvor tett innvevd disse to begrepene er og derfor deler 

dem opp for å kommunisere klarest mulig uten misforståelser. For det andre er det forskjell på 

lære og realitet. Disse to begrepene er om mulig en del av et dogme, men i virkeligheten har 

de en tendens til å opptre selvstendig. Jihad forstått som regulær krig mellom et islamsk 

kollektiv og vantro tilhører sjeldenheten, mens misjon for å utbre islam på fredelig vis 

forekommer langt oftere. Slik jeg forstår Tibi må da’wa også oppgis når den opptrer 

uavhengig av noen form for assosiasjon med jihadbegrepet, og samtidig må voldelig jihad 

forkastes. Så blir da stående disse tre, sharia, da’wa, og jihad. 
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5. Diskursanalyse og funn: Bassam Tibi 

 

I det følgende ønsker jeg å gjøre rede for det jeg har funnet gjennom en diskursanalytisk 

lesning av bøkene Euro-Islam – Die Lösung eines Zivilisationskonfliktes og Die islamische 

Herausforderung – Religion und Politik im Europa des 21. Jahrhunderts. Eksemplaret av Die 

islamische Herausforderung ( DiH) som jeg besitter er fra opplag og det fremkommer at 

førsteopplaget ble gitt ut i 2007. Dette vil si at bøkene spenner tidsrommet 2007-2009 og er 

derfor å regne som relaterte tidsmessig. Bassam Tibi refererer også til DiH i Euro-Islam -Die 

Lösung eines Zivilisationskonfliktes (ELZ) og beskriver begge bøkene som relaterte. Temaet 

for begge bøkene er en formodentlig konflikt mellom Islam og Europa. Han forstår begge som 

sivilisasjoner med hvert sitt sett av verdier og egenidentitet og hevder at denne konflikten kan 

la seg løse gjennom at Europa blir tryggere på sin egen sekulære identitet samtidig som det 

blir lagt til rette for en europeisk form for islam som er kompatibel med Europa. Litt 

kategorisk kan man si at DiH forsøker å beskrive hvordan tilstrømningen av en i stor grad 

religiøs islam-diaspora fra førmoderne kulturer i møte med en feilaktig integrasjonspolitikk 

representerer en utfordring for Europa, ligger tyngdepunktet i ELZ på å gjøre rede for hvordan 

euroislam kan fungere som en brobygger mellom sivilisasjonene.  

 

Først ut er en analyse av bokomslagene til bøkene, med fokus på tittel og bildebruk på 

forsidene. Grunnen til at jeg har valgt å inkludere dette i diskursanalysen av Tibi, er at en 

forside er på mange måter en innfallsport til videre lesing og preger oss som lesere med et 

førsteinntrykk som man ofte bære med seg og som veileder forståelsen av bokens innhold. 

Det er derfor ikke uvesentlig hvordan forsiden er komponert. Deretter går jeg gjennom et sett 

med kollektivsymboler som er identifisert underveis i analysen. Viktigheten av 

kollektivsymboler består i at de impliserer «elementær-ideologiske» vurderinger, og har stor 

innvirkning på individuell «standpunktdannelse» og fastsettelsen hva som gjelder som 

kunnskap (Jäger, 2015, s. 62).  Videre vil jeg benevne og diskutere et sett med utsagn som blir 

hyppig ytret i bøkene, for til sist å redegjøre for Tibis bruk av anerkjennelsesbegrepet. 
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5.1. Bokomslag 

 

Jäger anbefaler i forbindelse med en ren stukturanalyse å notere seg grafisk utforming, hvilke 

bilder som er brukt og ellers elementer som er påfallende (Jäger, 2015, s. 96). Det første som 

kan sies å være påfallende når man ser disse bøkene, er hvordan bildebruken og tittelen på 

hver bok til sammen skaper et spesielt uttrykk. Vel vitende om at et hvert bilde er polysemisk, 

det vil si flertydig, og dermed skaper en spørrende holdning til meningen, er tittelen på boken 

avgjørende for fortolkningen av bildet da det er bærer av det lingvistiske budskapet. Tittelen 

kan sies å redusere antall mulige betydninger et bilde gir opphav til med sine 

assosiasjonsgivende detaljer. Teksten hjelper den som ser til å velge rette persepsjonsnivå, 

altså til å ikke bare fokusere blikket, men også oppfattelsesevnen og den veileder 

interpretasjonen av bildet (Barthes, 1980). Motsatt kan det også hevdes at bildet gir visse 

føringer for hvordan teksten blir mottatt. Det er rimelig å se for seg at det er bildet som først 

fanger oppmerksomheten og fører seeren i en viss retning, i den grad et bilde gir opphav til et 

allerede begrenset sett med assosiasjoner. Denne begrensningen har gjerne sitt opphav i den 

diskursive konteksten, i vårt tilfelle islamdiskursen.  

 

På forsiden av DiH er siden delt i to, hvor den øverste delen viser et bilde og den nederste 

delen er viet tittelen på boka. Bildet, som er i farger, viser to jenter, mest sannsynlig i 

barneskolealder, som tilsynelatende tegner på hvert sitt ark. Hver jente holder en blyant og 

foran dem mellom tegnearkene ligger to linjaler. Bak jentene kan vi skjelne i det dårlige 

fokuset, andre liknende jenter og bak på veggen henger en tavle med ark. Det skapes et 

inntrykk at dette er en skole eller i det minste en skoleliknende situasjon. Jentene er i tillegg 

ikledd et plagg som dekker hår og ører og viser kun ansiktet. Med tanken på konteksten er det 

nærliggende å tenke seg at plagget det dreier seg om er hijab. 

 

Åpner vi boka, finner vi informasjon som beskriver bildet og blir fortalt at det dreier seg om 

muslimske jenter i tegnetime på Islamia Primary School i London. Ifølge skolens egen 

nettside er de en «two form entry faith based voluntary-aided school situated in North West 

London (…) based on the National Curriculum enhanced by Qur’anic, Arabic and Islamic 
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Studies in a secure Islamic environment through the application of the Qur’an and Sunnah” 

(Islamia Primary School, 2019) 

Slik skolen ønsker å presentere seg selv, er det altså snakk om en type islamsk friskole. Som 

en kuriositet kan det nevnes at skolen ble grunnlagt av Yusuf Islam.  

 

Det som er påfallende ved denne forsiden av bokomslaget kommer først til syne når man 

analyserer bildet sammen med tittelen på boka, Die islamische Herausforderung, som direkte 

kan oversettes med den islamske utfordringen. Når Tibi velger å bruke ordet utfordring, peker 

det på at noe kan forstås som vanskelig, og i den diskursive konteksten vil det også være 

mulig å snakke om farlig. Boka er ikke utgitt i et diskursivt vakuum, men er en del av den 

generelle islamdiskursen. Leseren blir mer klar over denne konteksten ved å se på baksiden av 

omslaget. Her står blant annet følgende å lese: 

«Ved siden av islam som religion vinner også i Europa en globalt forgrenet islamisme som 

politisk bevegelse økt makt og innflytelse. Hvilken islam kommer til å dominere i Europa i 

fremtiden?»21 (Tibi, Die islamische Herausforderung, 2008) 

 

Det blir her antydet at politisk islam er noe som vi som lesere skal frykte, samtidig som 

religionen islam er noe annet. Imidlertid er det i utgangspunktet ingenting som tyder på at 

Islamia Primary School er en del av en slik politisk islamistisk bevegelse. Boktittelen er 

dessuten den islamske og ikke islamistiske utfordringen. En potensiell kjøper som plukker opp 

boka i bokhandelen vil formodentlig ikke kjenne til distinksjonene som Bassam Tibi gjør i 

bokas forskjellige kapitler mellom politisk islam og islam som religion. Hvis man ser 

omslagsbildet og tittelen sammen, skapes det dermed slik jeg ser det, et inntrykk av at 

utfordringen for Europa gjelder islam som helhet. Kan meningen med denne forsiden være å 

spille på en skepsis til hijabkledde barn eller er dette utilsiktet? Uansett hensikt legges det opp 

til et semantisk bånd mellom tittelen og bildet av jentene.  Det er videre rimelig å anta at 

leseren bringer dette førsteinntrykket med seg i lesningen og preger forståelsen av bokas 

temaer og øvrig innhold. Dette er problematisk, da det i verste fall kan nøre opp under frykten 

for islam og muslimer som enkelte allerede deler.  

                                                             
21 «Neben dem Islam als Religion gewinnt auch in Europa ein Global vernetzter Islamismus als politische 
Bewegung zunehmend Macht und Einfluss. Welcher Islam wird in Europa in Zukunft dominieren?” 



66 
 

Fremsiden av ELZ er delt i tre ulike deler, en smal hvit underdel hvor kun forlagslogo blir 

vist, en større mellomdel med et klart bilde, samt en tilsvarende stor overdel i grønt med 

tittelen. Bildet viser et sort kors til høyre i forgrunnen, med en minaret til venstre litt i 

bakgrunnen. På side fire i boka, hvor informasjon om forlag, trykk og utgivelse står skrevet, 

kommer det også frem at bildet viser minareten til Sehitlik-moskeen i Neukölln i Berlin sett 

fra Friedhof Columbiadamm. Siden korset er en del av en gravlund, kan vi regne med at det er 

en del av en gravstein eller et mausoleum. Tittelen på boken er som kjent Euro-Islam – Die 

Lösung eines Zivilisationkonfliktes og betyr direkte oversatt Euro-Islam – Løsningen på en 

sivilisasjonskonflikt.  

 

Det er ikke påfallende i seg selv at kristne og islamske symboler er plassert ved siden av 

hverandre på forsiden av en bok om kristendom og islam, men i lys av tittelen åpner det seg 

flere mulige tolkninger av bildet som kan lede seeren i en tilsiktet eller utilsiktet retning av 

forfatteren. En mulig interpretasjon viser seg i det vi stiller spørsmål ved plasseringen av 

symbolene (kristne og muslimske) i forhold til hverandre. Hva ønsker forfatteren å peke på 

når han lar korset dominere bildet ved å være bedre fokusert og i forgrunnen? Innsideteksten 

nevner dessuten at utsikten er fra gravlunden. Dette kan symbolisere kristendommens 

særstilling i Europa, men også antyde majoritetsbefolkningens uklare forestillinger om islam. 

Det kan også prøve å fortelle leseren at kristendommen er i ferd med å dø ut i Europa, ved å 

symbolisere kristendommen med et kors (død) og islam med en minaret (liv).  

 

Det mest påfallende med denne forsiden er trer frem når vi blir oss klar over betydningen av 

ordet sivilisasjonskonflikt. Dette gir leseren en forståelse av at boka tar for seg en konflikt, og 

i og med at islam er nevnt i tittelen, er det naturlig å tenke at den muslimske sivilisasjon står i 

konflikt med en annen sivilisasjon. Dette er ikke klart ut ifra tittelen hvilken sivilisasjon som 

står i andre ende av konflikten, men med tanke på korset er det nærliggende å tro at det dreier 

seg om den kristne sivilisasjonen. Problemet med en slik tolkning er at Bassam Tibi er av den 

oppfatning at Europa er post-kristen og sekulær. Det er altså ikke den religiøse islamske 

sivilisasjonen som er i konflikt med det kristne Europa, men den religiøse islamske 

sivilisasjonen som er i konflikt med det sekulære Europa. Dette er derimot noe som leseren 

først erfarer gjennom å lese boka. Samtidig er det en fare for at førsteinntrykket som ble skapt 

i møte med forsiden, og som til en viss grad underbygger forestillinger som allerede eksisterer 
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i islamdiskursen, blir med leseren og influerer fortolkningen av boka som helhet. Dermed 

risikerer Tibis forbehold og nyanseringer å forsvinne ut av leserens bevissthet.  

 

5.2. Kollektivsymboler hos Bassam Tibi 

 

Ved å følge Jägers kriterier for hva som utgjør kollektivsymboler, har jeg forsøkt å se om 

Bassam Tibi anvender begreper som kan klassifiseres under denne typen symbolikk. Jeg vil i 

det følgende begrunne hvorfor disse symbolene burde regnes som denne formen for 

symbolikk. Disse vil jeg så benevne og beskrive deres kontekst. Til sist vil jeg forsøke å 

antyde deres mulige sammenheng med den øvrige heterogene- eller homogene islamdiskursen 

som er å finne i ELZ og DiH. Kollektivsymboler er som nevnt kulturelle stereotypier som blir 

kollektivt overlevert og benyttet (Jäger, 2015, s. 56) og betegner gjerne språklige bilder og 

metaforer som er kjent av de fleste innenfor en kulturkrets. Det er min påstand at Bassam Tibi 

benytter kollektivsymboler hvor det betegnede har en dobbelt betydning, dvs. den er 

semantisk sekundær, det lar seg lett fremstilles visuelt, dvs. det er innehar en viss ikonitet, det 

betegnedes dobbeltbetydning er ikke tilfeldig, og hvor kollektivsymbolet generer flere 

relaterte symboler. Symboler han benytter, slik som Hovedattraksjon (Hauptattraktion) og 

Slagmark (Schlachtfeld) besitter i stor grad disse kvalitetene og tjener forfatterens hensikt 

med å bruke de. Når Bassam Tibi beskriver møtet og den pågående konfrontasjonen mellom 

islam og Europa som en sivilisasjonskonflikt, egner det seg å bruke kollektivsymbolet 

slagfelt. Da det ikke pågår en reell væpnet krig på europeisk sokkel mellom islam og vestlige 

verdier, er det derfor nærliggende å tenke seg at begrepet forsøker å formidle et inntrykk av 

dette møtet som svarer til lesernes oppfatning av en væpnet konflikt.  

 

Et uttrykk han bruker ved et par anledninger, er ordet Hovedattraksjon (Hauptattraktion). 

Dette dukker opp allerede i forordet til ElZ og er skrevet i sammenheng med at islam har 

utbredt seg i Europa. Det er hans påstand at «(d)et europeiske kontinent har blitt 

hovedattraksjonen for den globale islamske migrasjonen»22 (Tibi, 2009, s. 8). Det skal være 

nevnt at han her ikke viser til noen kilder for sin påstand. I stedet skriver at i det påfølgende 

avsnittet at det i 1950 kun fantes 800.000 muslimer i Vest-Europa hvilket nå har steget til 23 

                                                             
22 «(d)er europäische Kontinent ist zur Hauptattraktion der globalen islamischen Migration geworden» 
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millioner. Det er altså denne økningen i antall muslimer i de vestlige samfunnene han 

refererer når han bruker begrepet hovedattraksjon.  Ordet blir i dagligtale brukt i forbindelse 

med feriereiser og/eller det som trekker flest mennesker til en kulturell forestilling. Ved å 

bruke et uttrykk fra hentet fra fritidssfæren, ledes tankene hen mot noe frivillig, ønsket og 

underholdende. Dets ikonitet består i at man lett ser for seg en sirkusforestilling eller et yndet 

feriemål. Det er dessuten ikke tilfeldig brukt, da et feriemål trekker ferierende til seg, mens 

Europa trekker til seg migranter. Kollektivsymbolet forteller seg videre i den forstand at 

leseren kan implementerer migrantene i dette forestillingsfeltet. Dermed antar muslimske 

migranter rollen som ferierende eller skuelystne, og europeiske myndigheter iscenesettes som 

reisebyråer eller hotellbestyrere.  

