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OP IN ION I TA L

Bin Laden stjal min religion

Efterløn
Støtter du regeringens,
Dansk Folkepartis og de
radikales efterlønsaftale?

41 %
NEJ

47 %
JA
Ved ikke

12 %

1.093 personer over 17 år deltog i undersøgelsen 13.-15. maj 2011.
Kilde: Rambøll Management/Analyse Danmark
i Morgenavisen Jyllands-Posten

Kristendom
Er du medlem af
den danske folkekirke?

Ja, og det har jeg tænkt
mig at blive ved med

65 %

Ja, men jeg overvejer
at melde mig ud

16 %

Nej, jeg har meldt
mig ud

18 %

Jeg er ikke religiøs,
men jeg vil gerne giftes
eller begraves i en kirke

53 %

Jeg er ikke religiøs,
men jeg vil gerne have
døbt mine børn i en kirke

51 %

Udrykning
Regeringen har en målsætning
om, at hjælpen skal være fremme inden for et kvarter. I hvor
høj grad er du tryg ved, at
hjælpen er hurtigt nok fremme,
hvis du pludselig bliver syg eller
kommer ud for en ulykke?

22,3 %
33,5 %
24,6 %
11,2 %
5,9 %
2,4 %

Skat
Mener du, at en ny regering
efter det kommende folketingsvalg, bør arbejde mod et højere,
et lavere eller et uændret
skattetryk?
Uændret
skattetryk

Højere
skattetryk

58 %

interview
RUSHY RASHID HØJBJERG

1.009 personer over 17 år deltog i undersøgelsen
6.-9. maj 2011. Kilde: YouGov i 24timer

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

»Det er godt, at amerikanerne endelig fik
ram på bin Laden.
Det er en stor sejr for
hele den muslimske
verden«, udtalte
den pakistanske
rockstjerne Salman
Ahmad i dagene efter
drabet på bin Laden.
En kommentar, der
gik verden rundt, og
som han uddyber her.

21 %

D

er er ikke mange danskere, der vil
vide, hvem Salman Ahmad er.
Men har man pakistansk/indisk
baggrund vil man ikke være i tvivl. Salman Ahmad er den største pakistanske
rockstjerne, i liga med forsangeren Bono
fra U2. Det samme kan siges om hans
band kaldet Junoon, som betyder ’lidenskab’. I Sydasien er det udråbt som det
største rockband med over 30 millioner
solgte album. ’Junoonies’, som hans fans
kalder sig, ﬁndes over hele verden.
Salman Ahmads hyldest af drabet på alQaeda-lederen og den skarpe kritik mod
den pakistanske regering vakte derfor opsigt. Hans udtalelser gik verden rundt og
nåede også de danske medier. I en samtale med Politiken forklarer Salman Ahmad, hvorfor han blandede sig i den debat.
»Da de to ﬂy ramte World Trade Center,
væltede de ikke kun tårnene, de kidnappede også min religion. Fra det øjeblik
blev både jeg og millioner af andre muslimer mistænkeliggjorte over hele verden.
Som rockstjerne rejser jeg verden rundt,
og den stempling rammer mig, hver eneste gang jeg står i en lufthavn. Derfor er
jeg glad for, at amerikanerne endelig ﬁk
ram på bin Laden«.
Er du ikke bange for repressalier fra alQaeda med din hyldest?
»Nej, det er jeg ikke bange for. Jeg er så
privilegeret at bo i et land som USA, hvor
der er ytringsfrihed. Men det skal ikke blive en sovepude, man lægger hovedet på
og lader som ingenting. Jeg ved, at der i
øjeblikket mangler modbilleder og modstemmer i Pakistan til de mange støtter af
bin Laden, som fordømmer USA og Vesten
for at have dræbt al-Qaeda-lederen. Netop
derfor er der brug for nogen, der siger fra
og påpeger, at islam ikke kun står for terror«.
Tror du, din kommentar overhovedet får
nogen betydning i Pakistan?
»Ud over de internationale medier blev
min hyldest af drabet også bragt i fem store pakistanske aviser. Og det har en stor
betydning, at jeg som pakistaner og muslim siger, at det, Osama bin Laden stod for,

SALMAN AHMAD. Den pakistanske
rockmusiker er amerikanerne dybt taknemlig. De gjorde nemlig alverdens muslimer en kæmpe tjeneste, da de tog livet
af Osama bin Laden.
Foto: Chris Ramirez 2009

ikke var i orden. Det var ikke og er ikke islams sande budskab at opfordre unge
mennesker til at gå rundt og sprænge sig
selv og andre i luften. Den mand stjal min
religion og omsatte den til et globalt had
og mistro mod alle muslimer. Det vil jeg
ikke ﬁnde mig i mere«.

