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Anotace
Práce „ Karikatury Proroka Mohameda a islamofobie v Dánsku“ se

zabývá nejen

průběhem mezinárodní krize, které vypukla v souvislosti s publikací 12 karikatur
Proroka Mohameda v nejčtenějších dánských novinách Jyllands-Posten. Zabývá se také
dlouhodobým vztahem dánských politiků i médií k dánské islámské menšině. Dánští
imámové, kteří cestovali do islámských zemí a snažili se získat mezinárodní podporu
proti Dánsku. Ti sami tvrdili, že karikatury jsou jen jeden z mnoha útoků ze strany
dánských médií proti dánské muslimské komunitě a že jsou v Dánsku diskriminováni a
často zobrazováni ve sdělovacích prostředcích velmi negativně. Dokonce některé
mezinárodní organizace včetně Komise pro lidská práva Organizace spojených národů
kritizovaly dánskou vládu i médie kvůli jejich téměř nepřátelskému postoji vůči
dánským muslimům. Práce se také zabývá dánskou politickou scénou v návaznosti na
krizi kolem karikatur, politickými kroky učiněnými dánskou vládou a případnými
chybami, které v těchto krocích kritizovaly především mezinárodní organizace. Kapitola
v práci je věnována také možným důsledkům, které z aféry kolem karikatur pro Dánsko
mohou plynout.

Annotation
The Work “ Caricatures of Prophet Muhammad and islamophobia in Denmark” deals
not only with the concrete international crisis, that arose from publication of 12 cartoons
depicting Prophet Muhammad in Danish most popular daily newspaper Jyllands-Posten.
It also inquires into longer relation of Danish politics and media with Danish
immigrants of Muslim origin. The Danish imams traveled to Islamic countries and were
lobbing for international support against Denmark. They argued that the JyllandsPosten’s cartoons are only one example of long discrimination and criminalization of
Muslim minority in Denmark. Even some international organizations including
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Commission on Human Rights of United Nations have criticized Danish government
and media for rather hostile attitudes towards immigrants – especially those of Muslim
creed. The work also deals with Danish political scene, political decisions made by the
government during the cartoon crisis and criticism of those decisions published
primarily by some international organizations. One chapter is also dedicated to the
consequences the “cartoon crisis” might cause for Denmark.
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1. Úvod
Ve své bakalářské práci se zabývám aférou nyní známou především pod pojmem
„cartoon crisis“. Publikace dvanácti karikatur zobrazujících proroka Mohameda a
islámská témata v dánském deníku Jyllands-Posten způsobila téměř po půl roce od
vlastního vydání skandál nebývalých rozměrů. Zabývám se nejen děním kolem protestů,
ale již obdobím kolem vydání karikatur a politickou situací v Dánsku bezprostředně
předcházející vydání. Jeden z argumentů dánských imámů - a zdaleka nejen jich - je
totiž tvrzení, že Dánsko v posledních letech není onou harmonickou a tolerantní zemí,
za kterou bývá považováno a za kterou se rádo považuje, nýbrž zemí, ve které jsou
často slyšet xenofobní komentáře týkající se hlavně imigrantů z islámských zemí.
Těchto poklesků se přitom nemá dopouštět pouze nějaká skupinka extrémní pravice
pohybující se na okraji slušné společnosti, nýbrž političtí představitelé země i některá
média.
Protesty v islámských zemích, které se zvrhly v krvavé násilnosti, šokovaly celý
svět a rozhodně zaskočily i dánskou politickou reprezentaci. Dánské království se
nepotýkalo s tak velkou mezinárodní krizí od dob druhé světové války a nikdy předtím
také nebylo ve středu pozornosti celého světa jako v oněch kritických lednových a
únorových dnech v roce 2006. Velice nepříjemnou okolností krize byl jistě i bojkot
dánského zboží, je ale možné pochybovat, že jedna z nejúspěšnějších ekonomik
Evropské unie, utrpěla tak citelnou ztrátu, že by byla nějakým způsobem
destabilizována. Ale v případě konkrétních firem dopad mohl být zničující. Některé
soukromé podniky se dokonce snažily řešit bojkot omluvou za vlastní vládu.
Z boje o karikatury pro Dánsko nakonec vyplynula především jiná nepříjemnost, a
sice jistá ztráta mezinárodního kreditu. Mnoho vědců, žurnalistů i politiků se totiž
začalo zabývat tím, co stojí za 12 obrázky na téma islámu. Výsledek může být pro
Dánské království poměrně nelichotivý.
V mnoha zemích, a nejenom v Dánsku, se po teroristických útocích z 11. září
začal objevovat pojem „islamofobie“, tedy domnělý či reálný strach Evropanů a
Severoameričanů z přistěhovalců pocházejících z islámských zemí. Toto napětí často

Bakalářská práce

Karikatury proroka Mohameda a
islamofobie v Dánsku

oživuje teorie střetu civilizací a neslučitelnosti hodnot západních liberálních demokracií
a tmářských náboženství.
Pro dánskou politickou scénu je aféra týkající se karikatur stěžejním tématem
posledních let a média i politici se k ní neustále vracejí. Mnoho pozorovatelů označuje
kvůli aféře s karikaturami Dánsko za pravděpodobný cíl teroristických útoků. To se také
do jisté míry potvrdilo, protože v září 2006 bylo v Odense zatčeno několik osob
podezřelých z plánování teroristického útoku. To činí z aféry s karikaturami stále
aktuální problém. Dánská společnost je aférou otřesená a mnoho politiků se obává, že
Dánsko ztratilo nejen samotnou publikací karikatur, ale i následným postojem k celému
problému, reputaci jedné z nejdemokratičtějších a nejtolerantnějších společností na
světě, na které si Dánové tradičně velmi zakládají.
Celá aféra s karikováním islámu je mnohdy prezentována pouze jako skandál
kolem publikování dvanácti karikatur proroka v nejčtenějších dánských novinách.
Pravdou ale zůstává, že, pro některé muslimy urážlivé, karikatury v Jyllands-Posten
nebyly ojedinělým incidentem, ale spíš vyvrcholením několika předešlých incidentů, na
které také mimo jiné upozorňovali již v říjnu velvyslanci a oficiální reprezentanti
z deseti islámských zemí a zástupce delegace Palestiny v Dánském království.1 Soužití
Dánů s muslimy se přitom již v předcházejících letech prokazatelně neobešlo bez
konfliktů z obou stran. Dokonce Mohamed Akkari a Mohamed Abu Laban, autoři jakési
sbírky, jež prezentuje karikatury a další urážky, které muslimové v Dánsku údajně
utrpěli, nakonec podávali svoji sbírku jako materiál, který měl za úkol ilustrovat
atmosféru nepřátelství. A tudíž samotná aféra s Jyllands-Posten měla být spíš nástrojem
k dokreslení problému než samotným cílem. To dokazuje i fakt, že karikatury
z Jyllands-Posten byly jen částí dokumentu, stejný prostor byl věnován předchozím
kauzám, nenávistným dopisům, které Islamisk Trossamfund podle autorů obdrželo atd.
Na aféru spojenou s karikaturami je jistě nutné nahlížet v širších souvislostech,
vydání samotných obrázků v Jyllands-Posten mělo reagovat na obavy tzv. západních
zemí z politické nekorektnosti vůči islámskému světu a mělo prověřit míru svobody
slova v Dánsku. Prvním impulsem údajně byla plánovaná publikace pro děti, zabývající
se islámem. V reakci na nemožnost najít ilustrátora ochotného zabývat se islámským

1

Oficiální zástupci islámských zemí v Dánském království (diplomati Turecka, Saúdské Arábie, Íránu,