 

Det er urimelig å anta at Bassam Tibi hevder at muslimske migranter i alle varianter har reist 

til Vest-Europa på ferie eller for fornøyelsens skyld, da han er fullt klar over at dagens 

muslimske befolkning i de fleste tilfeller er et resultat av arbeidsmigrasjon i tiårene etter andre 

verdenskrig (Laurence, 2012, s. 8). Dette var riktignok av en frivillig karakter for en del, men 

langt fra et ferieopphold. Slik jeg ser det, blir det ved å anvende et slikt symbol skapt et 

inntrykk av at mennesker fra islamske land frivillig valfarter til vestlige europeiske land og 

dermed underkjent i hvilken grad andre faktorer spiller og har spilt for muslimers motivasjon 

til å flytte på seg. Leseren kan fort overdrive i hvilken grad migrantene frivillig velger å reise, 

samt at Europa gjør seg til et for attraktivt reisemål ved å for eksempel ha gode 

velferdsordninger.  

 

To relaterte symboler er broer (Brücken) og kile (Keil). Førstnevnte refererer til hvordan 

argumentasjonen i forbindelse med euroislam kan tjene som bindeledd mellom sivilisasjonene 

og sistnevnte viser til hvordan den påståtte islamiseringen av Europa fører til at forskjellene 

mellom muslimer får vidtrekkende konsekvenser. Tibi hevder at hvis islamiseringen av 

Europas muslimer lykkes, vil «en kile bli drevet inn mellom muslimer og europeere, som vil 

påvirke ikke bare diasporaen, men også verdenspolitikken»23 (Tibi, 2009, s. 15). I kontrast til 

dette bestreber en argumentasjon for euroislam seg på «å slå(bygge) broer mellom 

                                                             
23 «ein Keil zwischen Muslime und Europäer getrieben, der Auswirkungen nicht nur auf die Diaspora, sondern 
auch auf die Weltpolitik hätte». 
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sivilisasjonene»24 (Tibi, 2009, s. 31). Ut ifra sammenhengen er det sannsynlig at kile blir 

brukt i betydningen å tvinge to objekter fra hverandre og derfor kan leseren se for seg 

virkningen av islamiseringen av muslimer i Europa som noe som vil distansere dem fra 

majoritetsbefolkningen. Den er denne semantisk sekundære betydningen av begrepet som er 

sentralt, det lar seg lett forestille visuelt, og betydningene er ikke tilfeldig. Det er litt 

vanskeligere å se for seg hvordan symbolet genererer flere relaterte symboler. Samtidig kan 

man se for seg at noen innehar rollen som den som fører kilen og hamrer den inn, i dette 

tilfelle islamistene. En bro har således en motsatt virkning og har som formål å binde to 

områder som er delt av et vann eller et svelg sammen og muliggjøre kontakt mellom de to 

delene. Her også er den semantisk sekundære betydningen som er sentral, det har ikonitet, og 

dets to betydninger er relatert. Hva gjelder dets viderefortellende kvalitet, kan man også se for 

seg brobyggere og ingeniører.  

 

Den diskursive virkningen av denne symbolbruken kan være at leseren sitter igjen med et 

inntrykk av at det faktisk er noe som med sitt virke og agenda forsøker å drive muslimer og 

europeere fra hverandre, men også at noen forsøker gjennom sitt virke for en europeisk form 

for islam å motvirke dette. Disse kollektivsymbolene kan således tjene en polemisk hensikt og 

være polariserende. En forestilling om at det står mellom islamisering og euroislam blir 

bekreftet ved bruken av disse symbolene. Dette vil i så fall gjøre det lettere for forfatteren å få 

gjennomslag for sin agenda.  

 

Til sist kommer en gruppe kollektivsymboler som henter sine bilder fra krigens verden. Tibi 

hevder som kjent at hans agenda blant annet består i å forsvare Europa som et åpent samfunn. 

Samtidig beskriver han sin interesse for å forsvare muslimers rettigheter som en lanse (eine 

Lanze). Han skriver i den forbindelse at han «ikke vil islamisere Europa, men derimot 

europeisere islam og innordne muslimers rettigheter i denne rammen»25 (Tibi, 2009, ss. 31-

32). Ved å knytte kampen for muslimers rettigheter i Europa til europeiseringen av islam, 

skapes det et inntrykk av at muslimers rettigheter i Europa avhenger av at Tibi lykkes i sitt 

prosjekt med å fremme en europeisk form for islam. Dette inntrykkes forsterkes videre at av 

                                                             
24 «Brücken zwischen den Zivilisationen zu schlagen”. 
25 «will (…) nicht Europa islamisieren, sondern umgekehrt den Islam europäisieren und die Rechte der Muslime 
in diesen Rahmen einordnen» 
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denne prosjektet beskrives som en lanse. En lanse var en type spyd som ble brukt av krigere 

til å stikke fienden med i krig, og det er nærliggende å formode at dagens lesere vil se for seg 

riddere til hest i middelalderens Europa. Ved å bruke dette symbolet, ledes man til å se for seg 

Tibi som en kriger i en kamp, og sitter igjen med et inntrykk av hvor viktig han og hans 

prosjekt er for at sivilisasjonskonflikten skal løses tilfredsstillende for alle som ønsker et 

Europa fritt for islamisering. Det er for øvrig interessant en lanse vel så godt egner seg til 

angrep som til forsvar. Dermed får europeiseringen av islam en offensiv karakter og ikke noe 

som kun gjøres i selvverge.  

 

Her kan det være på sin plass å problematisere bruken av islam-diaspora for å betegne en 

gruppe mennesker med muslimsk bakgrunn i Europa. Ofte blir begrepet brukt om muslimske 

minoriteter i ikke-muslimske samfunn, men har også blitt brukt generelt om muslimske 

forsamlinger og fellesskap i Europa. Diasporabegrepet selv kan i forskningen betegne en 

prosess forårsaket av forflytning hvor fellesskap blir konstruert og opprettholdt på bakgrunn 

av kulturelle og felles komponenter, men også basere seg på erindringer eller en myte om 

«hjemlandet» hvor en projisert retur blir et konstituerende element i forestillingen om dette 

fellesskapet (Spielhaus, 2011, s. 84). I sistnevnte forståelse av diasporabegrepet er gjerne man 

gjerne forhindret fra å reise tilbake til hjemlandet. Med denne forståelsen blir det vanskelig å 

snakke om den muslimske befolkningen i Europa som en diaspora, da hjemlandet i få tilfeller 

er tapt og en tilbakevending ofte er mulig. Palestinere, Bosniaker, og Kurdere er derimot å 

regne som diaspora i henhold til denne definisjonen, likeså grupper som av religiøse årsaker 

ønsker å bygge et samfunn etter forbildet til profeten Muhammad (Spielhaus, 2011, s. 85). 

Samtidig er det en smule konstruert å betegne muslimer som har jobbet og bodd i et europeisk 

land siden femtitallet og fått statsborgerskap, som diaspora. På samme måte skal blir det enda 

mer forunderlig å inkludere andre- og tredje innvandrere som er født og oppvokst i et land i 

Europa, snakker dets språk flytende, har utdannet seg i landet, og ser seg selv som 

henholdsvis tyske, franske eller britiske, i diasporabegrepet.  

 

Bassam Tibi beskriver hvordan europeiske muslimer blir gjenstand for påvirkning fra 

islamister og på den måten fremmedgjøres fra det vestlige samfunnet. Dette skader ifølge ham 

islam som religion. På denne måten har «islam-diasporaen i dag blitt en slagmark»26 (Tibi, 

                                                             
26 «(d)ie Islam-Diaspora in Europa ist heute ein Schlachtfeld (…) geworden”. 
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2009, s. 96). Man ser for seg i denne forbindelse et område hvor selve krigshandlingene pågår 

som en del av en større krig mellom to størrelser. For ham er disse to størrelsene islams 

verden (die Welt des Islam) og det vestlige samfunnet (die westliche Gesellschaft). Slaget blir 

utspilt i stor grad innenfor islam-diasporaen og islamistene forsøker å spre sin ideologi i et 

forsøk på å vinne krigen for sin islam-tolkning. Slik jeg ser det, gjør bruken av dette symbolet 

at fokuset flyttes fra dialogsfæren over til en konfliktladet diskurs, hvor muslimers evne til å 

aktivt og selvstendig konfrontere islamistenes ideologi blir underkjent og underspilt. En 

slagmark har ingen aktiv rolle i en krig og danner kun rommet eller stedet en kamp utspiller 

seg i. Soldatene, altså de aktive, handlende aktørene i denne konflikten, er de som vil 

islamisere Europas muslimer og Bassam Tibi og hans allierte som vil europeisere islam. 

Begge disse begrepene tilknyttet krigssfæren, lanse og slagmark, har en sekundær semantisk 

betydning, de lar seg lett forestille, de er ikke tilfeldig brukt, og de forteller seg videre hos 

leseren. Til sammen føyer de seg inn i den generelle påstanden vi møter hos Tibi om at det 

pågår en sivilisasjonskonflikt.  

 

5.2.1. Oppsummering kollektivsymboler 

 

Jeg har forsøkt å redegjøre for et sett med kollektivsymboler som Tibi anvender og som tjener 

en hensikt hos forfatteren. Han beskriver Europa som en hovedattraksjon for den globale 

islamske migrasjonen i forbindelse med at det har vært en drastisk økning i antall muslimer i 

vest-europeiske samfunn siden 1950-tallet. Leseren ledes med dette symbolet i retning av å 

oppfatte muslimsk migrasjon og tilstedeværelse i disse samfunnene som noe frivillig og ledes 

vekk fra andre faktorer som påvirker migrasjonen. Europa blir således sammenliknet med et 

feriemål. Videre beskrives Bassam Tibis anstrengelser for en europeisk islam som en 

brobygging mellom sivilisasjonene, mens islamistenes bestrebelser for å utbre sin ideologi 

blir beskrevet som å tvinge en kile inn mellom islams verden og Europa. Leseren sitter igjen 

med et inntrykk av at valget står mellom en islamisering og euroislam og effekten er 

polariserende. Til sist har jeg identifisert bruken av symboler som henter sine bilder fra 

krigssfæren. Det å europeisere islam blir sett på som en lanse i forsvaret av muslimers 

rettigheter. Muslimers rettigheter i Europa avhenger således av at Tibi lykkes med å fremme 

euroislam. Islam-diasporaen, i betydningen Europas muslimer, er dessuten blitt en slagmark 

hvor islams verden og det europeiske samfunnet. Bruken av dette symbolet reduserer 
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muslimene selv til et passivt område hvor islamistene og de som vil europeisere islam er å 

oppfatte som aktivt handlende soldater i sivilisasjonskonflikten.  

 

5.3. Utsagn  

 

Som en del av diskursanalysen jeg har gjennomført, har jeg funnet et sett med utsagn, som 

kan betegnes som diskursens atomer, eller kjerner, og som er satt sammen av hyppig ytrede 

setninger og tekstdeler (Jäger, 2015, s. 95). Ved å lese både DiH og ELZ nøye og med tanke 

på temaer og undertemaer, har jeg funnet spesielt tre utsagn som blir ytret ofte i bøkene og 

som til sammen blir betydelig vektlagt og kan vise hvor den diskursive virkningen ligger. I de 

nevnte bøkene er det lagt stor vekt på å formidle til leseren at det virkelig pågår en 

sivilisasjonskonflikt, at integreringen av muslimske innvandrere har mislyktes, og at Europa 

står mellom å europeisere islam eller å bli islamisert. Jeg vil i det følgende gjøre rede for hvert 

utsagn og komme med eksempler fra bøkene, samt å diskutere påstandene kritisk i lys av 

relevant forskning der det er relevant. Til slutt skal jeg forsøke å gi en fyllestgjørende 

oppsummering av utsagnene og diskusjonen.  

Utsagn 1: «Vi befinner oss i en sivilisasjonskonflikt»  

Det kommer frem allerede på forsiden av ELZ at det eksisterer en konflikt som kan løses ved 

hjelp av euroislam. I innholdsfortegnelsen kommer det frem at kapittel 1 bærer overskriften 

det vestlige samfunnet i sivilisasjonskonflikt (Die westliche Gesellschaft im 

Zivilisationskonflikt). Generelt opptrer ordet konflikt særdeles ofte, alene eller sammen med 

andre, slik som sivilisasjonskonflikt, verdikonflikt, eller konfliktpotensiale. Ved èn anledning 

kan det ordet konflikt telles hele ni ganger på en side (Tibi, 2009, s. 23). Tibi ønsker tydelig å 

overbevise leseren om denne konflikten og holder ikke tilbake på ordene som skal til for å få 

den ønskede virkning.  

Muslimer kommer uten en islam-reform med denne verdensanskuelsen til Europa og 

havner med det i en konflikt med den vestlige, europeiske samfunnsmodellen, som 
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støtter seg på det kulturelle moderne. Det er en verdikonflikt, som i denne boken blir 

betegnet som sivilisasjonskonflikt (Tibi, 2009, s. 8)27. 

 

For Tibi representerer ikke først og fremst antallet muslimer en utfordring for Europa, men 

hva slags religiøse forestillinger som næres i deres miljøer. Han hevder at muslimer skiller seg 

fra andre migranter i det at de kommer til Europa som muhadjirun. Dette begrepet oversetter 

han noen ganger med migrant, andre steder beskrives muhadjirun som bosettermigranter 

(Siedlermigranten). Sentralt for ham, er at disse migrantene reiser i overenstemmelse med 

Hidjra-doktrinen som for ham innebærer utbredelsen av islam gjennom da’wa. Dette er også 

en plikt for muslimer, slik han ser det, og det er dette han refererer til i den siterte teksten over 

som verdensanskuelsen muslimene tar med seg (Tibi, 2009, s. 8).   