’Rock & Roll Jihad’
Salman Ahmad og Junoon er kendt for at
blande sig politisk. I 2001 blev bandet forbudt, da de protesterede mod de pakistanske atomprøvesprængninger. Den
indskrænkning af ytringsfriheden ﬁk Salman Ahmad til at gå ind i arbejdet som
ambassadør for Freemuse, der svarer til
musikkens PEN. I efteråret 2010 udgav
han bogen ’Rock & Roll Jihad’, hvor han
fortæller om sine oplevelser som truet
kunstner og sin globale kamp for frihed
og menneskerettigheder.
Du har kaldt din bog ’Rock & Roll Jihad – a
Muslim Rock Star’s Revolution’. Hvad betyder det egentlig?
»Rock & roll er et skældsord blandt
muslimer. Det bliver sat i forbindelse

med det lette musikerliv og stoffer. På
samme måde som ordet ’jihad’ bliver sat
lig med død og terror. For mig har begge
ord en helt anden betydning. Min farmor
opdrog mig i den muslimske kultur, og i
hendes fortolkning betyder ordet ’jihad’
at yde et socialt ansvar og kæmpe for det,
man brænder for. Rock & roll er for mig
John Lennon, Bono og Led Zeppelin –
mænd af fred, som jeg beundrer og er inspireret af. Når jeg siger ’Rock & Roll Jihad’, så bruger jeg det som en metafor for
fællesskab, fred og tolerance«.
Hvad vil du gerne
opnå med det budskab?
vil bruge det
Rock & roll er et til»Jeg
at fortælle unge
skældsord
muslimer, at islam
blandt
og rock & roll ikke
er modsætninger.
muslimer.
Det er Østen og VeDet bliver sat
sten heller ikke.
i forbindelse
Min rockmusik er
med det lette
vestlig, men mine
musikerliv
tekster er religiøse
suﬁ-tekster. Men
og stoffer
jeg vil samtidig også gerne åbne Vestens øjne for, at ikke alle
unge pakistanere er ekstremister. De går
både på McDonald’s og i moskeen«.
Tror du virkelig, at det er så banalt et budskab, der skal løse de enorme udfordringer,
de unge står over for i Pakistan?
»Da jeg begyndte som musiker med det
første band i Pakistan for 20 år siden, viste
jeg vejen for ny musik for en hel generation. I dag ser jeg både drenge og piger på

den pakistanske musikscene, der spiller
rockmusik. Jeg viser med min musik, at
det er mit jihad, det jeg virkelig brænder
for. Men der skal også håndfaste tiltag til.
Men min kone og jeg har også stiftet en
organisation, der støtter uddannelse af
piger og promoverer musik, kunst og kultur. Ved at styrke de civile institutioner og
kunstnere, håber jeg at starte en positiv
bevægelse i det pakistanske samfund«.
Hvordan kan kunstnere gøre en særlig
forskel?
»Sportsstjerner, kunstnere og læger har
en særlig høj status i det pakistanske samfund. De kan bruge deres magt og status
til at tage ansvar og inspirere de unge til
et alternativ til den ekstremisme, som
fulgte i kølvandet på al-Qaeda og Osama
bin Laden. Opfordre de unge til f.eks. at tage en uddannelse«.

forståelse af den frie presses rolle i demokratiet. I Danmark ved I jo om nogen,
hvor vigtigt det er med frihedsrettigheder som ytringsfrihed. Danmark kunne
bidrage med erfaringer for, hvordan man
opbygger medierne som en fri og uafhængig institution«.
Tror du, der vil være nogen lydhørhed, hvis
Danmark tilbød at hjælpe?
»Der er to bevægelser i gang i Pakistan
lige nu. Der er den progressive og den regressive. Den første har brug for hjælp fra
Vesten til at opbygge de institutioner, der
skal lægge fundamentet til et stærkt civilsamfund. Det er basal hjælp til at danne
foreninger og udøve demokrati, samt udbredelse af kendskab til ligestilling og
menneskerettigheder. Når den første del
bliver styrket, vil de progressive grupperinger kunne bekæmpe de ekstremistiske kræfter«.