Pákistánu, Egypta, Indonésie, Alžírska, Bosny a Hercegoviny; vyslanec Libye; charge d’affaires Maroka;
vedoucí Palestinské delegace)
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tématem, byť to byla pouze dětská naučná knížka, zadalo vedení redakce JyllandsPosten svým karikaturistům vytvořit karikaturu na téma islám. Těch dvanáct dnes již
notoricky známých karikatur je výsledek.
Samotný vývoj krize lze především díky detailnímu informování médii poměrně
podrobně sledovat. Zajímavým aspektem je dynamika krize. Alespoň zdánlivě byly
mezi jednotlivými fázemi krize určité prodlevy. K publikování v dánských novinách
Jyllands-Posten došlo o celé čtyři měsíce dříve než k protestům v islámských zemích,
pálení dánských vlajek, rabování dánských velvyslanectví atd. Při bližším pohledu je ale
evidentní, že i během oněch čtyř relativně klidnějších měsíců, kdy o karikaturách
světová média neinformovala tak intenzivně, docházelo k jistému vývoji. Je zřejmé, že
se i během této doby karikaturami zabývala celé řada institucí a byly důležitým tématem
i pro dánské politiky. To vyplývá i z novoročního projevu Anderse Fogh Rasmussena,
tedy pocházejícího z doby, kdy ještě nedošlo k násilnostem a bojkotu ze strany
arabských zemí.
Celá aféra s karikaturami bývá vysvětlována především v následujících rámcích:
1) Vzestup radikálního islámu – podle tohoto vysvětlení bývá vina za vznik celé situace
dávána především teroristům, ale i extrémní rétorice některých klíčových představitelů
islámských zemí, jako je iránský ministerský předseda atd. Útoky z 11. září a následný
boj s terorismem jsou také velice často dávány do souvislosti s vývojem celé situace
ohledně karikatur.
2) V mnoha zemích se stala v souvislosti s karikaturami nejožehavějším tématem
svoboda slova a svoboda vyjádření názoru na jedné straně a neúcta k náboženským
symbolům jiné kultury na straně druhé. Oficiální stanovisko dánských představitelů se
opírá právě především o nedotknutelnost svobody slova a nemožnost jakkoliv zasahovat
do publikační činnosti jednotlivých médií. Tento argument kritizuje i celá řada
dánských novinářů a zahraničních představitelů.
3) Třetím rámcem zůstává opět netolerantnost Dánů a dlouhodobé útoky na islámskou
minoritu ze strany Dánské lidové strany, ale i dalších politických stran, nevyjímaje
vládní Venstre a Konzervativce.
Já se ve své práci snažím především dopátrat širších souvislostí publikace
karikatur a toho, je-li skutečně Dánsko netolerantní zemí, ve které kvete islamofobie.
Vzhledem k rozsahu tématu se mohu zabývat pouze určitým faktorem spojeným
s aférou kolem karikatur. Proto se chci zabývat krizí v souvislosti s obviněním, které
vznesli dánští muslimové tedy obviněním z islamofobie a údajné nacionalizace
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většinové společnosti. Zajímá mě, jestli vůbec, a pokud ano, tak jakou roli hrála
samotná Dansk Folkeparti.
Během devadesátých let zaznamenala v Dánsku neočekávaný úspěch silně
nacionalistická a populistická strana Dansk Folkeparti, neboli Dánská lidová strana či
pouze DF. Tato strana ve volbách v roce 2001 dokonce získala 22 křesel v parlamentu,
což z ní učinilo třetí nejsilnější politickou stranu, bez jejíž alespoň tiché podpory by se
koalice premiéra Anderse Fogh Rasmussena neobešla. A tak měla Dánská lidová strana
vliv na implementaci nových imigračních zákonů, ty radikálně změnily přístup Dánska
k přistěhovalcům a dánská imigrační politika je tak v porovnání s ostatními
skandinávskými zeměmi neobvykle tvrdá. Dánská lidová strana bývá často
přirovnávána k Haidrově Freiheitliche Partei Österreichs a výroky některých
představitelů DF na adresu přistěhovalců jsou za hranicí urážek a útoků. Mnoho
představitelů dánských muslimů dokonce mluví o atmosféře nepřátelství, kterou „noví“
Dánové cítí. Výroky představitelů Dánské lidové strany poněkud zhoršily i vztahy
s ostatními skandinávskými státy. Předsedkyně Dánské lidové strany Pia Kjaersgaard
nevybíravě kritizuje politiku vůči přistěhovalcům Švédského království a nevyhýbá se
ani poměrně hrubým útokům.2
Ve své práci se zabývám především kontextem vydání karikatur proroka
Mohameda a tedy i obdobím před samotnou publikací. Shrnuji některé mezníky jak
v dánské politice, tak prezentaci muslimů médii. Poměrně rozsáhlou část také věnuji
Dánské lidové straně, jíž se dostala poměrně značná světová pozornost v důsledku
karikatur. Strana se sice v samotné aféře příliš neangažovala, ale mnoho světových
odborníků na společenské vědy i mnoho médií začalo poukazovat na politické klima,
které v Dánském království vládne především od roku 2001, kdy byla zvolena nová
liberálně konzervativní vláda,která vládne s podporou populistické Dánské lidové
strany.
Kvůli snaze vykreslit určitý celistvý sled událostí věnuji značnou část textu
samotným událostem, tedy vývoji jednotlivých fází aféry. Rozdělila jsem aféru na
několik částí. Většina autorů zabývajících se karikaturami používá různé členění

2

Jedná se o například o výrok : „If they [Swedes] want to turn Stockholm, Gothenburg or Malmoe into a

Scandinavian Beirut, with clan wars, honour killings and gang rapes, let them do it. We can always put a
barrier on the Oeresund Bridge.“ Denmark‘s immigration issue, BBC [online] 2005.2.19 [citováno
2007-1-12] Dostupné z www http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4276963.stm
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událostí, jednotlivé fáze nejsou ostře ohraničeny jednou signifikantní událostí. Ve své
práci jsem proto zvolila rozdělení, které považuji za nejvýstižnější a nejpraktičtější.
Další část práce věnuji důsledkům, ať domnělým, předpokládaným či reálným.
V podkapitole se zabývám ekonomickým, mezinárodně politickým i domácím dopadu
aféry na Dánsko.
Poslední část práce je potom zaměřená na vnitropolitickou situaci v zemi,
konkrétní kritiku kroků premiéra Rasmussena i vývoji preferencí stran podle průzkumů
veřejného míněná v návaznosti na aféru.
Literatura
Je zřejmé, že vzhledem k tomu, že téma je velice aktuální, je možné získat mnoho
primárních zdrojů. Dánsko, EU, USA i islámské země vydaly veřejně celou řadu
prohlášení a tiskových zpráv. Dánský institut mezinárodních studií vydává mimo jiné
každoročně hodnotící zprávu o událostech uplynulého roku, apod. Oficiální zprávu
s odůvodněním výsledku vyšetřování vydal také státní zástupce, tedy v tomto případě
státní žalobce ve Viborgu. Zdrojem cenných informací je také řada mezinárodních
organizací, jako je Organizace spojených národů, Organizace islámské konference atd.,
které poskytují nejrůznější pozorovací zprávy a analýzy. Dále jsem se opírala mimo jiné
o údaje ENRA a EUMC a dalších struktur, které vydaly souhrnnou hodnotící zprávu,
konkrétně o soužití Dánů s jejich menšinami, nebo přímo analyzovaly události týkající
se karikatur. Velký zájem celosvětových médií usnadňuje přístup k informacím. Díky
tomu je dostupné ohromné penzum novinových článků, analýz, komentářů apod.
Zdrojem empirických faktů je potom Dánský statistický úřad, který se mimo jiné
zabývá i imigrací o níž shromažďuje nejrůznější data. Používala jsem i informace
z Dansk Industri o bilanci exportu dánského zboží a dopadech bojkotu islámských zemí
na dánskou ekonomiku, či Catinét, agenturu poskytující data o průzkumech veřejného
mínění.
Odborných analýz, které se do hloubky zabývají problémem karikatur, je zatím až
překvapivě málo nebo jdou poměrně málo do hloubky. Existuje sice řada
monografických publikací vydaných v Dánsku, ty se ale převážně drží na poli
populárně-naučném. Proto jsem použila především odborné texty, které vydal Dánský
institut pro mezinárodní studia DIIS, ale i další mezinárodní výzkumné ústavy jako je
švédské SIPRI atd. Někdy jsem použila i publikace poněkud obecnější, které ale také
narážely na problém imigrace v Dánsku, zobrazení islámu v dánských médiích atd.
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Používala jsem práci Petera Hervika, jednoho z dlouhodobých kritiků dánského vztahu
k imigrantům a autora několika prací o tomto tématu. Jedna z užitečných prací také byla
práce Jorgena Goula Andersena na téma legitimity sociálního státu v konfrontaci
s imigrací, autor přitom nejvíce používá příklad Dánska, které je podle něj specifickým
a velice signifikantním případem koexistence těchto dvou jevů.
Pro ověření faktů jsem používala pokud možno důvěryhodné zdroje, jako je
agentura Reuters, nebo významné zpravodajské organizace, tedy BBC, Frankfurter
Allgemeine Zeitung či třeba Washington Post. Novinové články a komentáře tak jsou
také významným zdrojem.
Využívala jsem i méně tradiční zdroje informací. Cenným pramenem informací
často byly rozhovory s aktéry aféry, tedy například Flemmingem Rosem, Andersen
Fogh Rasmussenem či Carstenem Juste, které byly vydány v některých světových
médiích.

2. Co bylo před karikaturami
2.1.Dánsko – homogenní stát
Karikatury Jyllands-Posten nebyly jedinou aférou spojovanou s Dánskem a
islamofobií, či diskriminací náboženství, v dánském případě tedy především islámu.
Dánsko, ať jinak všeobecně vnímáno jako velmi demokratická a tolerantní země, se
potýká s problémy diskriminace již od roku 2001. Dlužno dodat, že podobné problémy
s integrací především islámských komunit má mnoho evropských států. Potýká se
s nimi více či méně úspěšně Francie, Británie, Nizozemsko, Německo i celá řada dalších
evropských států. V některých z těchto zemí můžeme také pozorovat vzrůstající
popularitu nejrůznějších šovinistických, xenofobních a populistických stran.
Na rozdíl od většiny států, které se potýkají s tímto problémem, má Dánsko přece
jen jinou historii. Země nikdy neprošla bouřlivou érou koloniálních dobrodružství. Její
expanze probíhala směrem na sever, proto také získala daleko méně zámořských
obyvatel než většina kolonizujících zemí. Sociální problémy obyvatel Grónska a Islandu
se daly řešit snadněji než v lidnatých koloniích, přesto ani např. integrace Gróňanů
v Dánsku neprobíhala zcela bez problémů a grónské etnikum se v rámci dánské
populace vyznačovalo vyšší nezaměstnaností, mírou alkoholismu atd. Od dob renesance
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Dánské království o území přicházelo. Jediná významnější menšina, která se v Dánsku
usadila, byli Němci ze severního Německa.
Dánské obyvatelstvo tvořilo tedy ve výsledku až neobvykle homogenní
společnost, která nebyla zvyklá na cizince. V rámci Evropy bylo Dánsko jedna ze zemí
s nejhomogennější populací, s trochou despektu bývají Dánové dokonce označováni
jako „Dánský kmen“.
Stejnorodost obyvatel byla patrná až do sedmdesátých let 20. století především na
dánském venkově, Kodaň, jako hlavní město, byla vždy o poznání kosmopolitnější. I
tak byli Dánové dlouho jedním z nejhomogennějších národů v Evropě. Změnu přinesly
až liberální imigrační zákony z konce osmdesátých let, které vedly ke skutečnosti, že do
Dánska hlavně začátkem devadesátých let směřovalo poměrně mnoho imigrantů, a tak
jak utíkajících před politickým či náboženským útlakem tak ekonomických
přistěhovalců hledajících v Dánsku lepší živobytí. Od roku 1985 imigrace do Dánska
prudce stoupla a od té doby kontinuálně rostla nebo se udržovala na úrovni předchozího
roku (viz příloha č.1 ).V roce 2006 žilo v Dánsku téměř půl milionu imigrantů, z toho
necelých 136 pocházelo ze zemí tzv. západní Evropy, zbytek, zhruba asi 330 000
připadá na země mimo západní Evropu. Dánský statistický úřad přitom nevede
konkrétní statistiky týkající se muslimského obyvatelstva. Z více než třísettisícové
skupiny přistěhovalců tak na islámské země připadá cca 250 000 dánských imigrantů.
Nejpočetnější skupina imigrantů ze zemí mimo západní Evropu potom pochází
z Turecka (56 000), Iráku (27 000), Libanonu (23 000), Bosny a Hercegoviny (21 000),
Pákistánu (20 000), Somálska (17 000) a Iránu (15 000)3. To činí z imigrantů
pocházejících především z muslimských zemí poměrně velkou menšinu. Přesto CIA
Factbook uvádí ve svých statistikách, že se pouze přibližně 2% dánského obyvatelstva
hlásí k islámu (což by mělo odpovídat zhruba 110 000 dánských obyvatel pozn.), což
může být vysvětleno tím, že mnoho muslimů v Dánsku zůstává mimo islámské
organizace a nenavštěvuje pravidelně mešity.4
2.2. Dánská lidová strana

