
Krisen om Muhammed-tegningerne – 
i perspektiv

Tilbud om fællestime / foredrag/
temadag:

Finn Madsen, lektor i historie og engelsk, vil med udgangspunkt i sine udgivelser om Mellemøsten og
Islam – evt. gennem en konkret gennemgang af Muhammed-tegningerne – diskutere den mest omfat-
tende krise i Danmarks forhold til omverdenen siden 1945. 

 Flg. forhold vil blive belyst:

• Baggrunden for tegningernes tilblivelse – en børnebogsforfatter savner illustratorer
• Gennemgang af de fornærmelige tegninger
• Imamernes rejse til Mellemøsten: årsag og konsekvenser
• Krisen spidser til: handelsboykot og ambassadeafbrænding
• Ilden breder sig til den muslimske verden: spontanitet eller iscenesættelse?
• Anders Fog Rasmussen forklarer sig – den indenrigspolitiske reaktion i Danmark
• Den danske debat generelt – på forskerniveau og blandt folket
• Islam: pacifistisk verdensreligion eller arne til evig uro? – Et forsøg på status

over en verdensreligions situation i Mellemøsten - og i Vesten!

Foredraget/fællestimen – der vil blive suppleret med små informative videosekvenser – lægger i høj
grad op til debat med tilhørerne, og denne og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forud-
sætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen i historie og sam-
fundsfag. Der vil endvidere blive vist forskelligt illustrationsmateriale på OHP og bærbar pc. Det er
derfor af største vigtighed, at der kan disponeres over en OHP og et videoanlæg af bedste kvalitet, såle-
des at alle deltagere sikres det fulde udbytte af illustrationsmaterialet. Bærbar pc medbringes.

q Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 3.700,- +
transport + evt. overnatning.

q Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/-
foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i
forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i em-
ner fra klassernes daglige undervisning). NB! En fællestime kan
evt. kombineres  med 'gæstelærerordning' i udvalgte klasser i
emnerne "The American Century" og "9-11" (Terrorangre-
bet på USA den 11. september 2001).  – Pris: kr. 7.400,- +
transport + evt. overnatning.

Kontakt forlaget for nærmere aftale.


