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Når de danske soldater sætter 
sig til rette i deres F-16-ja-
gerfly for at flyve ind over 

irakisk territorium og sende død-
bringende bomber ned i hovedet på 
folk, forestiller de sig formentlig, at 
de er en del af en mission, der skal 
bekæmpe det onde. At døden ram-
mer en fjende, der er fundamentalt 
forskellig fra dem selv og alt det, de 
står for.

Nøjagtig den samme tankegang 
styrer krigerne fra Islamisk Stat 
(IS), når de skærer halsen over på 
mænd, kvinder og børn. De gode 
mod de onde.

Men hvad er fjendskab? Hvordan 
kan man hade mennesker, som 
man ikke har et personligt forhold 
til, og som måske bor tusindvis af 
kilometer væk?

Det kan man, fordi man bygger et 
fjendebillede op, siger Mikkel Tho-
rup, der er lektor på Institut for Kul-
tur og Samfund på Aarhus Univer-
sitet og forfatter til bogen ”Fjend-
skab”.

- Offentlige fjendebilleder - altså 
fjender, som vi ikke kender person-
ligt - er dannet af et sammensurium 

af nationale mytologier, selektiv hi-
storie, frygt og fordrejede fakta, og 
resultatet er, at man står tilbage 
med en stereotyp klassificering, 
hvor individet er forsvundet til for-
del for gruppebetegnelsen. Fjenden 
har ingen individuelle karakter-
træk, men er bare muslim, jøde, 
kristen.

Han understreger dog, at fjend-
skab ikke behøver at være baseret 
på det rene opspind. Hvis man for 
eksempel bliver angrebet, er der ta-
le om et helt reelt fjendskab.

- Og hvis man sender passagerfly 
ind i bygninger eller myrder præsi-
denten, er man også selvskreven 
som fjende, lyder det.

Det er da heller ikke svært at se Is-
lamisk Stat som en reel fjende af alt 
det, vi i Vesten står for.

- Men sagen er jo, at der findes 
mange barbariske styrer, som vi ik-
ke går i krig med. Men IS er altså li-
ge nu den fjende, vi har besluttet os 
for, at vi ikke kan leve med og der-
for må udslette, siger Mikkel Tho-
rup.

Holocaust
Vi er dårligt kommet ud af mors 
mave, før vi begynder at danne fæl-
lesskaber, som peger fingre ad an-

dre fællesskaber. Fjendskabet er til-
syneladende den røde tråd gennem 
tilværelsen:

- Det er den måde, vi opbygger en 
identitet på. En måde at forstå ver-
den på, siger Brian Arly Jacobsen, 
adjunkt ved Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier ved Kø-
benhavns Universitet. Han forsker 
blandt andet i forholdet mellem 
politik og religion.

- Vi skaber nogle forsimplede bil-
leder af, hvordan de andre er. For 
det meste kan vi nøjes med at sladre 
bag fjendens ryg eller hovere lidt, 
men en gang imellem sker det, at 
de forsimplede billeder får en kon-
sekvens som for eksempel krig eller 
folkedrab. Det sidste har vi desvær-
re set mange uhyggelige eksempler 
på - blandt andet under Anden Ver-
denskrig med holocaust.

Den jødisk-tyske filosof Hannah 
Arendt, der er forfatter til flere bø-
ger om ondskab, vakte opsigt, da 
hun omtalte ondskaben som væ-
rende banal. Med det mener hun, at 
mange mennesker vælger ondska-
ben, fordi det er den letteste løsning 
at være følgagtig over for det sy-
stem, de lever i. De har udslettet de-
res individualitet til fordel for grup-
pen. De er holdt op med at tænke 

selvstændigt, og dermed har de ik-
ke nogen personlig eller dyberelig-
gende grund til at gøre, som de gør. 
Deres handling er banal.

Fjende af Gud
Fjendebillederne kan være mange-
artede. De kan blandt andet have 
rod i noget socialt, kulturelt, poli-
tisk, en seksuel orientering eller i 
en religiøs overbevisning.

Mange af de krige og konfrontati-
oner, vi har haft gennem historien, 
har haft udspring i religiøse følel-
ser. De tre store religioner jøde-
dom, islam og kristendom har be-
kæmpet hinanden i et par årtusin-
der. Fælles for dem er, at de hver 
især kun anerkender én Gud, deres 
egen:

- Det religiøse fjendskab er for-
modentlig det ældste og det stærke-
ste fjendskab, for her er fjenden ik-
ke bare min fjende, nej, han er fjen-
de af Gud og dermed af alt, som gi-
ver livet mening. Der findes ikke 
noget sted, hvor Gud er så meget til 
stede som på slagmarken - og en 
sanktionering fra Gud er den ulti-
mative retfærdiggørelse af blodige 
handlinger, som vi blandt andet op-
lever med Islamisk Stat netop nu, 
siger Mikkel Thorup, forfatter til 

Når fjenden skal dø

Der findes mange barbariske styrer, som vi ikke går i krig med. 
Men IS er altså lige nu den fjende, vi har besluttet os for, at vi ikke 
kan leve med og derfor må udslette. Her et dansk F-16-fly på vej til Irak 
for at deltage i koalitionen mod IS. 
Foto: Janus Engel/Polfoto

» Vi skaber nogle 
forsimplede bille-

der af, hvordan de an-
dre er. For det meste 
kan vi nøjes med at 
sladre bag fjendens 
ryg eller hovere lidt, 
men en gang imellem 
sker det, at de forsim-
plede billeder får en 
konsekvens som for 
eksempel krig eller 
folkedrab. 
MIKKEL THORUP, lektor, 
Aarhus Universitet
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FAKTA
ISLAMISK STAT

 { Islamisk Stat (IS) er en ikke-anerkendt stat og aktiv militant islamisk 
gruppe, der lige nu opererer i Irak og Syrien.