3

zdroj dat Danmarks Statistikbank. Dostupný z www www.statbank.dk

4

Danmarks Statistikbank ani jiná dánská organizace neshromažďují přesná data, týkající se náboženství

residentů
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S rostoucím počtem imigrantů začala vzrůstat podpora extrémních politických
stran. V roce 1995 byla založena Dánská lidová strana (Dansk Folkeparti), jejími
zakladateli byli odpadlíci jiné politické strany - Pokrokové strany neboli
Fremskridtspartiet - a hned v následujícím roce byla předsedkyní zvolena Pia
Kjaersgaard, která je na tomto postu dodnes.
Před vznikem DF ale Dánsko již mělo jinou nacionalistickou stranu – právě
Pokrokovou stranu. Pokroková strana začala na dánském politickém poli působit od
začátku sedmdesátých let jako populistická strana. Největší popularity dosáhla hned
v době po svém založení a její popularita mírně, ale kontinuálně klesala. Potom
v polovině osmdesátých let přišel prudký imigrační nárůst a Pokroková strana začala
zaměřovat svůj politický program právě na kritiku imigrace, začlenění imigrantů atd. To
jí opět vyneslo značnou popularitu, dokonce přibližně 9 % elektorátu v roce 1988 volilo
Pokrokovou stranu. Jednou z hlavních a nejpopulárnějších postav PP přitom byla právě
Pia Kjaersgaard.
Dánská strana lidová v podstatě vznikla odštěpením z Pokrokové strany, když se
po delších programových neshodách Pia Kjaersgaard rozhodla jít vlastní cestou. Jak se
záhy ukázalo, velká část voličů Pokrokové strany přesunula svou podporu k Dánské
lidové straně nebo jiným stranám. Ve volbách 2001 se její výsledek pohyboval pod 1%
hlasů, v zatím posledních volbách už strana nekandidovala.
Již v prvních volbách do Folketingu, kterých se Dánská lidová strana v roce 1998
zúčastnila, získala přes 7 % hlasů všech voličů, což odpovídalo třinácti poslaneckým
křeslům. Následující volby v listopadu v roce 2001 udělaly z Dánské lidové strany hned
třetí nejsilnější stranu, získala celých 12 % hlasů a 22 křesel ve Folketingu. Úspěchu se
dočkala svou ostrou volební kampaní, v níž slibovala velké změny v imigrační politice
země a vykazovala se také značně nepřátelskou politikou vůči EU.
Volby v roce 2001 znamenaly pro Dánsko velký politický zlom, vyhrála strana
Venstre (Dánská liberální strana), její předseda Anders Fogh Rasmussen se ujal
premiérského křesla a sestavil menšinovou koaliční vládu spolu s Det Konservative
Folkeparti (Konzervativní lidová strana. Dánská lidová strana (DF) se svými dvanácti
křesly sice nebyla a dodnes není členem vládní koalice, ale vládní koalici de facto
umožňuje fungování. Volby v roce 2005 nepřinesly velké změny ve výsledcích ani v
politickém uspořádání, koalice pokračuje dále s podporou DF. DF přitom pouze v těchto
volbách získala další 1,3 %, tedy výsledně 13,3%. Příliv hlasů mohl být způsoben i
přesunem voličů jiné nacionalisticko - antiimigrační Strany pokroku .
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Politický boj o voliče v Dánsku je do značné míry zaměřen i na téma imigrace, ta
se totiž stala důležitým bodem předvolebních kampaní i dalších politických stran. A
všeobecně se imigranti stali jedním ze stěžejních témat politického a veřejného života.
Jørgen Goul Andersen ve své práci Immigration and the Legitimacy of the Scandinavian
Welfare State: Some Preliminary Danish Findings5 uvádí dokonce, že v roce 2001
uvedlo celých 51% voličů imigraci jako nejdůležitější problém. Je nutné ovšem dodat,
že to bylo částečně pod vlivem velmi agresivní předvolební kampaně toho roku a
v neposlední řadě také pod vlivem útoků z 11. září. Pro srovnání, na stejný dotaz
v předchozím roce odpovědělo stejně 32% a v následujícím roce 2002 něco málo přes
20% dotázaných. To Andersen vysvětluje ve stejné publikaci slovy: „Po radikálních
restrikcích imigrace přijatých v květnu roku 2002 liberálně- konzervativní vládou a
Dánskou stranou lidovou, důležitost imigrace poklesla, přesto ale stále zůstává jedním
z stěžejních témat Dánské politiky.“ 6
2.3. Mediální scéna
Již krátce po začátku úřadování prvního Rasmussenova kabinetu byl v květnu
2002 odsouhlasen nový balík zákonů, upravujících azylovou a imigrační politiku
Dánského království. Tyto legislativní změny jsou od počátku kritizovány mnoha
mezinárodními organizacemi zabývajícími se lidskými právy. Azylový zákon činí
z Dánska zemi s jednou z nejtvrdších imigračních legislativ v Evropské unii. Kritizován
bývá také okolními státy a především Švédskem, to se totiž stává častějším cílem
uprchlíků.
Za minimálně neobvyklý a snad až kuriózní může být nazván tzv. zákon 24, který
zabraňuje dánskému občanovi mladšímu čtyřiadvaceti let získat sňatkem povolení k
trvalému pobytu pro jeho partnera. To platí, i pokud je občan Dánska starší

5

GOUL ANDERSEN, Jorgen. Immigration and the Legitimacy of the Scandinavian Welfare State: Some

Preliminary Danish Findings, Aalborg: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, 2006, s.3. ISSN
1601-5967
6

„After radical restrictions to immigration were adopted in 2002 by the Liberal-Conservative

government and the Danish People’s Party, the saliency of immigration declined, but it has remained a
core issue in Danish politics.”
GOUL ANDERSEN, Jorgen. Immigration and the Legitimacy of the Scandinavian Welfare State: Some
Preliminary Danish Findings, Aalborg: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, 2006, s.4. ISSN
1601-5967
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čtyřiadvaceti let, ale jeho partner je mladší. Do Švédska proto míří celá řada těchto párů
a most mezi Kodaní a Malmö bývá sarkasticky nazýván „most lásky“.7
Již ve své zprávě z dubna 2003, zabývající se stavem lidských práv po útocích 11.
září, Mezinárodní helsinský výbor pro lidská práva uvádí některé alarmující výroky
členů DF během jednání strany krátce po teroristických útocích. Vyjádření byla takové
povahy, že na tři aktivní členy strany byl podán návrh na trestní stíhání podle zákona
proti nenávistným projevům. Jednalo se mimo jiné o identifikaci islámu s terorismem
apod.8 Policie odmítla věc vyšetřovat s ohledem na nedávnost útoků, nakonec ale pod
nátlakem DACoRD9 došlo k vyšetřování a dva členové DF, Kenneth Kristensen a
Michael Rex, byli skutečně stíháni. Evropský parlament jednal o odebrání imunity
svého poslance a třetího člena DF Mogense Camreho, jenž měl být souzen za výroky
podněcující nenávist, evropský parlament ale velkou většinou hlasoval pro zachování
Camreho imunity.
Další incidenty DF na sebe nenechaly dlouho čekat, ať se jedná o výroky
předsedkyně DF Pii Kjaergaard na adresu švédské imigrační politiky, nebo např. hrubé
komentáře členů DF k úboru, ve kterém předstoupil Kamal Qureshi, poslanec
Folketingu za Socialistickou lidovou stranu, před královnu na královském plese
v Christiansborgu. Obvinění z rasismu čelila také dnes již bývalá členka DF, tehdejší
kandidátka na post kodaňské starostky Louise Frevert.
Kontroverzní výroky nejsou pouze doménou Dánské lidové strany, svou mírou se
přičinila i média a politici jiných stran. Jeden z výraznějších poklesků byl dílem Briana
Mikkelsena, ministra kultury za Konzervativní lidovou stranu. Ministr kultury se totiž
dostal do sporu s komisí, která měla vybrat jakýsi kánon stěžejních dánských
uměleckých děl. Celý výběr totiž do značné míry zdiskreditoval, když v rozhovoru pro
Politikem, významný dánský deník, uvedl, že je přesvědčen, že dánská kultura je

7

Denmark‘s immigration issue, BBC [online] 2005.2.19 [citováno 2007-1-12] Dostupné z www

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4276963.stm
8

Anti- terrorism Measures, Security and Human Rights; Developments in Europe, Central Asia and North

