
15www.utrop.no                                                                     01. - 14. oktober 2009 kultur & samfunn

Matti Bunzl ble født i Wien i 1971, 
en by hans jødiske bestefar hadde 
forlatt på grunn av krigen for å retur-
nere allerede i 1946. Østerrikerne var 
sene med å ta det oppgjøret med seg 
selv som tyskerne var tvunget til et-
ter nazismen og annen verdenskrig, 
og det var en ”homogen og kjedelig” 
by Matti vokste opp i. Senere dro han 
til USA for å studere antropologi, og 
det er som professor på University of 
Illinois at han er invitert til Oslo for 
å holde en foredragsserie.
 
Religion og rase
– Den europeiske antisemittismen 
kan i all hovedsak deles opp i to, sier 
professor Bunzl. – Lenge var det et 
spørsmål om religionen i seg selv 
fordi en jøde alltid kunne konver-
tere til kristendommen for å slippe 
unna forfølgelse. Men på slutten av 
1800-tallet fant tyske intellektuelle ut 
at det var vanskelig å finne en felles 
plattform for den framvoksende na-
sjonalstaten, så de begynte å konsen-
trere seg om det de – altså tyskerne 
– ikke var.

  På dette tidspunkt var jødene full-
stendig integrert i samfunnet, men 
ble plassert i en situasjon de ikke 
kunne unnslippe fordi forfølgelsen 
nå var basert på rasen de tilhørte. 
Man kan ikke flykte fra sine gener, 
og vi vet alle hvilke konsekvenser 
denne tankegangen fikk.
  – Selv om antisemittismen ikke er 
død, så er den i dag irrelevant som 
politisk kraft i Europa. Det er ingen 
innflytelsesrike aktører som lenger 
snakker om ”nasjonens renhet”, det 
gjør selv ikke det østerrikske Fri-
hetspartiet eller Fremskrittspartiet i 
Norge. Men nå er det også en annen 
gruppe som er utpekt som ”de andre” 
i Europa, nemlig muslimene.
 
Islamofobien rår
Matti Bunzl legger vekt på EUs utvik-
ling, og mener Maastricht-traktaten 
av 1993, som gikk langt i å integrere 
medlemsstatene i en føderasjon, var 
et vannskille. Den nye geopolitiske 
situasjonen gjør at det han kaller da-
gens ”islamofobi” er annerledes enn 
tidligere tiders antisemittisme.
  – I dagens situasjon er det verken 
snakk om religion eller rase, og det 
er heller ikke snakk om hvorvidt 
muslimer kan tilpasse seg hvert en-

kelt land eller ikke – det det spør-
res om, er om de kan være gode 
europeere. Når så temaer som mas-
seinnvandring og eventuelt tyrkisk 
EU-medlemskap virkelig blir presse-
rende, dukker begreper som ”clash of 
civilizations” opp, særlig på ytterste 
høyre fløy. Denne tesen er jeg sterk 
motstander av, for jeg mener at de-
mokratiet og humanismen vil være 
sterk nok til å absorbere de negative 
elementene.
  På spørsmål om europeiske jøder 
i dag frykter muslimer, blir Bunzl 
forsiktig. Han sier han skulle ønske 
svaret var ”nei”, men at dette nok ikke 
gjelder for alle. Hva så med hans nye 
hjemland, USA? Hvordan oppleves 
disse fenomenene der?
 
Kan lære av USA
– Jeg vil si at mens Europa vitter-
lig er blitt multikulturelt, så er USA 
lykkelig multikulturelt. Folk med en 
annen bakgrunn blir nok akseptert 
i Europa, men noe motvillig. I USA 
blir derimot de som snakker et annet 
språk eller har en annen opprinnelse 
gjerne overøst med velvillig nysgjer-
righet.  
  – Når det er sagt, så holder den of-
fentlige debatten her i Europa et mye 

Islamofobi i Europa 
Den kjente historikeren Matti Bunzl har nylig vært på norgesbesøk og har holdt en 
rekke foredrag om islamofobi og antisemittisme i det nye Europa. 

Av Fredrik Giertsen

”Virkeligheten eksisterer ikke, den defineres”, var det en vis mann som sa en gang. Så er man fiender, eller er det 
bare noe man innbiller seg? Matti Bunzl på Literaturhuset i Oslo.          FOTO: Kristian Mendoza 

Før var mange i Europa redde for jøder. Men nå er det mange 
som mener islam er farlig. Det sier professor Matti Bunzl fra USA. 
I Tyskland mente mange akademikere at jøder var en annen rase. 
Det begynte på slutten av 1800-tallet. Mange europeere trodde på 
dem. De ble antisemitter. Men i dag er det veldig få antisemitter 
i Europa, forklarer Bunzl.
 I dag er det mange som er redde for muslimer. Folk i Europa 
tror ikke at muslimer kan bli gode europeere. Han tror at også 
noen jøder er redde for muslimer.
 - I USA liker folk å snakke med de som kommer fra andre land. 
Her i Europa har dere mange innvandrere, men dere er ikke så 
interesserte i dem, sier han.

Europeere er redde for muslimer 

Høsten
2009

program om bord på Stena Saga!
Tettpakket
På Stena Saga står tiden aldri stille. På et MiniCruise rekker du 
både å spise godt, ta en shoppingrunde i butikkene, bli skjemt 
bort med en velværebehandling og ikke minst; - bli underholdt!

Fredager
Hver fredag – absolutt Fredag med  
after Work Vorspiel, Showtime og 
coverband!

Lørdager
Ulike temaer og kjente og populære 
artister! 

5. september absolutt after Beach
12. september absolutt Salsa
19. september absolutt aBBa
10. oktober absolutt Country
17. oktober absolutt Pink
24. oktober absolutt elvis
31. oktober absolutt Halloween
7. november absolutt 80-tall
 

Søndager
Cruise med 2 nattseilinger og mandagen  
i land! Stikkord: danseband og Jazz! 

23.-24. august absolutt danseband
20.-21. september absolutt danseband
4.-5. oktober absolutt Jazz
18.-19. oktober absolutt danseband
1.-2. november absolutt Jazz
8.-9. november absolutt danseband

TirSdag – onSdag
Tirsdager og onsdager er det klart for våre 
mange gjesteartister!

TorSdager
Showtime med appearance!  
Fra 8.08 - 5.11, unntatt 24.09 og 12.11. 

MiniCruise
Midtuke 

fra 200,-
Fredag-lørdag

fra 400,- For mer informasjon om våre priser og vårt tettpakkede program,  
se www.stenaline.no eller ring oss på telefon 02010. 

  Europa er multikulturelt, men USA er lykkelig multikulturelt 

høyere nivå. I USA er det nesten in-
gen gode aviser, New York Times er 
i mine øyne det eneste unntaket, og 
det finnes kun én seriøs TV-stasjon, 
PBS. I løpet av en kort uke her i Oslo 
er jeg blitt intervjuet av flere aviser 
enn jeg kan regne med på et helt år i 
USA.

Ordforklaring

Islamofobi - det å være redd for 
muslimer. 
Antisemittisme - det å være mot 
jøder.


