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Karikaturkrisen for begyndere
I oktober 2020 halshuggede en islamisk terrorist en parisisk skolelærer, efter at han havde vist tegninger af profeten
Muhammed til sine elever. Næsten samtidig var der også et knivangreb ved det franske satiremagasin Charlie Hebdo. Det havde
også bragt Muhammedkarikaturer. Præsidentens forsvar for
ytringsfrihed resulterede i demonstrationer og boykot af franske
varer i Mellemøsten. Har man hørt den historie før?
15 år efter at Jyllands-Posten trykte 12 karikaturer af Muhammed –
hvilket blev den største udenrigspolitiske krise siden Anden Verdenskrig – er sindene langtfra kølet ned, og krisens ekko runger stadig
højt og tydeligt.
Karikaturkrisen fortæller hele historien – fra beslutningen på
Jyllands-Postens redaktion i september 2005 til halshugningen i
den parisiske forstad 15 år senere.

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”Karikaturkrisen rejste det store spørgsmål om, hvilke rettigheder der
må veje tungest i et demokratisk samfund: ytringsfrihed eller religionsfrihed og hensyntagen til en religiøse minoritet? Samtidig viste krisen med
al tydelighed, at grænserne mellem indenrigspolitik og udenrigspolitik var
ophævet; en debat rejst i en dansk avis gav voldsomme reaktioner i store
dele af verden. Historien om karikaturkrisen er derfor ikke blot et stykke
danmarkshistorie af afgørende betydning for landets selvforståelse, det er
også historien om Danmarks plads i en globaliseret verdensorden.”
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