America in the Aftermath of September 11, International Helsinki Federation for Human Rights [online]
2003. 4. [citováno 2007-3-3] Dostupný z www http://www.ihfhr.org/viewbinary/viewdocument.php?doc_id=6426
9
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hodnotnější než kultura islámská.10 Z jeho výroků vyplynulo, že stavěl kánon jako
jakousi obranu proti infiltrující islámské kultuře. Mikkelsen sice později dementoval své
výroky a tvrdil, že došlo k nedorozumění, dánský tisk však vývoj pečlivě sledoval a celá
událost urazila muslimskou část dánského obyvatelstva a pobouřila i řadu Dánů.
Nešťastné bylo i načasování, protože Mikkelsenova „bitva o kánon“ proběhla přesně
v den zveřejnění karikatur, tedy 30. září 2005.
Během sporu o karikatury také znovu vyplula na povrch kauza rádia Holger, které
bylo známé svými výroky proti imigrantům. V srpnu 2005 byla rádiu odebrána licence
kvůli výrokům jednoho hosta vysílání, jenž komentoval teroristické útoky v Londýně a
mluvil o prevenci dalšího terorismu v Evropě. Jedno z řešení, které navrhoval
obsahovalo vyhoštění všech muslimů z Evropy.
Dlužno dodat, že v Dánsku skutečně byly zaznamenány aktivity jistých
extremistických „džihádistických“ muslimských skupin, a tedy spojování dánské
muslimské komunity s terorismem není úplně nesmyslné, na druhou stranu se ale do
tohoto hnutí zapojilo naprosté minimum muslimů trvale žijících v Dánsku. Michael
Taarnby Jensen, který je autorem analýzy působení džihádistické skupiny v Dánsku v
letech 1990 až 2006, to vyjádřil takto: „Když dánští muslimové vyjadřují svoji
nespokojenost s imigrací, integrací, zaměstnaností a záležitostmi kultury, ani nemluvě o
nespokojenosti se situací v Iráku, vždy existuje jasná hranice mezi verbálním
vyjádřením nespokojenosti a použitím zbraně. Velice málo se jich přitom rozhodlo tuto
hranici překročit.“11 Z Taarnaby Jensenovy analýzy dokonce vyplývá, že největší škody,
které samotná skupina džihád napáchala, byly právě další narušení koherentnosti
společnosti, které přispělo k nedůvěřivosti vůči dánské islámské menšině. Na veřejnost
se totiž dostalo několik mediálně silně pokrytých vyšetřování v souvislosti s tímto
extremistickým hnutím.

10

Minister's Muslim culture comments upset canon work, Copenhagen Post [online] 2005. 9.30 [citováno

2007-3-2] Dostupné z www http://www.cphpost.dk/get/91185.html
11

„While Danish Muslims express their concern or anger over immigration, integration, employment and

cultural issues, not to mention their opposition to the war in Iraq, there is a clear line between expressing
dissatisfaction and taking up arms. Very few indeed have chosen to cross the line“. TAARNBY JENSEN,
Michael. Jihad in Denmark An overview and analysis of jihadi activity in Denmark 1990-2006. DIIS
Working Paper no 2006/35, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2006, s. 74. ISBN:
87-7605-176-5
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Jedním z nejzapálenějších kritiků karikatur je renomovaný antropolog Peter
Hervik. Hervik kritizuje nejen samotnou aféru, ale již od devadesátých let zkoumá
prezentování muslimů v dánských mediích.12 Hervik tvrdí, že dánská média zvlášť od
roku 1997 vydala mnoho islám – urážejících článků, největšími provinilci mají podle
něj být právě Jyllands-Posten a bulvární deník Ekstra Bladet. „ Jyllands-Posten má již
deset let dlouhou tradici v publikování článků, obrázků a komentářů s proti-islámským
obsahem“.13 Jeden z článků J-P, na které Hervik poukazuje je komentář, který v rámci
vzpomínky na 11. září v roce 2005 odhalil islám jako nejnásilnější náboženství, noviny
přitom vycházely údajně z analýzy jistého extrémně-pravicového francouzského
studenta.
Peter Hervik není jediný, kdo upozorňuje na prezentaci muslimské menšiny
v dánských médiích. Nejen média, ale i celá dánské společnost jsou podrobeny již od
konce devadesátých let zkoumání různých organizací zabývajících se lidskými právy a
náboženskou tolerancí. Kritické zprávy, zmiňující se o vyobrazení muslimů v médiích,
vydala například v roce 2002 EUMC (dnes již neexistující agentura nahrazená jinou
agenturou Evropské unie - Fundamental Rights Agency) v rámci zprávy o rasismu a
kulturní diverzitě v masmédiích. V závěru zprávy je možné se mimo jiné dočíst:
„Přestože některá média jsou méně zaujatá než jiná, média jsou celkově nepříznivě
nakloněná a zaujatá vůči muslimským menšinám.“

14

Kritika dánské společnosti, médií

a politiků je patrná i ze souhrnné zprávy sítě nevládních organizací ENAR (European
Network Against Racism)15 z roku 2005 i dalších reportů organizací sledujících stav
lidských práv.
A tak celá řada incidentů v Dánsku vytvořila klima, které pokud není přímo
nepřátelské vůči imigrantům i Dánům praktikujícím islám, potom rozhodně vytvořila

12 další literatura: HERVIK, Peter. Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes
dækning af religioner i Danmark. København: Nævnet for Etnisk Ligestilling, 2002
13

„Jyllands-Posten has a decade-long track record of publishing articles, pictures, editorials and

comments with anti-Islamic content.” HERVIK, Peter. The predictable responses to the Danish cartoons.
Global media and communication 2006, č. 2, s. 228, Sage publication
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jisté společenské napětí a obavy; atmosféru, ve které se nejčtenější dánské noviny
rozhodly zkoumat, mají-li obyvatelé strach z poměrně velké skupiny svých
spoluobčanů.

3.Posloupnost – jako to vlastně bylo?
3.1. Začátek příběhu
Karikatury proroka Mohameda byly poprvé vytištěny v nejčtenějším dánském
periodiku Jyllands-Posten16 v pátek 30. září 2005. Vše začalo již 17. září, kdy
konkurenční noviny Politikem vydaly článek, týkající se obav Dánů z kritizování
islámu. Spisovatel Kare Bluitgen v té době totiž připravoval dětskou knížku s názvem
Korán a život proroka Mohameda.17 Knížka měla srozumitelnou cestou dětem přiblížit
islám, ale autorovi se nepodařilo v Dánsku najít ilustrátora, který by byl ochoten knihu
ilustrovat.Blutigen měl ale problémy se získáním ilustrátora, který by byl ochoten
k tomuto tématu obrázky vytvořit. Tři ilustrátoři práci odmítli zcela a jeden souhlasil
pod podmínkou, že jeho jméno zůstane utajeno. Politikem se nad tímto problémem
pozastavovaly a hledaly příčinu v jisté obavě společnosti čelit islámu a vyjadřovat se
k němu.
Na to redakce Jyllands-Posten reagovala zadáním svým karikaturistům a
spolupracujícím ilustrátorům, ať namalují karikaturu či obrázek týkající se islámu nebo
proroka. Osloveno bylo celkem čtyřicet kreslířů, redakce ale obdržela „jen“ dvanáct
dnes již notoricky známých, kreseb. Tyto obrázky se tedy následně objevily v kulturní
víkendové příloze Jyllands-Posten, byly publikovány jako ilustrace k článku nazvaném
Muhammeds ansigt –přeloženo do češtiny „Mohamedova tvář“. Muž odpovědný za
vydání článku i s oněmi slavnými ilustracemi, tehdejší kulturní editor Jyllands-Posten
Flemming Rose, později apeloval na tradici dánských karikatur jako na tradiční způsob,
jakým se dánská společnost vyrovnává s děním kolem sebe. Terčem karikaturistů bývají
zcela běžně téměř všechny veřejné postavy. Dokonce jinak velmi oblíbená královská
rodina je nezřídka vyobrazována v komiksech a karikaturách poměrně nevybíravým
způsobem. Dánský premiér Rasmussen později 13. února v rozhovoru pro Der Spiegel o
dánské tradici karikování prohlásil: „Karikatury jsou důležitou součástí našich
16
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veřejných debat. Mají zlehčit politické spory trochou humoru a ironie. Je to jako
vyjádřit tvrdý soud, ale zmírnit ho zamrkáním, takže Dány karikatury nerozčílí. Nikdo
z nás muslimy nechtěl urazit.“ 18 Šéfredaktor Jyllands-Posten Carsten Juste prohlásil, že
cílem publikace bylo zjistit, zda je v Dánsku skutečně taková míra svobody slova, jak je
deklarováno.
Flemming Rose a Jyllands-Posten tedy uvádí karikatury Mohameda jako de facto
způsob začlenění islámu do dánské společnosti. Jak se ale záhy ukázalo, velká část
muslimské veřejnosti, a nakonec i mnoho Dánů, karikatury nevnímala jako svérázný
způsob integrace a poukazování na tabu společnosti. Spíš naopak, karikatury byly
vnímány jako ofenzivní krok, který spolu s předchozími incidenty vytváří v Dánsku
atmosféru nepříznivou vůči imigrantům a potom především imigrantům z islámských
zemí.
Později po propuknutí aféry se největší pozornost dostala hlavně jednomu
obrázku, byla to kresbička Kurta Westergaarda, která znázorňuje Mohameda se
zapálenou bombou na hlavě místo turbanu. Mnoho muslimů tento obrázek
interpretovalo jako identifikaci islámu s terorismem. Sám autor se po propuknutí aféry
musel skrývat kvůli výhružným dopisům a na jeho hlavu byla některými islámskými
extremisty vypsána odměna. Sám se vyjádřil ve smyslu, že jeho kresba nemá vyjadřovat
identifikaci islámu s terorismem, ale zobrazit předpojatost, s jakým je islám vnímán
mnoha Evropany.
Bezprostředně poté, co článek s karikaturami vyšel, vyjádřily některé organizace
dánských muslimů znepokojení a nelibost. V Kodani došlo k několika protestním
akcím, mimo jiné protestovalo 14. října asi 5 000 lidí před ředitelstvím Jyllands-Posten.
Do protestů se vložila také Islamisk Trossamfund (Islámská společnost víry), která
žádala omluvu od vedení Jyllands-Posten. Do této doby se celá aféra netěšila nějaké
významnější pozornosti veřejnosti, přestože o ní média samozřejmě obšírně
informovala.
Do poloviny října 2005 aféra nepřekročila hranice Dánska. Byl to lokální problém
a nic nenaznačovalo, jakých rozměrů může dorůst. Islamisk Trossamfund a další
18