 

Sivilisasjonskonflikten er altså en konflikt mellom verdiene muslimene tar med seg til 

Europa, og da spesifikt motivet til å misjonere og utbre islam, og Europas egne verdier som er 

basert på det kulturelle moderne. Det kulturelle moderne er et relativt vidt begrep hos Tibi 

som omfatter det meste av det han ser på som positivt ved det post-kristne vestlige Europa. 

Enkelte bestanddeler kan imidlertid skilles ut. Til det kulturelle moderne hører et sett med 

verdier, slik som rasjonalisme, individuelle menneskerettigheter, mening- og ytringsfrihet, 

samt at mennesket blir innordnet som individ og ikke som tilhørende et etnisk eller religiøst 

kollektiv (Tibi, 2016). Det er derfor nærliggende å si at konflikten delvis beror på at 

utbredelsen av islam gjennom da’wa resulterer i at individet blir innordnet et etnisk-religiøst 

kollektiv.  

 

Det må her bemerkes at påstanden om muslimer skiller seg fra andre migranter i det at de 

kommer med et misjonsmotiv, ikke ledsages av noen kilde. Påstanden gir inntrykk av at 

samtlige muslimske migranter kommer som en del av utbredelsen av islam, hvilket er svært 

generaliserende. Riktignok har muslimer i Europa vært mål for omfattende misjonsarbeid av 

islamistgrupper basert iblant annet Saudi Arabia og Egypt, for å styrke deres eget hegemoni i 

den internasjonal ummaen (Laurence, 2012, s. 5), men å påstå at muslimske migranter 

                                                             
27 «Muslime kommen ohne eine Reform des Islam mit dieser Weltanschauung nach Europa und greaten 
hierdurch in einen Konflikt mit Europas Model einer vestlichen Gesellschaft, das auf der kulturellen Moderne  
fuβt. Das ist ein Wertekonflikt, der in diesem Buch als Zivilisationskonflikt bezeichnet wird». 
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generelt ser seg som en del av en misjonering av Europa, overdriver misjoneringens 

betydning for migranters motiv for å forlate landene sine.  

 

Utsagn 2: «Integreringen av muslimer er mislykket» 

 

Et utsagn som opptrer som en rød tråd gjennom det Tibi skriver i DiH og ELZ, er påstanden 

om at integreringen av muslimer er spesielt utfordrende for det europeiske samfunnet og at 

denne utfordringen har foreløpig mislyktes. Tidligere har han gitt ut en bok om emnet med 

den pregende tittelen Islamische Zuwanderung: Die gescheiterte Integration (Islamsk 

tilvandring28: Den feilslåtte integreringen). Han tar sistnevnte uttrykk i bruk også i sine 

øvrige bøker og skriver etter å ha påstått at den muslimske befolkningen i EU kommer til å 

tredoble seg i løpet av noen få tiår, følgende i DiH: 

Nettopp den «feilslåtte integreringen» fremtvinger i en tid med religionisering av 

politikken, ny tenkning for å sikre den indre freden. I veien for integreringen står 

muslimers oppfatning av seg selv som del av umma-kollektivet. På dette grunnlaget 

kan de ikke bli europeere29 (Tibi, 2008, s. 27).  

 

Vi får møter her nok en gang Tibis påstand om at muslimers kollektividentitet som en del av 

ummaen er et hinder for integreringen. Da denne allerede er diskutert, vil jeg heller rette 

oppmerksomheten mot en annet problem ved dette utsagnet. Muslimers manglende 

integreringsvillighet er nemlig koplet opp mot «den indre freden» i Europa. Muslimer blir 

med en slik sammenkopling ansvarliggjort for uroen som eventuelt oppstår i møtet mellom 

innvandrere og det bestående samfunnet. Det blir essensielt for Tibi at muslimer blir 

europeere og legger av seg umma-identiteten, for på den måten å sikre den indre freden. Ved 

å bruke frasen sikre den indre freden (den inneren Frieden (…) gewährleisten) legger han stor 

vekt på at muslimers integrering i det europeiske samfunnet er særdeles viktig for dette 

formålet. For Tibi er politikk og samfunn påny blitt religionisert i den forstand at migranter 

tar med seg sitt religiøse verdensbilde til Europa, hvilket som ofte kommer i en politisk 

                                                             
28 Tibi skiller mellom innvandring og tilvandring i bøkene sine, derfor neologismen 
29 «Gerade die «gescheiterte Integration» zwingt zu einem neuen Denken im Zeitalter der Religionisierung der 
Politik, um den inneren Frieden zu gewährleisten. Der Integration steht die Selbstwahrnehmung der Diaspora-
Muslime als Teil des Umma-Kollektivs im Wege. Auf dieser Basis können sie keine Europäer werden». 
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variant, hvor man tenker seg at verden skal formes etter forbilde av det hellige og påvirke alle 

samfunnsnivåer (Tibi, 2008, s. 21). Det som synes å bekymre Tibi i den forbindelse, er at 

europeiske innbyggere igjen skal la sitt (fundamentalistiske) religiøse verdensbilde påvirke 

deres politiske deltakelse, i stedet for å la seg lede av rent pragmatiske sekulære hensyn når 

man skal forme et samfunn. Til dette vil jeg bare bemerke at det knapt kan sies å være et nytt 

fenomen eller et åpenbart hinder for politisk deltakelse.  

 

Denne påståtte feilslåtte integreringen forklarer Bassam Tibi på den ene siden med at Europa 

mangler evne til å integrere muslimer, på den andre siden med at muslimer selv unndrar seg 

ansvar for religioniseringen av konflikten. Førstnevnte årsak forklarer han ofte med at Europa 

mangler forståelse for det religiøse, men også fordi sentrale politikere og medier fortier 

debatten og i praksis forbyr å diskutere integreringsproblemene den islamske migrasjonen 

medfører (Tibi, 2008, s. 9). Sistnevnte årsak forklarer han derimot med at muslimer hevder at 

man bygger opp under et fiendebilde av islam når man stiller kritiske spørsmål i forbindelse 

med den feilslåtte integreringen (Tibi, 2008, s. 27). Det dessverre ikke tilstrekkelig rom i 

denne masteroppgaven for å diskutere disse påstandene utførlig, men det er allikevel 

anledning til å komme med enkelte kommentarer. Det er ikke nødvendigvis slik at konflikter i 

samfunnet er et tegn på at integreringen ikke lykkes. Aladin El-Mafaalani, en tysk sosiolog og 

forsker på flykninger, er av den oppfatning at nettopp en vellykket integrering fører til 

konflikter. Dette forklarer han med at globaliseringen fører folk nærmere hverandre og det er 

denne prosessen som fører til spenninger i det åpne samfunnet. Migrasjon er for ham 

globalitet på stedet (Globalität vor Ort). Debatten om islam hører til Tyskland er ifølge ham 

et eksempel på hvor godt det har lyktes å integrere muslimer, for bare det at spørsmålet blir 

stilt er et tegn på at muslimer føler seg som en del av det tyske samfunnet. Det er for dem 

selvsagt at deres religion hører til, på samme måte som de hører til. På nittitallet ville man 

overhodet ikke ha stilt spørsmålet. I dag er minoriteters muligheter for deltakelse i samfunnet 

betraktelig bedre enn for tjue, tretti år siden, og dette gjelder på områder som utdanning, 

arbeidsmarkedet, boforhold, eller politisk deltakelse. I sterk kontrast til Tibi hevder altså El-

Mafaalani at integreringen har lyktes (El-Mafaalani, 2018). 

 

Nå nevner Tibi lite hva gjelder slike tegn på integrering. Muslimers utdannings- og 

jobbmuligheter blir i stor grad forbigått, da fokuset ofte er på muslimers manglende 
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europeisering. Europeisering inkluderer for Tibi statstilhørighet i et europeisk land, men også 

at man identifiserer seg med det demokratiske fellesskapet i landet og en medfølgende 

løyalitet (Tibi, 2009, s. 85).  Muslimer derimot holder seg for seg selv og tar ikke til seg 

europeiske verdier. 

«Problemet består ikke i at muslimer kommer, men mesteparten ikke er integrert, dvs. at de 

ikke er europeisert; de lever av velverdstaten i parallellsamfunn og er i sitt indre enda ikke 

kommet til Europa»30 (Tibi, 2008, s. 39). 

 

Her blir det dratt en kopling mellom manglende integrasjon og europeisering. Tegnet på 

manglende europeisering er tydeligvis også at muslimer lever i parallellsamfunn, er avhengig 

av velferdsstaten, og besitter holdninger og indre forestillinger som ikke er forenelig med 

tilstedeværelse i Europa. I og for seg kommer han inn på viktigheten av jobbmuligheter for å 

lykkes i samfunnet, men dette forekommer litt mindre viktig i fremstillingen hans, da fokuset 

er på parallellsamfunn. Det som faktisk blir hevdet, er at dette gjelder mesteparten av 

muslimer som kommer til Europa. Det er vanskelig å diskutere en slik påstand, i og med at det 

ikke blir spesifisert hverken tid eller rom. Det er naturlig at nyankomne migranter for en tid 

lever av velverdstaten, men det virker ikke sannsynlig at det er disse Tibi har i tankene. Han 

gir heller ikke noe pekepinn på om dette gjelder samtlige land i Europa. Samtidig virker det 

mindre realistisk å formode at Tibi skulle påstå at flesteparten av muslimer i Europa lever 

avsondret fra resten av samfunnet, uten arbeid og i avhengighet av staten.  

 

Utsagn 3: «Valget står mellom islamisering eller europeisering» 

 

Utsagnet ovenfor betoner alvoret det europeiske samfunnet står overfor i møte med islamsk 

migrasjon ifølge Tibi, en middelvei er for tiden ikke et valg. Enten sørger Europa og de 

tilhørende nasjonalstatene for at muslimer integreres inn i et fellesskap basert på en europeisk 

islam og tilknytning til europeiske verdier, eller så trues Europa av islamisering av både 

muslimer og ikke-muslimer. 

                                                             
30 «Das Problem besteht nicht darin, dass Muslime kommen, sondern vielmehr darin, dass ihre überwiegende 
Zahl nicht integriert, d.h. nicht europäisiert ist; sie leben vom Sozialstaat in Parallelgesellschaften und sind 
innerlich noch nicht in Europa angekommen». 
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«Enten europeiserer europeerne islam eller så islamiserer de muslimske migrantene Europa 

gradvis ved å tvinge gjennom sharia»31 (Tibi, 2008, s. 62). 

 

Vi legger her merke til at ansvaret for en europeisk islam blir lagt på europeerne selv og ikke 

muslimene selv. Nå er naturligvis mange muslimer allerede å regne som europeere, så det er 

kanskje disse Tibi har i tankene. I det tilfellet kan det spekuleres i om det gjelder muslimer 

som allerede har blitt europeisert og har nådd Europa i sitt indre. Disse står i kontrast til 

muslimske migranter som tillegges stor makt i det at de formår å sette igjennom sharia der 

hvor til nå så mange islamister har mislyktes. Europeiske borgere uten migrasjonsbakgrunn 

eller tilhørighet til islam har imidlertid også muligheten til å prege islam i Europa, enten 

gjennom religionskritikk eller ved å legge til rette for at muslimer selv kan forme en europeisk 

form for islam.  

«En middelvei mellom europeisering og islamisering finnes ikke!»32 (Tibi, 2009, s. 97) 

 

Bakgrunnen for denne påstanden om at det ikke eksisterer andre alternativ, er Tibis påstand 

om at islamismen er veldig populær i den islam-diasporaen. Islam-diasporaen blir således 

beskrevet som offer for islamistenes aktive forsøk på å spre politisk islam og noe som må bli 

beskyttet for deres indoktrinering. Islam-diasporaen kommer fra førmoderne kulturer, kjenner 

ikke noe demokrati, og vil heller ta til seg islamismen enn Tysklands demokrati (Tibi, 2009, s. 

97). Uten å diskutere hvorvidt påstandene har sannhetsgehalt, vil jeg heller rette 

oppmerksomheten mot det som her antydes, nemlig at muslimer blir redusert til den svakere 

part i møte med islamister. Det er for så vidt riktig at man i den grad man blir marginalisert på 

arbeidsmarkedet og i samfunnet ellers, kan oppleve visse utfordringer med å etablere en 

identitet, men det er ikke nødvendigvis det samme som å være et lett bytte for enhver tilbyder 

av mening og holdninger. Samtidig kan det være en utfordring å finne holdepunkt for en slik 

identitetsdannelse i et fremmed samfunn, og islamismen kan i noen slike tilfeller virke 

attraktiv og sikker.  

 

                                                             
31 «Entweder europäisieren die Europäer den Islam oder die muslimischen Migranten setzten die Schari’a durch 
und islamisieren hierdurch Europa graduell”. 
32 «Einen Zwischenweg zwischen Europäisierung und Islamisierung gibt es nicht!” 
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5.3.1. Oppsummering av utsagn 

 

Jeg har i det foregående identifisert og redegjort for tre typer utsagn som blir hyppig ytret i 

DiH og ELZ. I begge bøken bruker Tibi mye plass på å overbevise leseren om at det 

eksisterer en sivilisasjonskonflikt som utspiller seg på det europeiske kontinentet. Konflikten 

hevdes å være en verdikonflikt, hvor muslimske migranter bringer med seg en 

verdensanskuelse som er i konflikt med den europeiske samfunnsmodellen. Migrantene 

kommer som muhadjirun for å utbre islam og dette er inkompatibelt med det kulturelle 

moderne som kjennetegnes ved et sett med verdier som rasjonalisme, individuelle 

menneskerettigheter, mening- og ytringsfrihet, samt at mennesket blir regnet som et individ 

og ikke tilhørende et etnisk-religiøst kollektiv. Jeg har problematisert denne påstanden og 

hevder at dette er å overdrive misjonens betydning for muslimske migranters beslutning om å 

reise til Europa. Tibi hevder også at integreringen av muslimer i Europa er mislykket. Han 

kaller dette for den feilslåtte integreringen og hevder at muslimers oppfatning av seg selv som 

en del av et internasjonalt umma-kollektiv står i veien for dette. Slik jeg ser det, blir muslimer 

på denne måten ansvarliggjort for eventuell uro i Europa på grunn av sin manglende villighet 

til å la seg integrere. Samtidig hevder han at Europa mangler evne til å integrere sine egne 

muslimer blant annet ved at integreringsproblemer blir fortiet. Jeg har innvendt med 

henvisning til Aladin El-Mafaalani at konflikter i enkelte tilfeller kan være et tegn på at 

integreringen lykkes. Tibi hevder derimot at muslimer lever i parallellsamfunn, av 

velverdstaten og lar seg ikke europeisere. Bassam Tibi holder fast ved at det ikke finnes en 

middelvei mellom islamisering og europeisering. Enten europeiserer europeerne islam eller så 

islamiserer muslimske migranter Europa. Denne islamiseringen kan ta tid, men ifølge Tibi vil 

uansett den muslimske befolkningen i EU mangedoble seg i løpet av noen få tiår.  