 { Et skøn lyder, at IS har omkring 7000 krigere fra mange lande.

 {Målet er at skabe et sunni-islamisk kalifat regeret af sharialov i det 
nuværende Syrien, Irak og Libanon.

 { Islamisk Stat har offentliggjort videoer af en række halshugninger af 
amerikanske, engelske og en fransk borger.

 {Halshugningerne er fulgt af beskeder, hvor man fordømmer de tre 
lande.

KAMPEN MOD ISLAMISK STAT
 {Under en konference i Paris 15. september gik 26 lande, deriblandt 

Danmark, og tre internationale organisationer sammen om en erklæring 
om, at de vil hjælpe den irakiske regering med at nedkæmpe og udrydde 
Islamisk Stat (IS) i Irak.

 { Følgende lande er med i erklæringen fra Paris: Bahrain, Belgien, Cana-
da, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten, Frankrig, Holland, 
Irak, Italien, Japan, Jordan, Kina, Kuwait, Libanon, Norge, Oman, Qatar, 
Rusland, Saudi-Arabien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Tyrki-
et og USA.

 {Derudover tilslutter Den Arabiske Liga, EU og FN sig.

 {Danmark stiller med syv F-16-fly i foreløbig et år.

 { Flyene skal operere i luftrummet over Irak.

bogen ”Fjendskab”.
I disse år er det især globalise-

ringen, der udfordrer vores tole-
rance over for anderledes troende, 
mener religionsforsker i religiøse 
fjendebilleder og lektor ved Syd-
dansk Universitet Susanne Willi-
am Rasmussen. Hun har tidligere 
peget på, at globaliseringen inde-
bærer en kulturel og religiøs plu-
ralisme, hvor vi skal operere i fæl-
lesskab. Men det betyder ikke, at 
alle modererer sig. Tværtimod op-
står der et behov for at skærpe og 
forfægte sin egen identitet i de 
multikulturelle samfund, hvilket 
resulterer i, at man skaber andre 
former for grænser - for eksempel 
religiøse - og risikoen for konflik-
ter optrappes.

Her i Vesten ser vi en klar svæk-
kelse af et andet fjendskab - det po-
litiske - fordi der er enighed om de 
basale spørgsmål. Til gengæld har 
det politiske fjendskab fået nye for-
mer andre steder, siger Mikkel Tho-
rup:

- I mange lande ser vi netop nu, 
hvordan demokratiske oppositio-
ner forsøger at udfordre udemokra-
tiske styreformer.

Han spår, at vi i fremtiden vil 
komme til at opleve en ny type glo-

bale konflikter, nemlig mellem ver-
dens fattigste og den nye klasse af 
superrige.

Det civiliserede fjendskab
Heldigvis findes der også fredelige 
fjendskaber, hvor parterne opfører 
sig civiliseret over for hinanden. 
Der er enighed om spillereglerne, 
og vold er bandlyst. Parterne er 
fjender, men man kunne også kalde 
dem modstandere eller konkurren-
ter. Som i sport ideelt set.

- Den menneskelige evolution er 
betinget af, at vi har fjender eller 
konkurrenter, vi skal besejre, me-
ner Mikkel Thorup:

- Vi ville stagnere, hvis ikke vi 
havde driften efter at vinde over de 
andre. Fjenden eller konkurrenten 
får os til at gør os umage, få idéer, 
skabe noget.

Selvom det kan se lidt sort ud, når 
man kigger sig omkring i verden, er 
der dog masser af lyspunkter, me-
ner han.

- Mange steder på verdenskortet 
er fjenden ikke længere en brutal 
røver, men en økonomisk konkur-
rent på markedet. Han er heller ik-
ke stammeleder og tyran, men poli-
tisk modstander.

Der er også sket fremskridt, når 

det gælder det religiøse fjendskab, 
lyder vurderingen.

- Til en vis grad er vi tolerante og 
accepterer, at andre tror på noget 
andet, end vi selv gør, uden at de 
derfor skal brændes på bålet som i 
middelalderen.

Men er den krig, der lige nu ud-
kæmpes mod Islamisk Stat i Syri-
en og Irak, udslag af, at vi har op-
bygget et skævvredet fjendebille-
de, og gør det samme sig gælden-
de for IS? Ja, dybest set, siger Mik-
kel Thorup:

- Et fjendebillede er i bund og 
grund falsk, men man skal ikke 
glemme, at faktiske fjender findes. 
Fjendebilleder er nemlig også en 
basal forsvarsmekaniske, der tilla-
der os at handle og bekæmpe dem, 
der vil os til livs. Man kan godt være 
både forfulgt og paranoid på sam-
me tid.

 {Mikkel Thorup er forfatter til bogen 
”Fjendskab”, der er en del af serien 
”Tænkepauser - viden til hverdagen”, 
som udgives af Aarhus Universitet.  

Se mere om serien på 
www.kortlink.dk/f2e2

MODPART: Både Islamisk Stat og de lande, der forsøger at bekæmpe den, har bygget et fjendebillede op, 
som i bund og grund er en forvrængning af sandheden, for sådan er det med fjendebilleder. Man skal dog ikke 
glemme, at fjender faktisk findes

Det religiøse fjendskab er formodentlig det ældste og det stærkeste 
fjendskab, for her er fjenden ikke bare min fjende, nej, han 

er fjende af Gud. Her krigere fra Islamisk Stat, der anser 
alle anderledes tænkende for at være 

fjender, der skal slås ihjel. 
Foto: Dairieh Medyan/ 

Zuma Press/Polfoto