„Caricatures are an important part of our culture of debate. They should defuse political spats through

humor and irony. It is about making a strong statement but softening it with a wink. So Danes do not get
too upset about caricatures. None of us is interested in insulting Muslims. “
A scene in the wrong movie, Spiegel Online [online] 2006. 13. 2. [citováno 2007-5-4 ]. Dostupný
z www: http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,400526,00.html

Bakalářská práce

Karikatury proroka Mohameda a
islamofobie v Dánsku

organizace sdružující dánské muslimy se obrátili na oficiální představitele arabských
zemí se žádostí, aby ve věci karikatur a situace Arabů v Dánsku začali jednat na
nejvyšší úrovni. Důvod tohoto kroku byl zřejmý, nezdálo se, že se oficiální představitelé
Dánska budou karikaturami zabývat, a bylo jisté, že na hlas muslimských organizací
není v této věci brán velký zřetel. Platným argumentem ale zůstává, že ony islámské
organizace zdaleka nepředstavují veškeré muslimské obyvatelstvo v Dánsku, nýbrž
pouze jakousi ultraortodoxní menšinu.
3.2. Vstup na mezinárodní pole
První zvrat v celé aféře tedy nastal 12. října 2005, kdy skupina jedenácti vyslanců
islámských států (představitelé deseti islámských zemí a představitel Palestiny) zaslala
dánskému ministerskému předsedovi Andersu Fogh Rasmussenovi oficiální dopis, ve
kterém vyjadřovala pocit, že dánská média a někteří politici vytvářejí prostředí, které je
nepřátelské vůči muslimům a navádí k náboženské netoleranci. V tomto dopisu přitom
vyslanci poukazují na dřívější incidenty, již výše zmiňované (incident v rádiu Holger,
vyjádření, poznámky Briana Mikkelsena, ministra kultury, o válce proti islámu atd.
pozn.). Ambasadoři v dopise nepožadují žádné konkrétní kroky, ale žádají, aby
Rasmussen učinil vše potřebné k nastolení harmonie mezi náboženstvími v Dánsku,
tedy určitou nápravu tehdejšího stavu.
Premiér Rasmussen v odpovědi z 21. října 2005 odkazem na tradici svobody
slova, která je jedním ze základních kamenů, na kterých stojí dánská společnost.
Náboženskou toleranci také vyzdvihuje jako důležitou součást dánských hodnot, a cítí-li
se nějaká náboženská skupina diskriminována, má plné právo obrátit se na soud, který
v této věci rozhodne. „Svoboda slova (v Dánsku pozn.) má veliký rozsah a dánská vláda
nemá žádnou možnost jakkoliv ovlivňovat tisk. Nicméně dánské zákony zakazují projevy
zneuctění náboženství či jeho diskriminaci.“ 19 Zároveň premiér vyzýval ve svém dopise
k prohloubení dialogu jak mezi Evropskou unií a severoafrickými státy a Blízkým
východem, tak ke spolupráci na státní úrovni, tedy mezi Dánským královstvím a jeho
muslimskou menšinou. Ještě 19. října žádali výše zmiňovaní vyslanci premiéra
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Rasmussena o schůzku týkající se situace islámu v Dánsku, k žádnému setkání ale
paradoxně nedošlo. Rasmussen objasnil pro Copenhagen Post důvod k odmítnutí
schůzky: „Odmítnul jsem (schůzku), protože mi zaslali dopis, ze kterého jasně
vyplývalo, že ode mě očekávají, že podniknu proti tisku nějaké právní kroky, to ale
udělat nemohu a ani nechci.“20 28. října nakonec byla skutečně podána žádost o
prošetření, nebyl-li ve věci vydání karikatur porušen zákon.
Na konci října 2005 začala protestovat islámská mládež na předměstích města
Aarhus, kde je soustředěna poměrně velká populace dánských imigrantů. Tyto protesty
bývají dávány do souvislosti s protesty na francouzských předměstích, francouzské
nepokoje vypukly 27.října 2005, bezprostředně před dánskými. „Na konci měsíce se
objevily první náznaky toho, co mělo přijít. Muslimská mládež, možná inspirovaná tím,
co se právě dělo na francouzských předměstích, se bouřila na předměstí Aarhusu, jako
ospravedlnění přitom mimo jiné používala kauzu karikatur.“21
Novou dynamiku získala celá aféra týkající se karikatur v okamžiku, kdy skupina
dánských imámů vyrazila do arabských zemí s dokumentem, který vešel ve známost
podle svých autorů Ahmeda Akkariho a Ahmeda Abu Labana jako Akkari-Laban
Dossier, tedy Akkari-Labanův svazek.22 Tento soubor dokumentů, nebo jakási
prezentace obsahovala doklady útlaku a neúcty Dánů k islámu. Součástí AkkariLabanova svazku ale nebyly pouze karikatury vytištěné v Jyllands-Posten 30. září 2005,
ale také další karikatury z různých dánských periodik. Byla připojena také fotografie
„prasečího muže“, pocházející z maškarní soutěže z francouzského Trie-sur-Baise.23
Tento obrázek prokazatelně neměl nic společného s Dánskem ani s napodobováním
proroka Mohameda. Součástí svazku byl rovněž záznam televizního rozhovoru s Hirsi
Aliovou, členkou nizozemského parlamentu, které byla 20. listopadu 2005 získala za
20
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svůj boj za svobodu slova a ženská práva Frihedspris, cena kterou uděluje Venstre,
strana premiéra Rasmussena.
Během listopadu 2005 začalo docházet k prvním přetiskům karikatur v různých
evropských denících, jednu z nich například přetisknul již 7. listopadu Frankfurter
Allgemeine Zeitung, mimo jiné došlo také k dalšímu přetisku všech dvanácti karikatur
ve Weekenadvisen, vlivném týdeníku věnovaném především kultuře a patřícím do
domu Berlingske Officin. Úplně prvního zahraničního přetisku se karikatury dočkaly
paradoxně v egyptských nezávislých novinách EL Fagr24. Začátkem prosince začalo
„turné“ delegace dánských imámů po Blízkém východě. V Egyptě se pět dánských
imámů sešlo mimo jiné s muftím a ministrem zahraničí. Další skupiny cestovaly
postupně do Libanonu, Sýrie, Turecka, Kataru, Maroka, Alžírska a Súdánu.
24. listopadu 2005 byl dánské vládě zaslán dopis od speciálního pozorovatele pro
svobodu náboženství a vyznání Doudou Diéna z úřadu vysokého komisaře pro lidská
práva Organizace Spojených národů. V dopise OSN žádalo o vysvětlení kauzy,
dotazovalo se na právní kroky, které byly provedeny, a také na to, jaké mechanismy
mají za úkol zaručit náboženskou svobodu a dodržování lidských práv v zemi (viz.
Příloha). Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva následně zahrnul Dánsko do své
speciální zprávy o „Rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a všech formách
diskriminací“. Tato zpráva byla vydána 13. 2.2006 a případ dánských muslimů byl
následně jedním z hlavních témat v souhrnné zprávě, kterou úřad vydal 27. 3. 2006.
V té době jsou již Jyllands-Posten připisovány obrázky, se kterými toto
periodikum nemělo prokazatelně nic společného a nikdy je tedy ani neotisklo. Právě
Akkari-Labanův svazek sehrál v částečné mystifikaci velkou roli, začalo se mluvit
dokonce o filmu na téma Prorokova života, který údajně dánská vláda plánovala
financovat, objevily se i další naprosto mylné informace, které připisovaly Dánsku
nejrůznější nepřátelské počiny. K nejasnostem a zmatku přitom nemalým dílem přispěla
i britská BBC, která vysílala nějakou dobu reportáž, uvádějící i fotografii onoho
prasečího muže jako jednu z původních karikatur Jyllands-Posten.25 Za to se později
poněkud váhavě omluvila, při omluvě odkazovala mimo jiné na sílu propagandy.
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Akkari-Labanův svazek se 6. prosince dostal až na jednání Organizace islámské
konference, tzv. OIC, a k nejvyšším představitelům islámského světa. Karikatury se
nakonec dostaly dokonce na pořad jednání nejvyšších zástupců členských zemí.
Vyvolaly velké znepokojení, kritika se však týkala především postupu premiéra
Rasmussena a onoho odmítnutí jednání s ambasadory, ale také nečinnosti přímo ve věci
karikatur. Organizace islámské konference tedy podala oficiální stížnost u Organizace
spojených národů. Ještě během prosince 2005 se ke karikaturám vyjádřila řada
arabských organizací. Především Arabská liga na své konferenci v Káhiře vyjádřila
znepokojení nad nečinností Dánského království ve věci karikatur.26
3.3. Klid před bouří
Když 1. ledna 2006 pronášel premiér Rasmussen svůj novoroční proslov, již se
zmiňoval o debatě o hranicích svobody slova a náboženské toleranci. Varoval před
urážením a neúctou k ostatním občanům. „Máme dlouhou tradici rozsáhlé svobody
slova. Jsme zvyklí mluvit otevřeně a prezentovat naše názory velice přímočaře. Nicméně
musíme tak činit se vzájemným respektem a pochopením. A civilizovaným způsobem.“27
Z arabského světa přišly poměrně kladné ohlasy na tento projev a Dánové a
administrativa premiéra Rasmussena si mysleli, že skandál a nepříjemnosti jsou
zažehnány. Opak byl ale pravdou a celá aféra se teprve dostávala do nové, násilné fáze.
Krátce po začátku nového roku, ještě během první poloviny ledna, začalo docházet
k dalším přetiskům původních karikatur z Jyllands-Posten, některá periodika otiskla
pouze některé obrázky.
Jakýsi další zlom ale nastal, když všech dvanáct karikatur přetiskly norské noviny
Magazinet. Od 10. ledna kdy se tak stalo se začala problémem hlouběji zabývat média
po celém světě, karikatury se dostaly do středu pozornosti snad ve všech evropských
zemích se signifikantní islámskou menšinou. Karikatury byly nakonec přetištěny
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v mnoha zemích světa, v celé Evropě s výjimkou miniaturních států (Vatikán, Malta,
San Marino, Lucembursko, Lichtenštejnsko) a Estonska, Litvy, Srbska, Albánie