 

5.4. Diskursanalytiske iaktakelser  

 

Diskursanalysen har fått frem enkelte aspekter ved Bassam Tibi som ikke ble like klart for 

leseren ved redegjørelsen av euroislam. Analysen av bokomslaget til DiH har vist at Tibi 

ender opp med å forvirre leseren ved at det skapes et inntrykk av at utfordringen det siktes til 

med tittelen er islam som religion. Selv om dette er noe han skiller mellom i boka, er faren for 
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at førsteinntrykket blir tatt med og preger lesingen tilstede. Det er uheldig at han i en bok som 

blant annet forsøker å advare mot politisk islam, fremstiller to skolejenter ikledd hijab. Hijab 

er ikke et nøytralt plagg i dagens islamdiskurs i Europa, men ladet med konnotasjoner. Slik 

jeg ser det, ødelegger dette for distinksjonene som blir gjort i boka mellom islam og 

islamisme. Forsiden av ELZ risikerer også å gi et fortegnet inntrykk av bokens tema og 

hensikt. Når tittelen beskriver en sivilisasjonskonflikt og bildet viser kristne og islamske 

symboler ved siden av hverandre, kan dette bidra til at leseren forstår konfliktens essens som 

at det står mellom den kristne sivilisasjonen og den islamske sivilisasjonen. Jeg vil derfor 

hevde at forsidene risikerer å forsterke inntrykket av islam som en utfordring for det kristne 

vestlige samfunnet.  

 

Kollektivsymbolene åpner opp for en fortolkning av forfatterens, i dette tilfellet Bassam Tibi, 

bakenforliggende ideologiske forutsetninger og hva som for ham gjelder som kunnskap. 

Symbolene som her er redegjort for innehar tilfredsstillende kjennetegn på hva som gjelder 

som kollektive symboler eller kulturelle stereotypier og er ikke anvendt utilsiktet. Det er min 

påstand at han underspiller i hvilken grad muslimske migranter reiser til Europa som følge av 

sosiale og økonomiske forhold i hjemlandet, og overspiller graden av valgfrihet gjennom å 

bruke ordet hovedattraksjon om Europas tiltrekningskraft på denne gruppen. Gjennom å 

bruke symboler som kile om islamisters bestrebelser på å påvirke islam-diasporaen og broer 

om sitt eget arbeid for en europeisk form for islam, kan dette forsterke polariseringen av 

debatten og forsterke inntrykket av at det står mellom islamisering eller euroislam. Symbolene 

som er hentet fra krigssfæren, slik som lanse og slagmark, bidrar på sin side til å fremme et 

inntrykk av Tibi som en kriger og muslimer i Europa som passive aktører i en pågående 

konflikt. 

 

Utsagnene jeg har identifisert føyer seg inn i dette inntrykket. I bøkene ytres det hyppig at vi 

befinner oss i en sivilisasjonskonflikt, integrasjonen av muslimer er feilslått, og at valget står 

mellom islamisering og europeisering. Ved å ta hensyn til hvordan bokomslaget er 

komponert, hvilke kollektivsymboler som er benyttet, samt hvilke utsagn som her ofte gitt 

uttrykk for, ender vi opp med et sammensatt inntrykk av diskursen som utspiller seg i bøkene 

som er analysert. På den ene siden blir det skapt et inntrykk av at muslimer i Europa er 

passive aktører og ofre for feilslått integrering og islamisters innflytelse. De fremstår dessuten 
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som sterkt religiøse og er motivert til å søke til europeiske land som følge av hidjradoktrinen. 

På den annen side er muslimer selv til dels skyld i den feilslåtte integreringen, da de ofte lever 

i parallellsamfunn, av velverdstatens midler og unndrar seg ansvar gjennom å hevde at man 

skaper et fiendebilde av islam når kritikere påpeker utfordringer med integreringen.  

 

Oppsummert kan man si at diskursen som blir ført i bøkene som har vært gjenstand for en 

diskursanalyse i dette kapittelet, er preget av forestillinger som til dels bekrefter forfatterens 

anstrengelser for å fremme en europeisk form for islam, men som til dels også undergraver 

hans eksplisitte fordringer i denne forbindelsen. I kontrast til eksplisitte ytringer i bøkene om 

at sivilisasjonskonflikten står mellom et sekulært Europa og en religiøs islamsk sivilisasjon, 

viser diskursanalysen av forsiden på ELZ at inntrykket lett kan dannes av at det derimot pågår 

en kamp mellom islams innflytelsessfære og kristendommens innflytelsessfære. Der hvor Tibi 

gjør et tydelig skille mellom islam som religion på den ene siden og islamisme som politisk 

ideologi på den andre siden, kan forsiden på DiH bidra til at dette skillet forsvinner fra 

leserens bevissthet. Samtidig kan avbildningen av to skolejenter med hijab nøre opp under 

frykten for muslimer, da den i samvirke med tittelen spiller på konnotasjoner til nevnte 

hodeplagg som i dagens islamdiskurs ikke er nøytrale. Samtidig samsvarer analysen av 

kollektivsymboler og utsagn med de øvrige eksplisitte fordringene til Tibi om hva som burde 

konstituere en europeisk islamvariant. Samtidig blir motsetningene forsterket, da det i stor 

grad dreier seg om en alvorlig konflikt som bare kan løses ved å europeisere muslim-

diasporaen.  

 

Disse iaktakelsene vil bli gjenopptatt i neste kapittel og forsøkt analysert opp mot Alexander 

Honneth intersubjektive anerkjennelsesteori. Spørsmålene som blir stilt i denne forbindelsen, 

er hvordan islamdiskursen, eksemplifisert i Bassam Tibi og hans krav til euroislam kan bidra 

til anerkjennelse av muslimer i Europa, på hvilket anerkjennelsesnivå(er) kan Tibis krav 

innordnes, og kan misaktelse på et eller flere nivåer bidra til motstand som igjen vil føre til 

utvidete anerkjennelsesforhold for muslimer i Europa? 
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6. Anerkjennelse og euro-islam  

 

I dette kapittelet skal jeg forsøke å diskutere Bassam Tibis krav til en europeisk form for 

islam i lys av Axel Honneths anerkjennelsesteori. Før jeg gjør dette, vil jeg kort gjøre rede for 

hvordan og i hvilke sammenhenger Bassam Tib anvender begrepet anerkjennelse direkte i 

bøkene jeg har gjennomgått. Det må bemerkes at anerkjennelse som emne fint kan la seg 

behandles uten å ta i bruk selve ordet, men jeg har funnet det nyttig å markere i DiH og ELZ 

de gangene Tibi bruker begrepet. Tanken har vært at dette kan kaste lys over hvordan han 

forstår anerkjennelse og som igjen kan dras inn i diskusjonen. En større del av kapittelet vil 

befatte seg med å forsøke å plassere euro-islamfordringene inn i de tre anerkjennelsessfærene 

Honneth beskriver, primærrelasjonen, rettsforholdet, og verdifellesskapet. Dette velger jeg å 

gjøre fordi det ikke er umiddelbart innlysende hvilke sfærer fordringene kan påvirke hvis de 

blir gjennomført, og at det derfor må underkastes en kritisk diskusjon. Den mest utfordrende 

delen av kapittelet blir imidlertid å drøfte i hvilken grad Tibis krav kan føre til anerkjennelse 

eller misaktelse innenfor hver gjeldende anerkjennelsessfære. Dette forsøkte jeg først å gjøre i 

en egen del, men det viste seg å være mer hensiktsmessig å inkludere dette i den ovenfor 

nevnte plassering av euro-islamfordringene. Til sist vil jeg forsøke å diskutere mulige 

konsekvenser anerkjennelse og misaktelse kan få for muslimers mulighet til selvrealisering i 

Honneths betydning og om eventuell misaktelse innenfor de tre anerkjennelsessfærene fører 

til politisk engasjement for utvidete anerkjennelsesforhold.  

 

Det vil i dette kapittelet bli differensiert mellom hva Tibi stiller som krav til en europeisk 

form for islam, og hva som har kommet frem gjennom diskursanalysen av DiH og ELZ.  Jeg 

velger å kalle førstnevnte for den eksplisitte diskursen og den sistnevnte for den implisitte 

diskursen. Den eksplisitte diskursen kunne også blitt kalt den normative diskursen, men da 

begge diskursene legger føringer for hvordan ting burde være, lar jeg det være. En mer 

hensiktsmessig distinksjon ville vært mellom den åpenbare og den skjulte diskursen, men nå 

er i en viss forstand begge diskursene blottlagt i det foregående. En eksplisitt diskurs viser til 

de klart uttrykte krav Bassam Tibi fremmer overfor en europeisk islamvariant, mens en 

implisitt diskurs refererer til delvis utilsiktede virkninger av diskursen som påvirker leserens 

inntrykk. Til sammen danner de en form for samlet diskurs innenfor rammene av de to bøkene 

som er analysert. I diskusjonen som følger vil det bli forsøkt vist hvordan de hver for seg 



82 
 

griper inn i anerkjennelsesforholdene skissert av Honneth, men behandlingen tar også høyde 

for den samlede diskursive virkningen på anerkjennelsesmuligheten til europeiske muslimer.  

 

6.1. Anerkjennelse hos Tibi 

 

Tibi skriver ikke mye direkte om anerkjennelse i bøkene jeg har valgt ut, men jeg har klart å 

identifisere flere tilfeller hvor han bruker ordet anerkjennelse (Anerkennung). Ett sted som til 

en viss grad sammenfaller med Honneths bruk av begrepet, er i DiH: 

«Anerkjennelsen av islam som religion og den utvetydige anerkjennelsen av muslimene som 

individ, ikke som transnasjonalt umma-kollektiv, er å fordre innenfor disse rammene»33 (Tibi, 

2008, s. 79). 

 

Det blir ikke forklart for leseren spesifikt hvordan muslimer skal anerkjennes, kun at de skal 

anerkjennes som individer, og ikke som en del av et kollektiv. Sammenhengen dette er 

skrevet i, er Tibis bekymring for at muslimer skal komme til Europa som en del av et umma-

kollektiv som lar seg i tillegg lede av salafister og islamister. Det er i denne sammenhengen 

han hevder at Europa er stengt for muslimer som kollektiv. Her snakker han dessuten om 

anerkjennelse av islam som religion, noe som ikke er direkte overførbart til 

anerkjennelsessfærene til Honneth. Denne formen for anerkjennelse er også nevnt i ELZ 

(Tibi, 2009, s. 75), et annet sted blir det spesifisert at religion blir anerkjent som en privatsak 

og fjernet fra det offentlige (Tibi, 2009, s. 94), og et sted ergrer han seg over at kravet til 

sharia finner anerkjennelse i Europa (Tibi, 2009, s. 133).Han skriver også om hvordan 

anerkjennelse av de individuelle menneskerettighetenes universelle karakter hører euro-islam 

til (Tibi, 2009, s. 67),  og at muslimers integrering avhenger av deres anerkjennelse av det 

politiske europeiske samfunnet (Tibi, 2009, s. 105) 

 

I de fleste av disse tilfellene dreier det seg ikke direkte om anerkjennelse av muslimer i 

Europa, og i ett tilfelle bli muslimer oppfordret til å anerkjenne et aspekt ved det europeiske 

                                                             
33 «In diesem Rahmen ist die Anerkennung des Islam als Religion und die unmissverständliche Anerkennung der 
Muslime als Individuen, nicht aber als transnationales Umma-Kollektiv zu fordern». 
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samfunnet. Anerkjennelse av islam som religion og manglende anerkjennelse av krav om å la 

samfunnet bli styrt av sharia vil allikevel få konsekvenser for anerkjennelsen av muslimer i 

Europa, så det er ikke irrelevante poeng han kommer her. Imidlertid nevner han ikke Axel 

Honneth, Judith Butler, Nancy Fraser, eller andre som er kjent for sine 

anerkjennelsesteoretiske overveielser, ei heller gjør han noe systematisk forsøk på å inkludere 

en anerkjennelsesteoretisk innfallsvinkel i behandlingen av euro-islam. Jeg må derfor forsøke 

å sannsynliggjøre hvilke anerkjennelsessfærer som blir berørt av Tibis eksplisitte og implisitte 

diskurser og i hvilken grad disse henholdsvis svekker eller styrker anerkjennelsesforholdene 

som er under behandling. I de tilfellene hvor Tibis diskurs ikke direkte påvirker 

anerkjennelsesforholdene, må jeg også sannsynliggjøre hvordan diskursen indirekte virker på 

det relevante anerkjennelsesforholdet.  

 

Før jeg tar for meg hver enkel anerkjennelsessfære og dens forhold til Tibis fordringer, vil jeg 

forsøke å argumentere for at disse i det hele tatt er to størrelser som har noe med hverandre å 

gjøre. Det er en rimelig innvendig at så lenge Tibi ikke er primært opptatt av anerkjennelse og 

i hvert fall ikke anerkjennelsesteori, er det derfor unødvendig å foreta en 

anerkjennelsesteoretisk analyse av hans krav til en europeisk form for islam. Likeens har 

Honneth viet lite eller ingen plass til å diskutere hvordan hans kritiske teori berører det 

religiøse feltet, og burde derfor forkastes til fordel for en type teori som allerede inkluderer 

religion i sitt interessefelt. Til dette kan det innvendes at flere teorier som ikke i 

utgangspunktet favnet bredt i sine analyser, har senere vist seg å kunne inkorporere et vell av 

fenomener og vist sin nytteverdi. Det er dessuten ikke religionen islam som i seg selv er tema 

for denne masteroppgaven, men anerkjennelsen av muslimer i Europa. I og med at muslimer i 

Europa har gått fra å være kategorisert etter etnisitet og land opphavsland til nå å bli betegnet 

etter sin religiøse bakgrunn (Spielhaus, 2011, s. 54), er deres religiøse utgangspunkt allikevel 

relevant for oppgaven. Religionen spiller først en viktig rolle i undersøkelsen av hvorvidt 

euro-islam etter Tibis modell enten innskrenker eller utvider muslimer i Europas 

anerkjennelsesforhold.  