Danmark kan også bidrage

rushy.rashid@pol.dk

Salman Ahmad mener også, at Vesten har
et ansvar for Pakistans udvikling. Og han
mener bestemt, at også Danmark kan bidrage i en demokratiseringsproces, hvis
vi vel at mærke har lyst til at bidrage med
noget.
Hvad tror du, Danmark kan bidrage med i
Pakistan?
»Vesten har jo selv i lang tid støttet de
regressive kræfter i området og været
med til at fastholde inkompetente ledere
ved magten i Pakistan. Derfor beﬁnder
landet sig i en situation, hvor der ingen lederskab er. Til gengæld sker der rigtig
mange ting, når det gælder de frie medier
i Pakistan lige nu. Men der er lang vej til

rockstjerne
SALMAN AHMAD
Født 1963 i Pakistan.
Stifter af rockbandet Junoon.
Solgt over 30 millioner album.
Spillede på Roskilde Festival, 2000.
Ambassadør for Freemuse.
Aktuel med bogen ’Rock & Roll Jihad –
a Muslim Rock Star’s Revolution’.
Bogen kan købes på www. amazon.com
og www.saxo.com.

15 %
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20 %

Lavere
skattetryk

751 personer deltog i undersøgelsen 16.-17. maj 2011.
Kilde: Greens Analyseinstitut i Børsen
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Efterløn

Advarsel mod feminiseringen af samfundet
J

Efterløn, efterløn, efterløn
DET ER længe siden, at ugens mest debatterede emne i den grad, som er gældende
i denne uge, har sat alle andre emner til
vægs. Vi modtog 42 indlæg i efterlønsdebatten og 21 indlæg om de øvrige politiske emner i 2020-forhandlingerne. 14
indlæg tog genindførelsen af grænsekontrollen op, mens 11 indlæg handlede om
gymnasiet.
Og så var der tre personer, der gjorde
sig bemærkede i den forgangne uge: 9
indlæg handlede om de radikale og Margrethe Vestager, 8 indlæg om Søren Pinds
holdning til au pair-ordningen og 8 indlæg om Henrik Dahls opgør med sit politiske ståsted. I alt modtog vi 363 debatindlæg, og vi ﬁk plads til 101.

eg har aldrig rigtig forstået, hvad den
meget omtalte feminisering af samfundet egentlig går ud på. Når emnet
bringes på bane, præsenteres det altid som et faktum – ikke som et debatoplæg – og altid som noget vi skal være på
vagt over for. Det er som regel i forbindelse med børn og unge, især drenge, som –
kan vi forstå – får undertrykt deres naturlige tilbøjeligheder ved at blive tvunget til
at sidde roligt på en stol i stedet for at
hænge i gardinerne og mule hinanden i
skolegården.
Konﬂiktløsning uden vold, som ellers
hyldes andre steder i samfundet, bliver
udlagt som manipulerende kvindelige
pædagoger magtudøvelse over drengenes spirende maskulinitet.
Som regel bliver emnet bragt på bane i
forbindelse med forhånelse af den såkaldte rundbordspædagogik, og det ligger
implicit, at det er noget farligt venstreorienteret, som blev introduceret med 68’erne, og som ikke ﬁnder sted i privatskoler.
Den naturlige konklusion må altså være, at skoler i gamle dage var bedre til at
imødekomme drengenes behov, men da
jeg selv har været der, har jeg svært ved at