a

Moldovy. K největšímu počtu publikování došlo mezi 27. lednem a přibližně 16.
únorem, kdy byla aféra nejživější.
Mnoho editorů a šéfredaktorů tedy muselo řešit otázku, zda mají jejich periodika
karikatury otisknout, ať již z morálních, či čistě zpravodajských důvodů. Nicméně
některá periodika pojala tisk karikatur především jako symbolický akt podpory JyllandsPosten v boji za svobodu slova. Často editoři odůvodňovali tento krok jako nutnost,
chtějí-li informovat své čtenáře o souvislostech, které se karikatur týkají, nemohou je
nepublikovat. Například po publikaci ve France Soire dostal editor těchto novin
okamžitou výpověď.
26. ledna 2006 začala oficiální diplomatické kroky podnikat jako první Saúdská
Arábie – nejen, že byl její odvolán velvyslanec z Kodaně, ale Saúdská Arábie začala
vyzývat muslimy, aby bojkotovali všechno dánské zboží. Vzhledem k tomu, že Dánské
království je přes svou relativně malou rozlohu jedním z nejvýznamnějším exportérů
potravin v rámci Evropské unie, mohl způsobit bojkot zboží v arabských zemích dánské
ekonomice poměrně značné ztráty (viz Jaké měly karikatury pro Dánsko skutečné
následky). Od té doby docházelo k velikým protestům proti karikaturám napříč
islámskými zeměmi. Jak intenzita protestů narůstala, začalo být evidentní, že se jedná o
větší problém, než kdokoliv z dánských představitelů, kdy očekával.
Noviny Jyllands-Posten poměrně briskně zareagovaly a vydaly již 30. ledna
v dánštině a arabštině omluvu. Noviny se ale v podstatě neomluvily přímo za
publikování urážlivých obrázků, ale za to, že neodhadly, jak moc dotčeni se muslimové
budou cítit. Cílem novin nebylo nikoho urazit a za to, že se tak ve skutečnosti stalo se
omlouvaly. Noviny Times komentovaly omluvu Jyllands-Posten slovy: „JyllandsPosten vytiskly prohlášení v arabštině, ve kterém uvedly, že karikatury byly publikovány
v souvislosti se svobodou projevu, nikoliv souvislosti s protiislámskou kampaní.28
Takové vysvětlení pro představitele arabského světa nebylo dostatečné a možná v té
době už ani nebylo možné onu příslovečnou lavinu zastavit.
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Dánské království i samotné Jyllands-Posten byly od konce ledna v celé záležitosti
velice iniciativní a uskutečnila se celá řada oficiálních a mediálních gest. Flemming
Rose dokonce přijal pozvání do televize Al Jazeera a vysvětloval pohnutky, které ho
vedly k publikování karikatur, přímo arabskému publiku. Premiér Rasmussen
v televizních rozhovorech vyjasňoval své osobní postoje ke karikaturám, ale zároveň
vysvětloval, že vzhledem k legislativě, která zaručuje v Dánsku svobodu tisku,
zasáhnout nemohl. Později sám také natočil prohlášení přímo pro arabskou televizi,
tentokrát pro Al Arabíju. 3. února 2006 premiér Rasmussen zorganizoval mimo jiné
také schůzku se 76 velvyslanci, aby debatovali o vzniklé situaci. Všechny tyto kroky už
ale byly na začátku února neúčinné. Deník The Economist dokonce 7. února vydal
článek s názvem „Neveselá hádka o karikatury pokračuje“29 v němž obviňuje Dánsko,
politickou reprezentaci země i Jyllands-Posten z polovičních nebo jakýchsi částečných
omluv, které zkrátka nebyly dostatečné, aby uklidnily rozbíhající se bouře.
Paradoxní je, že dánští imámové, právě ti, kteří cestovali na Blízký východ a ještě
dříve se obrátili na ambasadory islámských zemí, přijali postoje Jyllands-Posten a vlády
a vyjadřovali podiv nad vývojem událostí, nad masovostí a především intenzitou
protestů.
3.4. Hořící ambasády
Nejdramatičtější události přišly mezi 4. a 6. únorem 2006. V té době rozzuřené
davy v blízkovýchodních hlavních městech začaly ničit symboly Dánského království,
neomezovaly se ale pouze na vlajky, portréty Anderse Fogh Rasmussena a samotné
obrázky z Jyllands-Posten. Došlo až na drancování ambasád, přičemž cílem rabujících
nebyly pouze dánské ambasády, ale i ambasády jiných severských zemí, především
Norska (s odkazem na publikaci karikatur v Magazinet, přestože se za ni záhy omluvili
jak oficiální představitelé Norska, tak samotný editor Magazinet). K násilnostem
v islámských zemích všude po světě a nejen na Blízkém východě docházelo několik
dalších dní. Velké protesty se nevyhnuly ani evropským zemím s islámskými
komunitami, největší se potom odehrávaly v Londýně přímo u dánské ambasády.
V Damašku byly napadeny mimo dánských a norských vyslanectví také zastupitelské
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úřady Švédska a Francie. Zničena byla také ambasáda Dánského království v Bejrútu.
V souvislosti s tímto útokem byla obviňována Sýrie, libanonský ministr vnitra kvůli této
události podal demisi.
Írán 7. února ohlásil zmrazení veškerých obchodních styků s Dánskem a následně
rozvášněný dav napadl dánskou ambasádu i v Teheránu. Přitom v Gaze byl terčem
protestů hlavně úřad Evropské komise. Protesty se přenesly i do Indonésie, kde shořelo
další dánské zastupitelství, a dál do Malajsie, Somálska, Afghánistánu, Pákistánu,
Nigérie, Turecka atd. O život během nepokojů přišlo mnoho samotných účastníků
protestů, většinou na následky zranění způsobených ušlapáním nebo po střetu
s bezpečnostními silami, snažícími se zjednat pořádek.
O spontánnosti zvláště některých protestů se dá úspěšně pochybovat už vzhledem
k načasování násilností a největších protestů, ty totiž bezprostředně následují až po
odvolání saúdskoarabského vyslance z Kodaně a po výzvě k bojkotu dánského zboží.
Násilnosti v Libanonu a Sýrii pak bývají mnoha analytiky spojovány se syrskou vládou.
V tomto smyslu se vyjádřila mezi jinými například Condoleezza Rice. Často se jako
pomyslná spoušť nepokojů uvádí přetisk karikatur v norském periodiku Magazinet, to
se ale událo celých patnáct dní před vypuknutím násilností.
Výsledkem několikadenního řádění demolujících a rabujících davů, pálících
dánské vlajky, nakonec bylo zhruba padesát mrtvých (pozn. údaje různých zdrojů se
liší, některé uvádí až tři sta mrtvých, padesát je číslo, které uvádí agentura Reuters30 a
po prostudování různých záznamů o nepokojích se k němu přikláním jako
k nejrealističtějšímu), desítky zraněných a několik dánských, ale i jiných evropských
zastupitelství skončilo v plamenech. Zdaleka ne všechny protesty proti karikaturám a
Dánsku se zvrhly v násilnosti, v některých zemích a městech zůstaly demonstrace
poklidné a obešly se beze škod.