 

Honneths anerkjennelsesteori er intersubjektiv i den forstand at et individs forhold til seg selv 

blir til i møte med andre. Hvordan andre agerer og møter oss, påvirker vår forståelse av oss 

selv enten positivt eller negativt. Samfunnet som helhet er en del av denne intersubjektive 
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vekselvirkningen og utøver innflytelse på oss. Familie, venner og kjæreste, som er de vi 

forholder oss til i primærrelasjonen, påvirker vår selvtillit og gjør oss i stand til å motta 

anerkjennelse på de øvrige anerkjennelsesnivåene. Som det vil fremkomme i det følgende, 

kan en realisering av euro-islam få følger for primærrelasjonen også, i det at den enten 

svekker eller styrker mulighetene for å bli anerkjent som muslim av venner og potensielle 

kjærester. Rettsforholdet beskriver et samfunns kognitive aktelse av individet ved at det blir 

regnet som i i stand til å ta selvstendige moralske valg og inkluderes i rettsfellesskapet. 

Enkelte av Tibis fordringer går direkte på dette feltet. For eksempel krever han at det ikke skal 

gis noen særrettigheter til islamske kollektiv i form av shariatenkning i reguleringen av 

gruppens indre anliggender. Ifølge Axel Honneth anerkjenner individene i et rettsforhold 

hverandre i nettopp det at de følger den samme loven. Verdifellesskapet baserer seg på tanken 

om at et individ blir anerkjent for sine unike ferdigheter og evner i et samfunn som deler visse 

verdier og mål. Tibi ønsker en europeisk form for islam hvor dets verdier i stor grad 

samsvarer med det han hevder er europeiske verdier, slik som respekt for individuelle 

menneskerettigheter, sekularitet, og kulturell pluralisme.  

 

6.2. Primærrelasjonen (Kjærlighet) og euro-islam 

 

Det er flere mulige tilfeller hvor diskursen vi finner i Bassam Tibis bøker, både eksplisitt og 

implisitt, griper inn i og kan påvirke muligheten for anerkjennelse i primærrelasjonen. Ved å 

legge føringer for familie-, integrering-, og religionspolitikk, kan en realisering av euro-islam 

slik Tibi ser for seg enten svekke eller styrke anerkjennelsesvilkårene for europeiske 

muslimer. Den eksplisitte diskursen søker aktivt å forme en islam som er kompatibel med 

Europas identitet, hvilket kan lette europeiske muslimers anstrengelser for å leve med sin 

religion i Europa. Dette kan få konsekvenser for familien og muligheten til å danne andre 

nære forbindelser. Samtidig kan den implisitte diskursen forvirre eller svekke budskapet som 

blir presentert i bøkene og med det forhindre at Tibis fordringer blir tatt seriøst.  

 

Blant euro-islams positive markører, er det èn som i utgangspunktet refererer til det private. 

En av kravene til en europeisk form for islam går ut på å anerkjenne sivilsamfunnet som 

holder religion for å være et privat anliggende og som lar det offentlige være strengt sekulært. 
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Samtidig er dette også ønsker Tibi har til det europeiske samfunnet også. Euro-islam skal 

operere i en sekulær kontekst, hvor staten også er tydelig på skillet mellom religion og 

politikk. Religionsutøvelse skal altså i stor grad være noe man driver med som individ eller i 

sin egen familie. Dette i seg selv påvirker ikke det primære anerkjennelsen man møter som 

barn gjennom relasjonen med mor, men det avhenger av hvordan dette skillet viser seg i 

praksis. Man kan se for seg at et klart skille mellom religion og privatsfæren gir seg utslag i 

en statlig religionspolitikk hvor myndighetene lar være å blande seg inn og regulere 

religionspolitiske interne forhold. Denne politikken kan forby religiøse symboler i det 

offentlige rom, som det for eksempel er gjort i Frankrike med forbudet mot tydelig religiøse 

symboler i franske skoler, og samtidig tillate praksiser som staten i utgangspunktet 

misbilliger, men som religiøse institusjoner og familiene må få bestemme over selv.  

 

Et eksempel på tilfeller hvor en slik politikk får innvirkning på relasjonen mellom mor og 

barn, er den siste tidens kontrovers rundt Jehovas Vitners praksis med å utestenge tidligere 

medlemmer. Ifølge Aftenposten må medlemmer av trossamfunnet melde seg ut hvis de velger 

å stemme ved valg (Aftenposten, 2019).  Flere tidligere medlemmer beskriver hvordan dette i 

praksis er en utestengelse fra både menighet og øvrige familiemedlemmer. Skal man fastholde 

et strengt skille mellom hva staten skal regulere av slike indre anliggender og hva et 

trossamfunn eller familie kan gjøre, er staten forpliktet til å tolerere slike praksiser. Man kan i 

slike tilfeller se for seg en mor som blir utestengt fra familien uten mulighet til å se barna sine 

igjen. Dette vil i så fall prege barnas anerkjennelsesforhold og gjøre dem dårligere rustet til å 

danne en positiv selvtillit i Honneths forstand.  

 

Hvis vi derimot ser på det direkte kravet om at euro-islam skal anerkjenne skillet mellom 

sekularitet i det offentlig og religion i det private, ser bildet annerledes ut. Det må sies at en 

religion i seg selv ikke handler og kan derfor ikke godta eller nekte europeisk sekularitet, 

mens de troende innenfor en religion kan prege og la seg prege av, de ulike teologiene og 

etablert religiøs praksis. Det må derfor antas at en islamsk teologi tilpasset europeiske forhold 

får gjennomslag blant muslimer i Europa som leder dem til å respektere europeisk sekularitet. 

I den grad dette finner sted, vil sannsynligvis flere muslimske familier oppleve mindre press 

fra samfunnet, i og med at de lever ut sin religiøse overbevisning på en slik måte at friksjonen 

som kan oppstå i møtet mellom muslimer som minoritet og majoritetssamfunnet blir mindre. 
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Samtidig vil behovet for å kjempe for kollektive særkrav svekkes, i den grad de religiøs-

etniske kollektivenes krav til religionsutøvelse samsvarer med samfunnets syn på dette. Dette 

kan således gi gode anerkjennelsesmuligheter i primærrelasjonen, med tanke på at foreldrene 

slipper å oppleve at deres rett til å praktisere sin religion blir ringeaktet.  

 

Når det gjelder den implisitte diskursen som er avdekket i diskursanalysen jeg har utført, er 

det vanskelig å finne noe som bidrar til utvidete anerkjennelsesvilkår i primærrelasjonen. Som 

vi har sett, ytres det hyppig en holdning at muslimer, og spesielt muslimske migranter, er 

meget religiøse, kommer hit for å misjonere, er i stor grad passive, og vanskelige å integrere. I 

tillegg tåkelegger forsidene forfatterens egentlige holdninger. Jenter som bærer religiøse 

symboler representerer en utfordring, og vi står i en konflikt mellom islam og kristendommen, 

i hvert fall hvis forsidene får ha ordet. Dette kan indirekte påvirke primærrelasjonens 

anerkjennelsesmuligheter blant annet ved at det forsterker en skeptisk holdning til mennesker 

med muslimsk bakgrunn og deres religion. Dette igjen kan lede til færre muligheter for 

muslimer i Europa å danne vennskap med ikke-muslimer for på den måten å møte 

anerkjennelse. Likeens blir deres muligheter til å finne ektefeller og partnere begrenset på 

grunn av denne skepsisen. Alternativet for flere blir da å holde seg til venner med samme 

religiøse bakgrunn og finne kommende partnere blant disse.  

 

Honneth skriver om misaktelse i primærrelasjonen som en form for voldelig mishandling hvor 

en person mister alle muligheter for å fritt disponere sin egen kropp. De tydeligste eksemplene 

på dette, er for Axel Honneth tortur og voldtekt. Samtidig er et tegn på misaktelse i denne 

forstand også hvilke følger det får for individet å bli misaktet på denne måten. Ifølge ham, er 

noen av følgene at man mister troen på sin egen autonome kontroll over egen kropp, et tap av 

selvtillit, og tillit til den ytre verden (Honneth, Kampf um Anerkennung, 2016, ss. 214-215). 

Tibis krav til en europeisk islam har i seg et potensial til å forhindre denne typen misaktelse. 

Ett av de positive markørene til euro-islam, er respekten for individuelle menneskerettigheter, 

hvilket vil si at de ulike artiklene i diverse erklæringer og konvensjoner skal respekteres. 

Samtlige inneholder et klart forbud mot tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling. 

Dette er imidlertid noe som i praksis ikke vil ha noe følge for anerkjennelsesforholdene. 

Bassam Tibi bekymring relaterer seg til religiøse kollektivs manglende anerkjennelse av 
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individet og ikke primært menneskerettighetenes innhold. Et individ skal anerkjennes i kraft 

av å være et menneske, ikke som en del av et kollektiv.  

 

Det kan allikevel argumenteres for at kravet til å oppgi enhver form for shariatenkning kan 

virke positivt inn på anerkjennelsesforhold i primærrelasjonen. En konservativ holdning til 

kvinnens rettigheter i relasjon til mannlige medlemmer av familien og menn utenfor familien, 

kan i ekstreme tilfeller konstituere en form for frihetsberøvelse som kan gi seg utslag i tap at 

tillit til seg selv og den ytre verden. I slike tilfeller kan vi snakke om en form for misaktelse. 

Et fravær av slik shariatenkning vil derfor virke positivt inn på anerkjennelsesforholdet i 

primærrelasjonen, i og med at forholdet mellom mor og far som kjærester og morens selvtillit 

blir forbedret.  

 

6.3. Rettsforholdet og euro-islam 

 

Rettsforholdet dreier som om hvordan et individ er anerkjent som et rettsvesen, med de 

samme rettigheter som alle andre i samfunnet, lik alle andre i den forstand, og ikke på grunn 

av sine særskilte evner og ferdigheter. På dette nivået er en person positivt tilregnet evnen til å 

gjøre moralske vurderinger og har rettigheter og plikter som den deler med andre rettsvesener. 

I hvilken grad Bassam Tibis krav til en europeisk form for islam berører rettsforholdet, 

avhenger derfor av hvorvidt kravene påvirker, enten negativt eller positivt, individets 

muligheter for anerkjennelse som et rettsvesen. Den eksplisitte diskursen i Tibis bøker kan 

sies å rette seg mot muslimers rettslige muligheter i et europeisk samfunn, samtidig som den 

implisitte diskursen indirekte kan prege deres muligheter for rettslig utfoldelse og inkludering.  

 

En av euro-islams positivie markører berører feltet menneskerettigheter. 

Menneskerettighetene skal være noe et individ har i kraft av å være et subjekt og ikke som en 

del av et religiøst-etnisk kollektiv, ifølge Tibi. En gruppe mennesker basert enten på etnisk 

eller religiøst grunnlag har derfor ikke krav på rettslig særbehandling. Når Tibi fremhever 

viktigheten av denne måten å forstå et individs rettigheter innenfor det europeiske samfunnet, 

kan dette få konsekvenser for muslimers rettslige anerkjennelse på flere måter. For det første 

kan en europeisk form for islam som anerkjenner individuelle menneskerettigheter bidra til at 
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det muslimske individet opplever mindre friksjon i møtet med gjeldende lov i samfunnet. Det 

enkelte lands lovverk har implementert menneskerettighetene i sine forfatninger og er dermed 

delvis basert på en slik menneskerettighetstenkning. Friksjonen blir mindre ved at individets 

forventninger til rettslig anerkjennelse harmonerer bedre med hva det ifølge loven faktisk har 

krav på. For det andre kan dette påvirke forkynnelsen og teologien som en muslim møter i den 

religiøse sammenhengen hun går i og således bygge opp under hennes forståelse av hva hun 

kan kreve både religiøst og rettslig. En teologi som er forfekter kompatibiliteten mellom islam 

og individuelle menneskerettigheter, kan styrke det muslimske religiøse fellesskapet. Dette 

igjen kan bidra til at det muslimske individet fremmer rettslig legitime krav som hun ellers 

ikke ville ha fremmet og derfor følt en form for rettslig misaktelse.  

 

En liknende konsekvens kan også euro-islams negative markører sies å ha. Et krav om rettslig 

anerkjennelse av sharia, da’wa og (voldelig) jihad kan alle forstås i europeisk kontekst som 

religiøse særkrav. Ved å gi opp muligheten for å få rettslig anerkjennelse for slike særkrav, vil 

det i det minste føre til at muslimer ikke føler seg rettslig misaktet i den forstand at de 

opplever seg berøvet for rettigheter.  Samtidig kan et krav om å oppgi muligheten til å utbre 

sin egen religion ved hjelp av fredelig misjonering vil i første omgang innebære en 

begrensning som ikke eksisterer i de fleste europeiske land per dags dato. Hvis dette i tillegg 

skal gjelde kun muslimer, kan vi her snakke om berøvelse av rettigheter som andre 

trossamfunn ikke blir rammet av. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at det er dette Tibi 

ønsker. I tråd med hans syn på en streng implementering av sekularistiske prinsipper etter 

modell, kan man heller se for seg at et slikt forbud mot evangelisering- og misjonsbestrebelser 

vil kunne gjelde samtlige religiøse organisasjoner. På den ene siden vil det medføre at 

muslimer er underlagt samme lovgivning som alle andre, men på den andre siden vil dette 

mest sannsynlig føre til en konfrontasjon med religionsfriheten. Misjonsbefalingen er i 

kristendommen så tett knyttet opp mot troens grunnsetninger, at et slikt forbud ville ha møtt 

sterkt motstand fra spesielt kristent hold. 

 

Ved å vende oppmerksomheten mot den implisitte diskursen i Tibis bøker, kan det 

argumenteres for at muslimers mulighet for rettslig anerkjennelse blir begrenset. I den grad 

det skjer, er det imidlertid mer indirekte enn ved den eksplisitte diskursen. Ved at diskursen 

fremmer et syn på islam som en trussel mot det kristne Europa og nører opp under frykten for 
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muslimer generelt, og ikke kun islamister, kan dette medføre at europeiske beslutningstakere 

foreslår og gjennomfører lovendringer som i praksis rammer islamske trossamfunn sterkest og 

dermed muslimers grunnleggende rett til å praktisere sin religion. Eksempler på denne typen 

begrensning er folkeavstemningen i Sveits i 2009 som resulterte i et forbud mot bygging av 

minareter. Sveits hadde på den tiden kun fire moskeer med minareter, men denne type 

arkitektur ble forstått av kritikere som et tegn på muslimsk dominans (Berger, 2014, s. 205). 

Her på berget har også vår egen Hege Storhaug tatt til order for å både redigere Koranen, 

stenge enkelte moskeer og har til og med ytret seg positiv til å forby islam (Dagbladet, 2018).  

I det siste tilfellet har med misaktelse av typen full utestengelse å gjøre.  

