
Erklæringen, som moskéerne skulle skrive under på: 
 
Der råder i nogle kredse forkerte opfattelser af de holdninger, som visse ledende personer 
i muslimske menigheder indtager. Disse opfattelser har slået tydeligere igennem i tiden 
efter udsendelser, der er optaget med skjult kamera i forskellige moskeer. 
  
Derfor vil vi hermed gøre det klart, at danske muslimer naturligvis skal overholde dansk 
lov. Ligesom blandt medlemmer af andre befolkningsgrupper er der fra tid til anden 
muslimer, der overtræder loven. Det kan og skal vi beklage, vi bestræber os på at forklare 
vores medlemmer, at landets lov er lov.  Det skal ikke forhindre os i at deltage i den 
demokratiske debat og fremføre forslag om, hvordan lovgivningen måske kan ændres, 
men gældende lov skal altid holdes. Det er dog ikke gavnligt, at der udarbejdes love med 
det formål at forbyde imamer og andre gejstlige ytringer, som ellers er fuldt tilladelige i en 
politisk sammenhæng. Det forekommer os at være i klar strid med selve ånden i den 
ytringsfrihed, der er stadfæstet i Grundlovens § 77.  Det er symbolpolitik og virker 
selvmodsigende i en tid, der har været præget af en ubetinget kamp for ytringsfriheden og 
dens principper. 
  
Det er os magtpåliggende at slå fast en gang for alle, at enhver form for vold imod 
uskyldige ikke er legitim hverken i Islams navn, på vegne af andre trosretninger eller i 
demokratiets navn. Det skal ligeledes slås fast en gang for alle, at hvor der eksisterer 
modstridende opfattelser, skal parterne løse stridigheder ved fredelige midler og i øvrigt 
acceptere, at man meget vel kan leve i et godt fællesskab, selvom man har forskellige 
meninger om tilværelsen. 
  
Muslimske mænd bliver ofte beskyldt for at undertrykke kvinder. Vi vil derfor understrege, 
at enhver form for undertrykkelse er forbudt i Islam, uanset køn. Det er kendt, at 
undertrykkelse finder sted i flere kulturelle sammenhæng, men det skal gøres klart at disse 
forhold IKKE har spor at gøre med Islam. 
  
Når det kommer til emner som ærbarhed og blufærdighed, har mange muslimske kvinder 
et andet syn, end flertallet af landets borgere. Derved overtræder de ikke landets love, og 
de bør ikke udsættes for diskrimination, nedværdiges på anden måde eller blive anset for 
undertrykte eller svage af den grund. 
  
Frihed for den enkelte og plads til at være forskellige skal være gældende normer og bør i 
langt højere grad sikres. Vi oplever flere og flere indgreb imod de frihedsrettigheder, der 
ellers skulle kendetegne os som samfund, og derved skylles det ellers så berømte barn ud 
med badevandet. 
  
Vi rækker hånden ud til vore medborgere og har et inderligt ønske om loyalt at være med 
til at udvikle vores kære Danmark, så at det bliver et eksempel til efterfølgelse for andre 
lande. Det bekymrer os, at tonen er blevet så hård og uforsonlig, at den til tider direkte får 
karakter af verbal forfølgelse. Kun ved en åben og fordomsfri tilgang til hinanden sikrer vi 
sammenhængskraften i Danmark.   
 
 