4.Jaké měly karikatury pro Dánsko skutečné následky
Jak jsem výše ukázala, celá aféra kolem karikatur nezahrnovala pouze ony násilné
protesty, i když ty byly nejvíce vidět ve světových médiích. Celá událost měla pro
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Dánsko jiné a podstatně dalekosáhlejší následky, mnohem horší, než byla pouhá
materiální újma.
Pokud pominu jistě tragickou a zbytečnou smrt mnoha demonstrantů v islámských
zemích, Dánsko se po aféře s karikaturami muselo potýkat se šokem, že tato bašta
tolerance a demokracie způsobila svým neuváženým jednáním mezinárodní krizi
obrovských rozměrů.
4.1. Ekonomický dopad
Nezanedbatelné jsou zajisté i konkrétní finanční ztráty, které v důsledku bojkotu
utrpěla řada dánských firem, nejen výrobci potravin, tradičně silného dánského odvětví,
ale i výrobci zdravotního materiálu, hraček a jiného spotřebního zboží. Dánská
ekonomika jako celek vzhledem k faktu, že je jednou z nejúspěšnějších a
nejstabilnějších v rámci celé Evropské unie, zřejmě nijak výrazně neutrpěla. Přesto ale
bojkot islámských zemí cítit byl, především v bilanci exportu.
Největší ztráty dosáhl export potravin, ostatní exportní komodity nebyly zdaleka
tolik bojkotem postiženy, to je ale dáno i strukturou dánského exportu na Blízký východ
a do jiných islámských zemí. Zajímavé je, že bojkot nebyl úspěšný v Turecku a
Spojených Arabských emirátech, tedy prvním a třetím nejvýznamnějším exportním
cílem dánských firem do islámských zemí. Naopak obchod se Saudskou Arábií, druhým
nejvýznamnějším odběratelem dánského zboží v regionu, poklesnul téměř o 40 procent,
v případě Iránu to bylo dokonce téměř procent 50. V případě jen těchto dvou států
pokles exportu znamená ztrátu cca 660 mil dkk (tedy zhruba 2,5 mld.czk). Největší
percentuální pokles zaznamenal ale obchod Libyí ( - 88%) a Jemenem ( - 62%) (viz.
příloha) . Dansk Industri (Konfederace Dánského průmyslu) uvádí ve své zprávě
aktualizované k 16. 3. 2007 odhadovaný pokles exportu v důsledku bojkotu islámských
zemí o 935 mil dkk (cca 3,5 mld. czk)31. Důsledkem bylo i mírné zhoršení pozice
dánského potravinářského průmyslu i v rámci EU. První prognózy bezprostředně po
propuknutí bojkotu ale naznačovaly relativně větší ztráty. Konečný důsledek nebyl pro
dánskou ekonomiku tak výrazný, jak předpovídaly některé hororové scénáře. Zejména
31
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vzhledem k tomu, že islámské země nepatří mezi významné dánské exportní trhy,
globální dopad na Dánskou ekonomiku ani nemohl být příliš zásadní.
Samotná Dansk Industri se pokoušela vyvíjet činnost, která by důsledky zmírnila,
především spolupracovala s partnerskými organizacemi na Blízkém východě ve snaze
stabilizovat vztahy a minimalizovat ztráty. Zároveň deklaruje další kroky v kooperaci
s dánskou vládou a doufá v brzké obnovení standartních obchodních vztahů.
4.2. Politický dopad
Ztráta dobré reputace na poli mezinárodní politiky sice jistě byla v období
bezprostředně po karikaturách znatelná, v dlouhodobější perspektivě zřejmě nebude pro
Dánsko a jeho mezinárodní styky určující. Kredit království jako zprostředkovatele
v mezinárodních jednáních a projektech spolupráce a rozvojové pomoci byl možná
poškozen, zvlášť na Blízkém východě se nejspíš nebude moci po aféře příliš angažovat.
Karikatury také ztížily pozici a věrohodnost Dánska v Iráku a Afghánistánu, kde se
angažuje jako jeden ze spojenců Spojených států. Dánsko je jedním z největších
poskytovatelů humanitární pomoci v přepočtu na obyvatele, také se tradičně angažuje
v různých rozvojových projektech, některé jsou zaměřeny i na Blízký východ. Všechny
tyto iniciativy mohou být karikaturovou aférou zpochybněny.
Pokud nenastane další podobná situace, s velkou pravděpodobností se postavení
Dánska v mezinárodní sféře opět ustálí. Pro dánskou veřejnost je nejspíš těžké, že je
jejich země spolu se zeměmi, známými pro nedodržováním lidských práv a svobod,
jedním z hlavních témat zprávy Úřadu vysokého komisaře Organizace spojených
národů pro lidská práva a dalších podobných dokumentů. Organizace spojených národů
v kauze karikatur nešetří silnými výrazy a část zprávy o „Rasismu, rasové diskriminaci,
xenofobii a dalších formách diskriminace“ ze 13. února 2006 uvádí, že kauza karikatur
z Jyllands-Posten je jedním z nejvážnějších důkazů zhoršení situace muslimů v Evropě
a důkazem islamofobie, které tam panuje.32
Konkrétní kroky jednotlivých států a reakce různých zahraničních politiků jsou
jistě také zajímavým aspektem karikaturové krize. Reakce často korespondovaly do
značné míry se vztahem dané země k válce proti terorismu, velikosti a souladu či
32
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nesouladu s vlastní islámskou menšinou či například podobnou předchozí zkušeností
země. Nejčastěji bývají karikatury srovnávány s krizí kolem vydání Satanských veršů
Salmanem Rushdiem na podzim roku 1988 nakladatelstvím Viking/Penguin.
Dánská vláda pokoušela získat podporu na mezinárodním poli a aktivně
vyhledávala také podporu u Evropské unie i Spojených států amerických. Odezvy
jednotlivých zemí potom do značné míry kopírovaly postoj ze Bohužel vzhledem
k rozsahu této práce se nemohu mezinárodními kroky a případnými důsledky pro
Dánsko zabývat.
Zdá se, že největší bolest, kterou Dánskému království oněch osudných dvanáct
karikatur v Jyllands-Posten způsobilo, je bolestivá a dlouhá debata o povaze dánské
společnosti a míře její tolerance a v neposlední řadě diskuse o Dansk Folkeparti, tedy
nacionalistické politické straně často obviňované z extremismu a xenofobie, jenž
nečekaně získala v posledních dvou parlamentních volbách překvapivě silný mandát.
Sama strana se v tahanicích okolo karikatur příliš neprezentovala. Mnoho pozorovatelů
jí však má za zlé, že vytvořila v dánské společnosti atmosféru netolerance a strachu
z imigrantů. Protiimigrační politika je totiž jednou z hlavních devíz DF. Otázkou ale
zůstává, může-li jedna politická strana v zavedené a stabilní demokracii, což ta dánská
bez jakýchkoliv pochyb je, navodit takovou atmosféru, nebo reflektuje-li pouze
existující společenské tlaky.

5.Politika a soudy
V Dánsku se samozřejmě po propuknutí násilností začal problém analyzovat.
Dánsko jako stát je historicky velice pyšné na dodržování lidských práv a dlouhou
tradici demokracie. Dánsko bývá pravidelně na nejvyšších příčkách více či méně
seriózních průzkumů, hledajících nejspokojenější národ světa. A Dánové skutečně
milují nejen svou královnu a malou zemi, ale i koncept něčeho, co nazývají „hygge“ .
Hygge se dá přeložit asi jako pohodlí, příjemnost, ale pro Dány znamená mnohem více,
je to styl života, dánské tajemství, charakter dánské společnosti. A mnoho Dánů se
právě v konfrontaci s imigranty upíná ke konceptu typicky dánské společnosti.
Nepovažuji za nutné a v rámci této práce ani nemohu analyzovat, zda byly
protesty v islámských zemích spontánní, či byly mnohdy podněcovány vládami Sýrie,
Iránu a dalších. Mohu se jen obtížně pídit, zda-li většina protestujících vůbec kdy
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karikatury viděla, jak argumentuje mnoho kritiků protestů, nebo jako se vzalo na
Blízkém Východě tolik dánských vlajek. Nejspíš není ani nutné zdůrazňovat, že ať byla
urážka jakákoliv, reakce byla rozhodně nepřiměřená. Otázkou spíš je, kde se stala chyba
v Dánsku.
Ulla Holm ve svém článku pro DIIS (Danish institute for international affairs)
shrnula problém Dánska následovně: „Dánský ministr zahraničí (Per Stig Moeller)
deklaroval, že Dánsko je v nejhorší mezinárodní krizi od 2. světové války. S tím nelze
nesouhlasit. Je to ale také vnitřní krize, protože je to krize týkající se národní
identity“.33
Jak už jsem poměrně podrobně popisovala v kapitole zabývající se obdobím před
karikaturami a kontextem dánské politiky, imigrace je zvláště od druhé poloviny
devadesátých let a nárůstu popularity DF jedním z nejdůležitějších socio-politických
témat. Problém imigrace je tak v dánské společnosti de facto politicky vyzdvihován.
Toto téma do značné míry adoptovaly i politické strany, které mohou být jinak jen těžko
obviňovány z extremismu. Proti imigraci jsou jak všichni voliči DF, tak často i jinak
umírnění voliči Liberální strany, Konzervativní strany i Dánské sociální demokracie. A
tak terčem kritiky bývají výroky i politiků mimo DF. Dánský přístup k minoritám a
jejich náboženství kritizoval i bývalý předseda Venstre a zároveň bývalý ministr
zahraničních věcí Urve Elleman- Jensen už v říjnu 2005.34
Nad politickou scénou Dánska se pozastavovala zpráva speciálního pozorovatele
soudobých forem rasismu pro Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.35 Zpráva
nejen že podrobuje drtivé kritice postup premiéra Rasmussena a jeho exekutivy, za
největší poklesek Dienen pokládá odmítnutí schůzky ambasadorům. Kritizuje ale také
celkové zlehčování rasismu a xenofobie jak premiérovým nedostatečně rázným
33 „The Danish Minister of Foreign Affairs has declared that Denmark is in the worst foreign policy
crisis since Second World War. This is not wrong at all. But it is also an internal crisis because the crisis
is about national identity.”
HOLM, Ulla, The Danish Ugly Duckling and the Mohammed Cartoons, Copenhagen: Danish Institute for
International Studies, 2006, s.6.
34 HOLM, Ulla, The Danish Ugly Duckling and the Mohammed Cartoons, Copenhagen: Danish Institute
for International Studies, 2006, s. 3.
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odsouzením karikatur, tak rétorikou, kterou běžně používá DF. Analýza Úřadu
vysokého komisaře OSN označuje za hlaví problém v krizi kolem karikatur postup
politiků a oficiálních představitelů Dánska.
Speciální pozorovatel Dién byl také podepsán pod dopisem OSN z 24. listopadu
2005, ve kterém se OSN oficiálně dotazovaly na kauzu, dánský právní systém
pokrývající ochranu lidských práv i dění ohledně žalob ve věci podaných. Dánská vláda
odpověděla až 13.ledna 2006. Důvodem prodlevy ale zřejmě bylo čekání na zprávy od
státního zástupce, vyšetřujícího kauzu. 6. ledna státní zástupce ve Viborgu rozhodnul o
odložení vyšetřování, protože noviny Jyllands-Posten podle něj neporušily žádný
paragraf dánského práva.
Postup premiéra Rasmussena a jeho vlády je tedy označován za chybný jak
Diénem, tak dalšími, nelze ale říct, že byl alespoň v rámci domácí politiky zcela
neúspěšný. Peter Hervik kritizuje Rasmussena, že nejen zvolil od začátku špatný přístup
k aféře. Vyčítá mu také, že se této taktiky držel a do konce kauzy, respektive do jejího
uklidnění trval na argumentaci založené na svobodě projevu a nemožnosti zasáhnout.
Hervik to vidí jako čistě utilitaristický krok, protože Rasmussen nechtěl být spojován
s rasistickou vládou, ale vládou co bojuje za svobodu slova. Rasmussen ale nejspíš i
kvůli svému konzistentnímu postoji a trvání na ochraně neomezené svobody slova
neztratil podporu voličů.
Důsledky celé krize pro dánskou politickou scénu mohly naznačit průzkumy
veřejného mínění a podpora jednotlivých politických stran. Dánští občané ale v tomto
směru reagovali minimálně, jediný výrazný zisk v únoru 2006 zaznamenala Dánská
strana lidová, která dostala celých 17,6%36, což je její pomyslný rekord. V lednu roku
2006 jí ještě průzkumy připisovaly 14%, nárůst bezprostředně po vypuknutí násilností a
bojkotu tak činil 3,8%. Přitom ve volbách 2005, kdy ještě získala oproti volbám z roku
2001, měla 13,3%.
Vládní strany v únoru 2006 nezaznamenaly náhlé změny v popularitě. Venstre
minimálně získala, zatímco konzervativci naopak trochu ztratili. Rozdíly ve srovnání
s předchozím měsícem se pohybovaly okolo 1% a nijak se nevymykají dlouhodobému
kolísání podpory.