 

6.4. Verdifellesskapet og euro-islam 

 

I verdifellesskapet står individene i solidarisk relasjon til hverandre og anerkjennes for sine 

individuelle evner og ferdigheter og i hvilken grad disse bidrar til å realisere kollektivt delte 

verdier og mål. Den enkelte må få oppleve at dens bidrag er nyttig og verdifullt for 

fellesskapet den er en del av. Misaktelse i denne anerkjennelsessfæren kommer i form av 

sosial fornedrelse eller fornærmelse av en person, hvilket igjen kan føre til at hun slutter å 

verdsette seg selv og sine karakteristiske egenskaper og ferdigheter. Krenkelser mot en gruppe 

mennesker i samfunnet kan også oppleves som manglende anerkjennelse personlig, da et 

samfunns verdihierarki kan være slik innstilt at det nedvurderer enkelte måter å leve på eller 

stempler enkelte overbevisninger som mindreverdige. Det blir derfor i denne sammenhengen 

viktig å vurdere hvorvidt Tibi berører slike forhold og om det i så fall svekker eller styrker et 

muslimsk individs muligheter for å bli positivt vurdert for sine egenskaper eller ferdigheter, 

og/eller om det påvirker samfunnets vurdering av muslimer som helhet.  

 

I en forstand kan samtlige av Tibis fordringer til en europeisk form for islam bidra positivt til 

å utvide verdifellesskapets anerkjennelsesforhold. I den grad vi aksepterer Europa som helhet 

som en sekulær sivilisasjon med verdier som individuelle menneskerettigheter, sekularitet, og 

religiøs og kulturell pluralisme, vil hans euro-islam i stor grad sammenfalle med Europas 

identitet og gjøre at muslimer i Europa deler disse verdiene med majoritetssamfunnet og 

verdsettes i henhold til dette. Når islam som religion i Europa anerkjenner individets 
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rettigheter, anerkjenner sekularitet som prinsipp, kulturelt mangfold, og unngår å kreve 

spesielle hensyn for sin rettstenkning, ikke forsøker å utbre islam gjennom misjon eller jihad, 

kan det bidra til at samfunnet rundt verdsetter den enkelte muslim mer for hennes bidrag til 

fellesskapet. Riem Spielhaus skriver at befolkningens uttrykk for bekymring over muslimske 

organisasjoners økte innflytelse på det tyske samfunnet, vokser i takt med migrantforeningers 

(som oftest fra land med muslimsk majoritet) økning i ytrede krav til medbestemmelse og 

utforming av lokalområdet (Spielhaus, 2011, s. 39). Hvis derimot slike krav i henhold til euro-

islam etter Tibis modell, er i tråd med den øvrige befolkningens ønsker for lokalområdet, er 

det nærliggende å tro at befolkningens bekymring vil avta over tid.  

 

Det er flere problemer med dette resonnementet. For det første kan det innvendes at Tibi 

overdriver graden av sekularitet i Europa. Tibi kaller Europa for post-kristent (Tibi, 2008, s. 

19) , og hevder at Europas kjerneverdier er å finne i Tysklands grunnlov. Han påstår videre at 

denne grunnloven er sekulær, og ikke kristelig (Tibi, 2009, s. 51), noe som i seg selv er en 

interessant påstand, all den tid nevnte grunnlov i sin «Präambel» vektlegger det tyske folkets 

ansvar ovenfor Gud (Grundgesetz (GG) für die Bundesrepublik Deutschland, 2019). Dette 

gjør ikke grunnloven spesielt kristelig, men den er heller ikke fullt ut sekulær. Det at en 

grunnlov kan vise til Gud og samtidig inneholde verdier som Tibi betegner som 

grunnleggende europeiske, viser for øvrig en form for kompatibilitet mellom det sekulære og 

det religiøse. Selv om Europa har opplevd at samfunnet bli mer sekulært i form av at religiøse 

institusjoner har mistet makt og innflytelse og at flere betegner seg som ikke-religiøse, har 

fremdeles flere land et nært forhold mellom statsmakten og kirken. For det andre er tvilsomt 

at muslimer flest i Europa ser på sharia, da’wa og jihad (i voldelig form) som essensielle 

bestanddeler av deres religion eller identitet. Sharia forstått som veiledningen man kan hente 

direkte ut fra Koranen er nok noe flere muslimer bekjenner seg til, men den totalitære sharia 

som Tibi beskriver, gjelder mest sannsynlig kun islamister. Det gjelder sannsynligvis også for 

da’wa og jihad. Det er derfor ikke gitt at sammenfall mellom verdier i islam og det europeiske 

samfunnet skulle utgjøre noen stor forskjell for hvorvidt muslimer opplever anerkjennelse i 

verdifellesskapet.  

 

Et annet aspekt som også må tas i betraktning, er graden av religiøsitet blant muslimer i 

Europa. Hvis vi i denne forbindelsen begrenser oss til tysk kontekst, blir vi konfrontert med et 
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flertydig inntrykk. Majoriteten av tyske muslimer er ifølge undersøkelser troende, i den 

forstand at de selv beskriver seg som sterkt troende (36 prosent) eller troende (50,4 prosent). 

Dette varierer etter hvilket land man kommer fra. Muslimer med tyrkisk bakgrunn fremstår 

som mer religiøse, 41,4 prosent beskriver seg selv om sterkt religiøse, mens kun 10,1 prosent 

av muslimer med iransk bakgrunn beskriver seg slik. I sistnevnte gruppe finner vi dessuten 

den største andelen som beskriver seg som overhodet ikke troende (30,4 prosent). Kvinner 

beskrives seg generelt sett som mer troende enn menn, og i motsetning til europeere ellers, er 

det en større andel yngre muslimer som beskriver seg som sterkt religiøse enn eldre muslimer 

(Rohe, 2016, ss. 86-88). Mathias Rohe antyder at en mulig forklaring på dette kan være at 

yngre i større grad enn sine eldre trosfeller er tvunget til å posisjonere seg i det tyske 

samfunnet (Rohe, 2016, s. 88). Det er med hensyn til dette bildet vanskelig å forutse hvordan 

en europeisk form for islam vil virke inn på anerkjennelsesmulighetene i verdifellesskapet. 

Man kan se for seg at kvinner og muslimer med tyrkisk bakgrunn lettere vil kunne forsone 

religiøsiteten med europeiske verdier, i hvert fall hvis euro-islam oppfattes som troverdig og 

sann med tanke på hva den enkelte oppfatter som rett tro og lære. Man kan videre se for seg at 

yngre som ønsker å posisjonere seg i samfunnet og er på leting etter godt begrunnede 

teologiske betraktninger, vil gripe tak i euro-islam og finne det man leter etter her. Samtidig er 

det ikke nødvendigvis slik at de som beskriver seg som ikke troende vil vende tilbake til islam 

som følge av at euroislamske prinsipper utbrer seg. 

 

Det er allikevel grunn til å vurdere disse fordringene med tanke på deres 

anerkjennelsesutvidende muligheter. Det er forskjell på å la en religion eller et livssyn utvikle 

seg uavhengig av direkte føringer og kun formet av samfunnet rundt, og det å aktivt gå inn for 

å lede de troende i en bestemt retning og forme teologien i lys av konkrete overveielser. Når 

Mouhanad Khorchide i kraft av sin rolle som islamsk teolog hevder at barmhjertighet er en 

essensiell del av Guds vesen og er forbundet med mennesket i kjærlighet, at religionen har 

menneskets fullkommenhet som mål (Khorchide, 2016), når den tysk-algeriske 

religionspedagogen ved Pädagogischen Hochschule Freiburg, Abdel-Hakim Ourghi,  hevder 

at kun en humanistisk lesning av Koranen gjør den evig og tidløs, og slår fast at prinsippet om 

trosfrihet også gjelder i islam (Ourghi, 2017), er det også mulig å se for seg at europeiske 

muslimer lettere kan danne en identitet som samsvarer både med sin religiøse overbevisning 

og samfunnets verdier. Dette igjen kan åpne nye anerkjennelsesmuligheter for muslimer i 

Europa, i og med at den enkelte muslim får muligheten til å møte verdsettelse for sin måte å 
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leve på og sin overbevisning, hvilket er i samklang med levesettet ellers i Europa. Det er ikke 

nødvendigvis slik at man lever annerledes, men hvis måten man ter seg og tenker er mer i tråd 

med hva man ser som etisk riktig ifølge sin religiøse bakgrunn, vil opplevelsen av kognitiv 

dissonans være mindre. Man slipper å stå i konstant konflikt med hva man oppfatter som 

riktig atferd i lys av religionens prinsipper og sine egne handlingsmønstre. 

 

Den implisitte diskursen jeg har avdekket hos Tibi kan, slik jeg ser det, svekke 

anerkjennelsesmuligheten innenfor verdifellesskapet. Ved å beskrive muslimer i Europa som 

en slagmark, og på den måten redusere deres rolle til noe passivt, og ved å beskrive dem som 

generelt sett sterkt religiøse og drevet av ønsket om å utbre islam, oppstår en konflikt mellom 

muslimer og innfødte europeere som strengt tatt ikke trenger å være tilfelle. Hvis dette 

inntrykket får spre seg og leve videre i majoritetsbefolkningens bevissthet, er det rimelig å 

anta at muslimers mulighet for å bli anerkjent for sine karakteristiske ferdigheter og 

egenskaper, samt dere måte å leve på, blir hellers svekket enn styrket. I tillegg kan denne 

diskursen bidra til at europeere betviler muslimers hensikter, da de tross alt er her for å 

misjonere.  Videre er avbildningen av to skolejenter med hijab sammen med påstanden om en 

islamsk utfordring problematisk for anerkjennelsesforholdet i den forstand at unge 

menneskers klesvaner blir satt i sammenheng med en truende form for religiøsitet. Til sist kan 

en diskurs som beskriver en sivilisasjonskonflikt mellom islam og kristendom skape dårlige 

vekstvilkår for interkulturell nysgjerrighet og gjensidig forståelse, som igjen kan påvirke 

hvordan muslimer i Europa opplever anerkjennelse for sin måte å leve og tro på. 

 

6.5. Selvrealisering og euro-islam 

 

Jeg vil nå forsøke å drøfte det som hittil er fremkommet i sammenheng med Honneths 

forståelse av selvrealisering (Selbstverwirklichung). Uten tilstrekkelig anerkjennelse i 

primærrelasjonen, rettsforholdet, og verdifellesskapet, er det umulig å se for seg vellykket 

selvrealisering. Individet må besitte en viss grad av selvtillit, rettslig garantert autonomi og 

forsikring om egne ferdigheters verdi for å kunne nå dette målet. For Honneth er 

selvrealisering en prosess hvor individet uten indre og ytre tvang evner å realisere sine egne 

definerte livsmål. Fravær av indre tvang innebærer at man ikke har indre blokkeringer, 
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psykiske hemninger, eller angst som på et eller annet vis hindre en i å jobbe mot disse 

livsmålene. I min gjennomgang av konseptet selvrealisering har jeg konkludert med at 

selvrealisering er en prosess som leder fram til et vellykket liv og hvor de enkelte 

anerkjennelsesformene er essensielle deler av denne prosessen. Målet med drøftingen jeg nå 

skal gå inn i, er derfor å se hvorvidt den europeiske formen for islam som Tibi skisserer kan 

bidra til å realisere målet om et vellykket liv for muslimer i Europa. 

 

Euro-islamske prinsipper kan bidra mest positivt til utvidet anerkjennelsesforhold i 

forbindelse med at en europeisk islam anerkjenner skillet mellom sekularitet i det offentlige 

og religion i det private. Tanker her er at en islamsk teologi tilpasset europeiske forhold bidrar 

til å fjerne press på muslimske familier fra samfunnet, samtidig som færre bestrebelser for 

religiøse særkrav kan føre til at foreldre i muslimske familier opplever verdsettelse for deres 

praktisering av sin religion. Samtidig har gjennomgangen av den implisitte diskursen vist at 

den forsterker en skeptisk holdning til mennesker med muslimsk bakgrunn, noe som igjen kan 

begrense deres muligheter for anerkjennelse fra venner og kjærester. Samtidig inneholder 

euro-islams negative markører, deriblant kravet til å oppgi sharia, elementer som kan 

forhindre misaktelse i primærrelasjonen. Bildet blir derfor en smule ambivalent. På den ene 

siden kan den eksplisitte diskursen som blir ført i Tibis bøker bidra til utvidete 

anerkjennelsesmuligheter, mens den implisitte diskursen kan føre til innsnevring av 

anerkjennelsesmulighetene.  

 

Innenfor rettsforholdet ser vi en liknende tendens. En teologi som forfekter en kompatibilitet 

mellom islam og individuelle menneskerettigheter, kan styrke det muslimske religiøse 

fellesskapet i Europa, noe som igjen kan øke sannsynligheten for at muslimske individer 

fremmer rettslig legitime krav. Dette øker i så tilfelle anerkjennelsesmulighetene. Ved å la 

være å kjempe for religiøse særkrav som vi finner i krav om å anerkjenne rettstenkning basert 

på sharia, vil ikke lenger muslimer føler seg rettslig misaktet. Derimot vil et forbud som kun 

gjelder muslimers mulighet for å misjonere, ramme anerkjennelsesforholdet, men dette kan 

unngås ved at det også må gjelde andre trossamfunn. Den implisitte diskursen kan dessuten 

føre til at europeiske beslutningstakere foreslår og gjennomfører lovgivning som begrenser 

muslimers rett til å praktisere sin egen religion.  
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Likeens ser vi innenfor verdifellesskapet at et sammenfall mellom Europas sekulære identitet 

og euro-islams anerkjennelse av sekularitet kan bidra positivt til økte anerkjennelsesforhold 

for europeiske muslimer. I den grad en europeisk form for islam anerkjenner individets 

rettigheter, sekularitet som prinsipp, kulturelt mangfold og unngår å kreve spesielle hensyn 

for sin rettstenkning, kan det øke samfunnets anerkjennelse av den enkelte muslim og dets 

ferdigheter og egenskaper. Som nevnt, vil disse ferdighetene og egenskapene være mer i tråd 

med samfunnets felles verdier. En europeisk form for islam som forfekter en teologi som er 

mer i tråd med europeiske verdier, vil kunne gjøre det lettere for muslimer i Europa å bli 

anerkjent for sin måte å leve på og sin overbevisning. Den implisitte diskursen som beskriver 

muslimene som passive, sterkt religiøse og misjonsdrevne, kan imidlertid svekke 

anerkjennelsesmulighetene og øke samfunnets misaktelse av muslimer i Europa.  