se hvordan. Vi havde betydelig færre udfoldelsesmuligheder, end de har i dag.
Sad stille meget længere og skulle stå ret i
skolegården, inden vi i geledder marcherede ind i klassen.
Men det er måske det med kæft, trit og
retning, der er så godt for drenge, så de
slipper for den evindelige stillingtagen?
Det er da også meget nemmere at få besked end at tænke selv. Jeg troede bare, at
det var det sidste, som er så nødvendigt,
hvis vi skal overleve konkurrencen fra
den gule fare.
I min skole ﬁk drengene et par på kassen, når de havde overtrådt reglerne,
mens pigerne ﬁk svedere. Jeg ledte personligt et feministisk opgør mod urimeligheden i, at drengene kunne få overstået deres straf på et øjeblik, og løbe videre
ud i friheden, mens vi piger skulle svede i
et dødssygt klasselokale i en eller ﬂere timer afhængigt af forseelsen. Ligestilling
burde vel indebære, at vi kan vælge den til
enhver tid bedste løsning uanset køn?
JEG HAVDE i hvert fald aldrig forestillet
mig, at ligestilling skulle være, at man tog
de mest tåbelige og idiotiske træk fra

hvert køn og ophøjede det til noget eftertragtelsesværdigt. Men for første gang
må jeg virkelig advare mod feminiseringen af samfundet: Magasins forårskatalog for mænd er uden sammenligning
det mest feminiserede, jeg har set.
Sproget er uden justeringer løftet fra
Magasins
de mest infantile
forårskatalog
modeblade
for
for mænd er
kvinder, og der teguden sammen- nes et univers af toligning det
tal og unuanceret
mest feminise- egocentri på det nirede, jeg har set veau, hvor drengerøve bliver et plusord som i »design for drengerøve«: »Hvem
har sagt at alle hyldemeter i hjemmet skal
erobres af tuttenuttet nips«. Kataloget foreslår i stedet f.eks. »Hoptimist i røget eg
til kr. 799«. En Hoptimist er til oplysning
for uindviede en lille ﬁgur uden nogen
funktion overhovedet. Hvordan den adskiller sig fra andet nips overgår min forstand. De få bøger på hylderne handler
om design og Amarone. Meget maskulint.

Bladet foreslår, at man dropper kæresteferier og glemmer alt om stressende
familieture med ungerne: »Dette forår er
det drengenes tur til at komme ud og lege«. Dykkerferie i Polynesien eller en fodboldtur til Barcelona.
Men det mest utrolige er modereportagerne: »Hop i nogle knivskarpe klude«.
»Chinos holder også i år, og gudskelov for
det!«. Og min absolutte favorit: »Tip: Vis
det farvede for fra lommerne«. Dette sidste ledsager et billede af et par jeans fra
Sand til kr. 1.199, hvor foret koket er trukket ud. Jeg ville ønske, at jeg kunne vise et
billede, for alle (mænd) jeg har fortalt det
til, tror, at det er løgn.
Vi har også den klassiske kvindebladsreportage: »Fra forretningen til kontoret
og hjem til damen«. Modellen, som næppe ville holde mange minutter i det erhvervsliv, han tilsyneladende gør karriere
i, skifter tøj 10 gange i løbet af dagen, inden han kommer hjem til en smuk androgyn kvinde, hvor han sjovt nok har det
samme let fraværende blik, som har præget ham dagen igennem.
ET OFTE tilbagevendende spørgsmål, når

de store modeskabere præsenterer deres
kollektioner og sender anorektiske 16-årige på podiet i uhyrlige kreationer, er, om
de i virkeligheden hader kvinder?
Det samme spørgsmål med modsat fortegn kunne man stille til Magasinkataloget. Bladet igennem præsenteres vi for
»personal shoppers favorit«, og det er
uden undtagelse outﬁts, der får modellerne til at ligne topfjolser i pasteller og løse
snørebånd.
Jeg sætter stor pris på mænd. Også velklædte mænd. Og jeg ser ikke noget galt i
at udgive et katalog til målgruppen. Men
hvorfor skal det være så kælent?
Jeg har i årevis ment, at tonen i visse
kvindeblade gør det logisk for mænd at
tro, at kvinder er idioter, siden de læser sådan noget vrøvl. Jeg vil tillade mig at benytte et ikke længere bandeord og sige –
det er sgu ikke på den måde, vi skal have
ligestilling.
Som der så rigtigt står i en billedtekst:
»Miks det sporty med det rå – kontrast giver kant«.
Og hold så lige øje med ham med foret
ud af lommerne. Det skulle jo nødig være
forgæves.