36

Zdroj dat: Catinét [online] 2007.5.10. [citováno 2007-5-10] Dostupný z www

http://catinet.dk/default.asp?page=opinion/a.html
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Nejvýraznější změna podpory se týkala strany Social Demokraterne, nebo-li
Dánští sociální demokraté. Strana je známá svou o poznání vstřícnější politikou vůči
imigrantům. Anders Fogh Rasmussen je terčem kritiky za výrok na adresu bývalé vlády
Dánských sociálních demokratů, po nichž převzal vládu: „ Po devíti letech s Nyrupem
(bývalým ministerským předsedou) jsou uprchlíci a imigranti ještě větší problém než kdy
předtím. Více než každý druhý imigrant je bez práce. Počet lidí, na které se vztahuje
zákon o "znovuspojení"

rodiny, roste a roste. Dánské hodnoty jsou ohrožovány

fundamentalistickýma skupinami.“37
Dánská sociální demokracie se v kontrastu s vládními stranami a DF profiluje
spíše jako strana prosazující solidaritu a toleranci. Tón smířlivějšího postoje vůči
imigrantům je patrný i z programu strany: „Sociální demokraté také věří v porozumění
lidí. Solidarita je vůle k podpoře, a to i když se jedná poskytnutí pomoci chudým a méně
šťastným či talentovaným, jak v zahraničí, tak tady Dánsku. To vše bez ohledu na rasu
nebo vyznání. Solidarita tudíž znamená i automatické zavrhnutí rasismu a nenávisti vůči
cizincům. “38 Ale i část voličů Dánských sociální demokratů je naladěná spíš proti
imigrantům. To se projevilo právě i během karikaturové krize, kdy podle průzkumů
propadla podpora této strany téměř o pět procentních bodů. Ještě v lednu byla podpora
téměř 27%, po eskalaci aféry klesla na něco necelých 22%.
Postupně se podle průzkumů podpora všech jmenovaných během následujících
měsíců vrátila na původní stav. Podle reakce bezprostředně po aféře ale lze odhadnout,
že v době krize bylo dánské voličstvo spíše spokojeno se způsobem, kterým vláda vše
řeší, nebo alespoň nepřevládala nespokojenost s vládními kroky. Někteří voliči pod
37

„After nine years with Nyrup [the former prime minister] refugee and immigrant problems are bigger

than ever. More than every second immigrant is without work. The number of people under the family
reunification law is increasing and increasing. Danish values have come under pressure from
fundamentalist groups.”
HERVIK, Peter. The predictable responses to the Danish cartoons. Global media and communication
2006, č. 2, s. 226, Sage publication
38

„The Social Democrats also believes in unity among people. Solidarity is the will to unite, also when it

comes to offering support to the poor and those, who might be less fortunate or capable, both
internationally and here in Denmark and regardless of race and creed. Solidarity, thus, also means
automatic rejection of racism and animosity towards foreigners.“ Ideology and political priorities,
Socialdemokraterne [online ] 2005. 20.10. [citováno 2007-3-3] Dostupný z www
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=english&func=article.view&menuAction=selectClose&me
nuID=123081&id=123088
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tlakem událostí víc důvěřovali extrémní straně DF, a někteří se odvrátili od strany
tradičně k přistěhovalcům liberální. V podobné situaci se zvlášť větší podpora DF dala
očekávat, nárůst popularity strana zaznamenala i bezprostředně po útocích z 11. září
2001.
Závěr
Jak jsem doufám ukázala ve své práci, problém karikatur Jyllands-Posten není
pouze kauza, týkající se dobrého vkusu editorů nejčtenějších dánských novin. Jeví se
totiž ve zcela jiných souvislostech, zasadí-li se do širšího kontextu.
Dánská politika již od poloviny devadesátých let je hodně zaměřená na téma
imigrace. V souvislosti se vznikem a úspěchem Dánské strany lidové začalo docházet
ke zpolitizování problematiky imigrace do Dánska. Zvláště v roce 2001 probíhala ostrá
předvolební kampaň zaměřená proti imigrantům. Výsledkem byla celá řada menších či
větších afér, týkajících se urážek muslimů.
Dánská společnost je značně protiimigrantský zaměřená. Paradoxní je, že většina
Dánů má předsudky i vůči voličům DF, protože jsou považováni za extremisty. Mnoho
Dánů tak volí vládní Venstre či konzervativce, sociální demokraty atd. Strany jsou tak
de facto kvůli přízni voličů nucené volit protiimigrantskou rétoriku a

prosazovat

zákony, které imigraci budou nadále omezovat. Zároveň se tím ale celý problém dále
politizuje, získává další pozornost v médiích. Celkovému zaujetí proti imigrantům
značně přispěly i teroristické útoky ve Spojených státech, Španělsku i dalších zemích.
Strach z islámu a imigrantů není pouze typicky dánský jev. Dokonce se s ním potýká
značná část Evropy. Velice typické jsou ale konkrétní projevy islamofobie v Dánsku.
Karikatury jsou vskutku jeden z tradičních nástrojů dánské satiry a jsou mnohdy velice
nevybíravé. Speciální okolností je také vztah Dánů ke státu, historicky podmíněná
neobvykle důsledná etnická homogenita atd.
Švýcarský Geneva Centre for Security Policy, mezinárodní organizace založená
pod záštitou Švýcarské federální vlády, vytvořila na základě pochybení dánské vlády
jakési směrnice, které by bývaly pomohly čelit aféře a možná se i vyhnout konfrontaci.
Jednalo se s například o vybízení médií k větší zodpovědnosti, vytváření nejrůznějších
vzdělávacích institucí, a podobně. Dánsko sice jistě má vzdělávacích programů ostatek,
což uvádí i ve svém dopise OSN. Největším problém ale bude jiný bod – a to tolerance
ve společnosti.
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Problémem, na který jsem narazila byl přepis arabských jmen do češtiny, český
jazyk totiž nemá jasně definovaná pravidla přepisu, ta se potom často diametrálně
odlišují. Problém se netýká ustálených jmen a slovních spojení, která používají i česká
média a čeští autoři, jinak je to se jmény a názvy, které se v češtině běžně neužívají.
Poté jsem se musela spolehnout do značné míry na fonetický přepis. V krajních
případech jsem zůstala u anglického fonetického přepisu, který českým normám
neodpovídá, v takovém případě vždy uvádím v poznámce původní arabský název.
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Summary
This work is about the crisis that occurred around publication of twelve caricatures
depicting Prophet Muhammad or other Islamic topics. The cartoons were printed in the
most popular Danish daily newspaper Jyllands-Posten and they caused protests by
Danish Muslims from the very beginning. Some groups of Danish Muslims peacefully
protested or called for apologize by the newspaper. Nothing really happened and group
of Danish Imams turned upon a group of ambassadors of Islamic countries in Denmark.
The ambassadors send a letter to Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen in
which they called for some official action.
Rasmussen didn’t meet the ambassadors and replied to the letter that he is not able
to take any official steps against a private newspaper. But there other options and legal
actions can be made. After no help by Rasmussen’s government, 5 Danish imams
toured Muslim countries and were seeking some more support. Finally, the cartoons and
not only cartoons, but also other previous controversies from Danish media and politics
against Muslims were debated on a meeting of Organization of Islamic Conference.
In the beginning of year 2006 the situation escalated and protests against Denmark
arose in many Islamic countries. Some governments of Arab countries withdrew their
ambassadors from Denmark and called for a boycott of all Danish goods. Even some
violent riots occurred and number of Danish embassies burnt down in Arab countries.
Denmark had previous problems with discrimination of their Muslim population.
Since Danish people’s party is active on Danish political scene, there has been quite
strong anti-immigrant propaganda and the immigrants became in general very important
topic of Danish politics. Not only supporters of Danish people’s party are quite distant
when it comes to immigrants and even parties that aren’t in any aspect considered
extremist are rather conservative in case of immigration.
After election in 2001 Danish people’s party gained quite big influence on Danish
politics when it was voted third biggest party and it is a key support for Rasmussen’s
minority government. Danish people’s party played an important role in embodying
new very strict rules for immigration. Those laws made Danish legislation on of the
Europe’s most though in term of immigration policy.
Danish government has been criticized not only for relying on support of Danish
people’s party and anti-immigrant laws but also for concrete steps that had been taken in
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case of the cartoons. Anders Fogh Rasmussen didn’t meet ambassadors from Islamic
countries, he refused to apologize for the cartoons but he only expressed his personal
dislike of the pictures. He insisted that the publication isn’t crime according to Danish
law and the newspaper can’t be withheld from its right to freedom of speech. This
wasn’t considered an apology in Muslim countries at all.
The cartoon affair had some serious consequences for Denmark. The whole
dispute and controversies around cartoon crisis caused a lot of havoc in world politics
and it ended being the biggest post war international conflict for Denmark. Danish
exporters lost almost one billion DK and Danish reputation has been seriously impaired.
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