 

Slik jeg ser det, er potensialet for selvrealisering avhengig av hvordan vi vektlegger Tibis to 

diskurser, den eksplisitte og den implisitte, i forhold til hverandre. Den eksplisitte diskursen 

synes å bidra mest til anerkjennelse innenfor anerkjennelsessfærene, om enn i noe begrenset 

grad. Den kan føre til at muslimske individer i Europa kan ha en viss grad av selvtillit, rettslig 

garantert autonomi og forsikring om enge ferdigheters verdi. Den implisitte diskursen på sin 

side kan bidra til vanskeligere anerkjennelsesvilkår. Det vil i så fall ha mye å si hvilken av 

diskursene som har størst virkning på leserne. En begrensning ligger i at bøkene jeg har 

analysert er skrevet på tysk, hvilket utelukker ganske mange lesere. De er også utgitt på 

samme forlag, Wissenschaftlige Buchgesellschaft, hvilket er et forlag som publiserer for et 

vitenskapelig interessert publikum. Det kan formodes at vitenskapelig interesserte lesere har 

en viss erfaring fra vitenskapelig arbeid selv og er derfor i stand til å se forbi den implisitte 

diskursens logikk og heller ha oppmerksomheten rettet mot det faktiske innholdet i bøkene. 

Det er allikevel en viss mulighet for at den implisitte diskursen farger også vitenskapelig 

dannede menneskers forståelse og således fører til svekkede anerkjennelsesmuligheter. Det er 

å forvente at denne muligheten er mindre for vitenskapelig utdannede lesere med muslimsk 

bakgrunn, og det er sannsynligvis disse Tibi ønsker at skal la seg prege av bøkene og 

budskapet deri.  

 

Jeg velger derfor å konkludere med visse forbehold at den europeiske formen for islam som 

Tibi skisserer i bøkene som jeg har analysert kan bidra til å virkeliggjøre et vellykket liv for 
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muslimer i Europa. Forbeholdene består først og fremst i implementeringen av euroislamske 

prinsipper og den implisitte diskursens effekt på anerkjennelsesforholdene. Det er selvsagt 

andre forhold som spiller inn i hvorvidt muslimske individer makter å realisere et vellykket 

liv, slik som tilgang til utdanning, arbeid og bolig, men det er dessverre ikke gjenstand for 

denne oppgaven. For at den eksplisitte diskursen skal ha størst nedslagsfelt, er det ønskelig at 

Tibi rensker bøkene sine for den type ytringer som jeg har redegjort for i diskursanalysen. 

Utsagnene står til dels i kontrast til den øvrige eksplisitte diskursen.  

 

6.6. Motstand og euro-islam 

 

Honneth følger Hegel i forståelsen av at sosiale kamper baserer seg på moralske følelser av 

urettferdighet. Et menneske reagerer sjeldent passivt i møte med manglende anerkjennelse, 

men handler i et forsøk på å gjenopprette ubalansen som misaktelsen har forårsaket. 

Misaktelse kan således bli et motiv for motstand. Samtidig må forholdene ligge til rette for at 

misaktelsen skal bli en motivasjonskilde for politiske motstandshandlinger. Den enkelte er 

derfor begrenset av den politisk-kulturelle omverdenen hun beveger seg i og er avhengig av 

eksistensen av en sosial bevegelse for at misaktelsen skal lede til politisk motstand. Honneth 

legger vekt på at misaktelsen må kunne generalisere seg utover individuelle hensikter for å 

kunne tjene som basis for en kollektiv bevegelse. Han ser i primærrelasjonen liten mulighet 

for det, men her har jeg kommet med min innvending og lar derfor misaktelse i 

primærrelasjonen også være med i diskusjonen som følger. For at en kamp skal kunne 

karakteriseres som sosial må den enkeltes misaktelseserfaring kunne tolkes som 

nøkkelopplevelser for en hel gruppe som så kan tjene som handlingsledende motiv for 

kollektive krav om utvidete anerkjennelsesforhold. Honneth mener videre at den enkeltes 

misaktelseserfaring må fortolkes innenfor en bestemt fortolkningshorisont og finner en slik 

fortolkningshorisont i moralske ideer og lærer.  

 

I denne sammenhengen dukker det opp to utfordringer. Den ene utfordringen består i hvorvidt 

euro-islam slik Bassam Tibi redegjør for kan motivere til sosial kamp for utvidete 

anerkjennelsesforhold blant muslimer i Europa. Den andre består i hvorvidt diskursen Tibi 

fører bidrar til en type misaktelse som kan lede til politisk motstand blant muslimer i Europa.  
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Førstnevnte utfordring kan forekomme hvis vi ser for oss at muslimer lar seg inspirere av Tibi 

til å forsøke å fremme en slik europeisk form for islam. Eksisterer det en sosial bevegelse som 

kan brukes til dette formål? Det finnes flere enkeltskribenter og forfattere som forsøker å 

fremme en humanistisk islam i Europa. Jeg har allerede nevnt Khorchide og Ourghi i 

Tyskland og i Norge har vi Mohammad Usman Rana som har deltatt i debatter om islam i 

Norge og gitt ut boka Norsk Islam. I tillegg finnes det flere, deriblant Tariq Ramadan, som 

kjemper for en europeisk form for islam, selv om Bassam Tibi ikke vil anerkjenne sistnevnte 

som en viktig bidragsyter til Euroislam (Tibi, 2009, s. 41). Dessuten foregår det en diskusjon 

om Euroislam blant politikere, sekulære muslimer og teologer, kristne og muslimske om 

Islam i Europa. Om dette er å forstå som en sosial bevegelse i Honneths forstand, som baserer 

seg på misaktelse, er litt vanskelig å se for seg. Bildet av muslimer etter 9/11 har muligens 

bidratt til at enkelte har tatt pennen fatt og forsøkt å tenke nytt om sin egen religiøse 

bakgrunn. Ourghi nevner de negative overskriftene i nyhetene som en motivasjon for å 

presentere sine forslag til islamreform (Ourghi, 2017), og Khorchide nevner det fortegnede 

bildet mange mennesker har av islam som en årsak til å fremme en for ham «sannere» bilde 

av islam (Khorchide, 2016). Samtidig har flere av aktørene, slik som Tibi, vært aktive i 

diskursen lenge før terroren rammet New York.  

 

En annen mulighet er å se på de ulike islamske rådene som uttrykk for en sosial bevegelse. 

Mellom 1990 og 2010 etablerte innenriksdepartement i ulike land i Europa lokale og 

nasjonale islamske råd som skulle gi tilgang til religiøse friheter og garantere en viss statlig 

kontroll over den muslimske religionsutøvelsen, modellert etter gjeldende stat-kirkerelasjoner 

i Europa (Laurence, 2012, s. 12). Remi Spielhaus beskriver også hvordan anerkjennelseskrav 

fra migrantforeninger med muslimsk bakgrunn ofte fører til konflikter, spesielt når det gjelder 

synlig nærvær slik som ved moskebygging (Spielhaus, 2011, s. 39). I slike tilfeller, kan både 

foreninger og islamske råd tjene som sosial bevegelse. I tilfellet med moskebygging er det 

kanskje i utgangspunktet ikke snakk om at misaktelse er motivet, men samtidig kan forbud og 

hindringer som blir lagt i veien for byggingen forstås som misaktelse.  

 

Angående spørsmålet om hvorvidt Tibis diskurs bidrar til misaktelse og følgelig kan tjene 

som motiv for sosial motstand, kan følgende nevnes. I den grad den implisitte diskursen 

overskygger den eksplisitte diskursen hos Tibi, vil vi kunne se kimen til motstand. I så fall må 
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diskursen bidra til det negative bildet som blir presentert i media og diskusjoner om islams 

rolle i Europa. I den grad den gjør det, kan den føre til en form for misaktelse som leder til 

politisk motstand. Man kan i dette tilfellet se for seg at bildet som blir presentert gjennom den 

implisitte diskursen bidrar til et fiendebilde av islam, samtidig som muslimer blir skildret som 

passive, sterkt religiøse og misjonsdrevne. Dette fortegnede bildet av muslimer kan sålede 

oppfattes som misaktelse på flere nivåer og bli tolket som nøkkelopplevelser for en helg 

gruppe muslimer i Europa. Hvis det i tillegg eksisterer en fortolkningshorisont i form av 

moralske ideer og lærer som ifølge Honneth normativt beriker deres forestillinger om det 

sosiale fellesskapet, har vi grunnlag for å kunne svare bekreftende på om Tibis diskurs fører 

til sosial motstand. Det er for øvrig grunn til å betvile om denne misaktelsen nødvendigvis 

fører til en politisk motstand som fører til mer frihet (slik Honneth forstår det) for den enkelte 

muslim. Den kan likegodt lede til kamp for en mer konservativ tolkning av islam. På den 

annen siden kan tilgang til teologiske refleksjoner rundt en europeisk form for islam bidra til 

at muslimer som opplever diskursen som krenkende, leter etter legitime muligheter for å 

gjenopprette et positivt bilde at islam og deres kulturelle identitet.  
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7. Oppsummering og konklusjon 

 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å gjøre en anerkjennelsesteoretisk studie av euro-

islamdiskursen i Tyskland, eksemplifisert gjennom en hermeneutisk lesning og diskursanalyse 

av to bøker av Bassam Tibi, Euro-Islam – Die Lösung eines Zivilisationskonfliktes, og Die 

islamische Herausforderung – Religion und Politik im Europa des 21. Jahrhunderts. Til dette 

formål har jeg gjort rede for Axel Honneths teori om anerkjennelse slik den er presentert i 

Kampf um Anerkennung og brukt dette som et analyseredskap for å kunne svare på hvorvidt 

Bassam Tibis euroislamdiskurs kan bidra til utvidete anerkjennelsesforhold for europeiske 

muslimer. Problemstillingen min delte jeg opp i to forskningsspørsmål, hvor det ene er nevnt. 

Det andre spurte hvorvidt det lar seg gjøre å analysere euroislamdiskursen, eksemplifisert 

gjennom en lesning av Bassam Tibi, ved hjelp av Axel Honneths teori om anerkjennelse.  

 

Jeg har gjort rede for de metodiske rammene for oppgaven og har valgt diskursanalyse og 

hermeneutikk som verktøy for å tilnærme meg tekstmaterialet jeg har valgt ut. 

Diskursanalysen søker å avdekke hvordan mening skapes i sosiale sammenhenger og 

undersøker dette i språket. En diskurs er et system for frembringelse av utsagn som er 

virkelighetskonstituerende. Jeg har med dette for øye forsøkt å finne utsagn som blir ytret 

hyppig i Bassam Tibis bøker og har gjort rede for disse funnene i eget kapittel dedikert til 

dette. Debatten rundt islams plass i det europeiske samfunn, har jeg hevdet konstituerer en 

egen diskurs da den innehar nok kjennetegn på en diskurs. Jeg har argumentert for at 

diskursanalysen er et nyttig verktøy, i og med at den undersøker meningsskapende praksiser 

og baserer seg på at tekster bidrar til å opprettholde og skape ulike former for relasjoner, 

kunnskap og viten om verden. Det har kommet til syne i lesningen av Bassam Tibi. Jeg har 

også gjort rede for kritisk diskursanalyse og dens bidrag til oppgaven. Kritisk diskursanalyse 

har som formål å analysere temaer som har politisk og samfunnsmessig betydning, noe jeg har 

hevdet Bassam Tibis euro-islamdiskurs har. Jeg har også funnet Jägers forslag til hvordan 

man utfører en diskursanalyse og har lett etter utsagn som blir ytret hyppig i Tibis to bøker, 

sett etter kollektivsymboler, og forsøkt å tolke disse.  
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Hermeneutikken slik jeg har redegjort for den i lys av Hans-Georg Gadamer 

hermeneutikkforståelse, har preget måten jeg har fortolket og forholdt meg til tekstmaterialet 

på. Det gjelder både Axel Honneth så vel som Tibi. Hermeneutisk forståelse av en tekst 

kommer gjennom en vekselvirkning mellom helheten og enkeltdeler. Sentralt for Gadamer er 

at vi alltid tilnærmer oss en tekst med fordommer, altså en før-forståelse. Ved å gjøre oss 

bevisst på våre fordommer, frir vi oss fra dem. Det har for meg i denne oppgaven vært viktig 

å være meg bevisst flest mulig av mine fordommer i møte med tekstene og samtidig være klar 

over at den fulle horisonten av mine fordommer og før-forståelse, har jeg som menneske ikke 

full oversikt over. Dette har gjort at jeg har vært forsiktig med å trekke forhastede 

konklusjoner ut fra det jeg har lest og stadig forsøkt å trenge dypere inn i tekstene for å forstå 

dem på sine egne premisser.  

 

Axel Honneths anerkjennelsesteori slik den presenteres i Kampf um Anerkennung deler et 

individs behov for anerkjennelse i tre sfærer eller relasjoner, primærrelasjoner, rettsforholdet, 

og verdifellesskapet. I primærrelasjonen, eller kjærlighet som den også kalles, mottar og gir 

individet anerkjennelse i kjærlighetsrelasjoner som foreldre-barn, kjæreste, eller vennskap. 

Kjærlighet er en form for gjensidig anerkjennelse som fører til at man lærer seg selv å kjenne, 

samtidig som man blir klar over at den andre også er en person med ønsker og behov. Blir 

behovet for anerkjennelse i denne sfæren dekket, utvikler en person selvtillit. Denne tilliten 

kan blir brutt ned i møte med misaktelse som ødelegger individets tillit til autonom 

koordinering av egen kropp og som bryter ned tilliten til den sosiale verden. Innenfor 

rettsforholdet blir et individ anerkjent som et rettsvesen og for sin evne til å kunne ta frie 

moralske valg i en symmetrisk relasjon til andre rettsvesener. Anerkjennelse i rettsforholdet 

bygger selvrespekt i individet fordi det uttrykker en type sosial anerkjennelse. Utestengelse og 

berøvelse av rettigheter er eksempler på rettslig misaktelse og bryter ned individets syn på seg 

selv som fri og lik blant likekvinner. Anerkjennelse i verdifellesskapet innebærer å bli 

verdsatt for sine spesifikke egenskaper og ferdigheter som en distinkt person og i hvilken grad 

man bidrar til å realisere kulturelt definerte verdier. Innenfor denne sfæren oppnår individet 

gjennom tilstrekkelig anerkjennelse selvverdsettelse. Denne kan blir brutt ned ved å oppleve 

sosial fornedrelse eller fornærmelse, som igjen kan resultere i at individet slutter å verdsette 

seg selv og sine egenskaper.  
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Målet for anerkjennelse innenfor disse tre sfærer er for Honneth selvrealisering eller et 

vellykket liv. Dette kan kun oppnås i den grad individet har blitt møtt med tilstrekkelig 

anerkjennelse, hvilket vil si at det har en viss grad av selvtillit, rettslig garantert autonomi og 

forsikring om sine egne ferdigheters verdi. Manglende anerkjennelse kan under gitte forhold 

lede til politisk motstand. For at dette skal skje må det eksistere en sosial bevegelse hvor 

misaktelseserfaringene kan tolkes som nøkkelopplevelser for en helg gruppe og som kan tjene 

som handlingsledende motiv for utvidete anerkjennelsesforhold. Dette gjøres innenfor en 

fortolkningsramme som Honneth mener er å finne i moralske ideer og lærer som normativt 

beriker våre forestillinger om det sosiale fellesskapet.  

 

Dette har gitt meg et teoretisk rammeverk for å analysere og plassere de ulike fordringene til 

en europeisk form for islam slik Bassam Tibi beskriver det i de aktuelle bøkene jeg har studert 

i denne oppgaven. Som beskrevet i tidligere kapitler, har jeg valg å skille mellom det jeg 

kaller den eksplisitte diskursen og den implisitte diskursen Tibi fører. Jeg har lokalisert begge 

diskursene innenfor de ulike anerkjennelsessfærene og forsøkt å diskutere hvordan de enten 

svekker eller styrker anerkjennelsesmulighetene i de respektive sfærene. Uten denne teorien 

ville det vært vanskelig å dele opp diskursen i håndterbare deler som kunne underkastes 

analyse. Anerkjennelsesteorien til Honneth tar for seg å beskrive en form for moralsk 

grammatikk, hvilket vil si at den bærer i seg muligheten for å vurdere hvordan gitte 

situasjoner kan bli bedre i henhold til visse kriterier. Kriteriene jeg har valgt for min oppgave 

er basert på hvorvidt deler av diskursen bidrar til utvidete anerkjennelsesforhold innenfor de 

ulike anerkjennelsessfærene. Samtidig har det vært utfordrende å både plassere og vurdere de 

ulike elementene i Bassam Tibis diskurs. Når dette likevel har latt seg gjøre, kan jeg svare 

bekreftende på det første forskningsspørsmålet. 

 

Bassam Tibi redegjør for et sett med elementer som en europeisk form for islam må 

inneholde, noe jeg har kalt positive markører, og et sett med elementer som må forkastes, noe 

jeg har kalt negative markører. Jeg har redusert antall positive markører til tre prinsipper, 

menneskerettighetsprinsippet, sekularitetsprinsippet, og pluralismeprinsippet. 

Menneskerettighetsprinsippet krever at individet gis rettigheter som enkeltpersoner og ikke 

som en del av et etnisk-religiøst kollektiv, sekularitetsprinsippet forfekter skille mellom 

religion og politikk, sekulær toleranse, og et tydelig skille mellom religion i det private og et 
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strengt sekulært offentlig rom, og pluralismeprinsippet sier at kulturelt mangfold skal 

reguleres i tråd med samfunnets kjerneverdier. De negative markørene består i at en europeisk 

form for islam må oppgi sharia, da’wa og jihad.  

 

Diskursanalysen jeg har gjort av DiH og ELZ har ledet meg til å skille mellom den eksplisitte 

diskursen, hvilket refererer til de klart uttrykte kravene som Tibi har til en europeisk 

islamvariant, mens den implisitte diskursen viser til virkningene diskursen kan ha på leseren. 

Den implisitte diskursen er basert på funnene i diskursanalysen og kan ha andre virkninger 

enn den eksplisitte. Denne distinksjonen har gjort det mulig for meg å analysere og vurdere 

både de klart uttrykte ønskene Tibi har til en europeisk form for islam, men også effekten av 

utsagn, kollektivsymboler eller bokomslag kan ha for muslimers anerkjennelsesmuligheter i 

Europa. Jeg har pekt på hvordan forsidene og hvordan de er komponert kan bidra til å 

forstyrre leserens inntrykk av bøkenes innhold, nøre opp under frykten for islam og muslimer, 

og kan underbygge forestillinger som allerede preger islamdiskursen om at det eksisterer en 

konflikt mellom den islamske sivilisasjonen og den kristne sivilisasjonen. Jeg har identifisert 

et sett med kollektivsymboler som gir inntrykk av at muslimer er passive, misjonsdrevne, og 

som har en polariserende virkning ved at de forsterker budskapet om at Europa har valget 

mellom å bli islamisert eller europeisere islam. Sistnevnte element er også et av utsagnene 

som bli ytret hyppig i bøkene, sammen med utsagn om at vi befinner oss i en 

sivilisasjonskonflikt, og påstanden om at integreringen av muslimer er mislykket. Jeg har 

videre hevdet at den implisitte diskursen som her er beskrevet, kan bidra til å forsterke 

inntrykket av islam som en utfordring for det kristne vestlige samfunnet, muslimer som 

passive aktører i en sivilisasjonskonflikt, sterkt religiøse og delvis skyld i sin egen feilslåtte 

integrering.  

 

I kapittelet om anerkjennelse og euro-islam har jeg forsøkt å diskutere den eksplisitte og 

implisitte diskursen vi finner i Bassam Tibis to nevnte bøker i lys av Honneths 

anerkjennelsesteori. Jeg har redegjort for Tibis bruk av begrepet anerkjennelse og sett at det 

sjeldent sammenfaller med Axel Honneths bruk av konseptet, ei heller gjør Tibi noe forsøk på 

å inkludere en anerkjennelsesteoretisk innfallsvinkel i sin behandling av euro-islam. Det har 

imidlertid vært mulig å plassere deler av diskursen innenfor de tre anerkjennelsessfærene og 
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vurdert i hvilken grad dette bidrar til å svekke eller styrke anerkjennelsesmulighetene innenfor 

hver sfære.  

 

Innenfor primærrelasjonen kan kravet til å anerkjenne et sivilsamfunn som holder religion for 

å være et privat anliggende legge hindringer i veien for gode anerkjennelsesforhold i den grad 

dette åpner for at staten ikke hindrer religiøst basert utestengelse av familiemedlemmer. En 

islamsk teologi tilpasset et sekulært samfunn kan på sin side bidra til bedre 

anerkjennelsesmuligheter, da dette kan forhindre kamp om religiøse særkrav som igjen får 

konsekvenser for hvorvidt familier føler at deres rett til å praktisere sin religion blir misaktet. 

Den implisitte diskursen kan på sin side bidra til svekkede anerkjennelsesmuligheter også i 

primærrelasjonen ved at den forsterker skepsis til mennesker med muslimsk bakgrunn og 

derfor begrenser deres muligheter for å danne nære relasjoner som gir rom for anerkjennelse. 

Misaktelse som fører til at individet mister troen på sin autonome kontroll over egen kropp 

kan også forhindres gjennom å oppgi enhver form for shariatenkning som begrenser kvinnens 

frihet i primærrelasjonen.  

 

Innenfor rettsforholdet har jeg argumentert for at en teologi som forfekter kompatibiliteten 

mellom islam og individuelle menneskerettigheter, kan bidra til at det muslimske individ kan 

fremme rettslig legitime krav som utvidet anerkjennelsesforholdet i denne sfæren. Ved å 

utelate sharia, da’wa og jihad kan muslimer slippe å føle seg rettslig misaktet når samfunnet 

ikke tar hensyn til disse elementene ved deres tro, i den forstand at de slipper å føle seg 

berøvet for rettigheter. Den implisitte diskursen kan imidlertid indirekte ramme rettsforholdet 

i den forstand at bildet av europeiske muslimer som blir presentert her, kan lede europeiske 

beslutningstakere til å foreslå og vedta lover som kan begrense muslimers rett til å praktisere 

sin egen religion.  

 

I den grad vi aksepterer Europa som en sekulær sivilisasjon tuftet på det kulturelle moderne 

sine verdier som individuelle menneskerettigheter, sekularitet og kulturell pluralisme, vil 

Euroislams verdier sammenfalle med disse og bidra til muslimers anerkjennelse ved at de 

verdsettes i henhold til verdiene de deler med resten av samfunnet. Ved at det fremmes en 

teologi som aksepterer disse verdiene, kan dette åpne nye anerkjennelsesmuligheter for 
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muslimer i Europa, i og med at muslimer blir verdsatt for sin måte å leve på som er i tråd med 

levesettet i Europa. Derimot kan den implisitte diskursen svekke anerkjennelsesmulighetene 

innenfor verdifellesskapet ved at det kan skapes dårlige vekstvilkår for interkulturell 

nysgjerrighet og gjensidig forståelse, som igjen kan påvirke hvordan muslimer i Europa 

opplever anerkjennelse for sin måte å leve og tro på.  

 

 Hvis jeg skal sammenfatte det som her har fremkommet, sitter jeg igjen med et inntrykk av at 

diskursen rundt en europeisk form for islam både svekker og styrker europeiske muslimers 

muligheter for anerkjennelse i henhold til Axel Honneth teori. Slik jeg ser det, ligger det et 

potensial i Bassam Tibis klart uttrykte krav til en europeisk form for islam for å utvide 

anerkjennelsesforholdene til europeiske muslimer ved at verdiene som skal kjennetegne 

Euroislam blir mer på linje med Europas verdier. Det må her dessuten bemerkes at Bassam 

Tibi også har brukt deler av sitt forfatterskap til å forfekte et syn på hvordan Europas identitet 

burde være (Tibi, Europta ohne Identität - Europäisierung oder Islamisierung, 2016), nemlig 

sekulær, basert på individuelle menneskerettigheter, og kulturelt pluralistisk. Den implisitte 

diskursen som i stor grad presenterer muslimer som passive, sterkt religiøse og vanskelige å 

integrere, risikerer derimot å skade europeiske muslimers mulighet for å bli anerkjent i 

primærrelasjonen, rettsforholdet og verdifellesskapet. Det er å håpe at leserne av Tibis bøker 

evner å se forbi denne diskursen og befatter seg med de klart uttrykte kravene. 

 

I lys av disse overveielser, er det jeg derfor med forbehold konkluderer med at en europeisk 

form for islam etter Tibis modell kan bidra til å realisere et vellykket liv for muslimer i 

Europa. For at dette skal lykkes, er ønskelig at Tibi rensker bøkene sine for det som preger 

den implisitte diskursen og fremmer kravene så saklig som mulig. Vedrørende misaktelse som 

motiv for politisk kamp for utvidete anerkjennelsesforhold, kan den implisitte diskursen tjene 

som handlingsledende motiv. Det avhenger av fortolkningshorisonten om denne kampen leder 

til mer frihet for individet i Honneths forstand eller ender i kamp for en mer konservativ 

islam.  

 

Hvis jeg skal peke på eventuelle sterke sider ved denne masteroppgaven, vil jeg driste meg til 

å nevne et par forhold. For det første har jeg etter mitt skjønn gjort en grundig redegjørelse for 
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både Axel Honneths anerkjennelsesteori og Bassam Tibis krav til en europeisk islamform. 

Dette har jeg gjort så nøye og grundig som tidsrammen har tillat og gitt både leserne av denne 

oppgaven og meg et godt grunnlag for å følge resten av analysen og diskusjonen. Jeg håper 

også at det har vært en styrke for oppgaven at jeg har begrenset meg til Axel Honneth 

innenfor anerkjennelsesteori og Bassam Tibi innenfor euro-islamdiskursen. I den grad jeg 

hadde inkludert flere teoretikere og aktører innenfor euro-islamdiskursen, er jeg redd for at 

rammene for oppgaven ville vært sprengt. Dette ville igjen ha svekket analysearbeidet og 

tilhørende diskusjon. 

 

En svakhet ved oppgaven er dens begrensede lengde. Det er begrenset hvor mye det lar seg 

kunne si om muslimers anerkjennelsesmuligheter innenfor en masteroppgave som har en 

ramme på 40000 ord. En større oppgave vil kunne dra inn flere elementer som kan ha 

innflytelse på anerkjennelsesforholdene til muslimer i Europa, slik som tilgang til utdanning 

og arbeidsmarkedet, samt diskriminering og rasisme i samfunnet. Denne oppgaven har kun 

forholdt seg til euro-islamdiskursen slik den representeres i bøkene jeg har valgt ut av Bassam 

Tibi og det er kun i forbindelse med innvendinger og diskusjoner av materialet at jeg har 

inkludert henvisninger til slike forhold. Etter å ha jobbet med dette stoffet i så lang tid, er det 

dessuten lett å sitte igjen med følelsen av at funnene er selvfølgeligheter og innlysende for 

enhver som kun har dyppet tærne i denne diskursen. 

  

En annen og større svakhet er etter min oppfatning oppgavens nødvendigvis spekulative 

kvalitet. Det å skulle kunne si noe fornuftig om fremtidige forhold, er en tvilsom øvelse og må 

baseres på antakelser om hvis x så y. Det hadde for oppgavens vedkommende vært sikrere å 

kun forsøkt å kategorisere Tibis anerkjennelseskrav i lys av Axel Honneths 

anerkjennelsesteori. At jeg ikke har stoppet ved dette har å gjøre med mitt uttrykte ønske om 

at denne oppgaven skal ha en verdi utover det rent teoretiske og akademiske, og bidra til 

utvidete anerkjennelsesforhold for muslimer i Europa. Det ligger i dette et element av 

aktivisme og leseren får avgjøre om dette er en legitim øvelse for en masterstudent. 

 

Videre relatert forskning kan inkludere flere forfattere i omfanget i den tyske konteksten og 

nyansere anerkjennelsesteorien enten med andre sosialfilosofer eller inndra senere tilføyelser 
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og spesifiseringer Honneth har gjort i forbindelse med sin teori. Det hadde dessuten vært 

interessant å gjøre en kvalitativ studie av et utvalg muslimer i europeisk kontekst og stilt 

relevante spørsmål om deres subjektive oppfattelse av anerkjennelse og analysert funnene i 

lys av anerkjennelsesteori. Dette kunne vært supplert med en studie av reelle forhold 

muslimer lever under, boforhold, utdanning, jobbmuligheter, fritidstilbud og sett om disse 

faktorene påvirker graden av opplevd anerkjennelse eller om medial diskurs og 

negative/positive representasjoner har større innvirkning. Gjennomgående anbefaler jeg en 

anerkjennelsesteoretisk tilnærming til studiet av minoriteter, enten det er snakk om etnisitet 

eller religiøst kollektiv, eller grupper i samfunnet som på en eller annen måte er marginalisert 

i den hegemoniske diskursen.  
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