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Muhammed skulle döda.
Efter publiceringen i Mail & Guardian

fick redaktören och några av hennes familje-
medlemmar hotfulla telefonsamtal och sms.
Tidningen bestämde sig för att ta bort kari-
katyrerna från hemsidan. Samtidigt gick man
ut och sa att man kommer att be om ursäkt i
kommande nummer. Redaktören menade
att Mail & Guardian hade publicerat teck-
ningen för att folk skulle få en bild av vad
hela debatten handlade om. Tanken var helt
motsatt den danska tidningens. En annan
sydafrikansk tidning, som publicerat en arti-
kel om Muhammeds liv, erbjöd också en
ursäkt. Båda ursäkterna accepterades.

Nya överväganden
– Jag känner att det redan nu har skett en
förändring i hur redaktörerna ser på en kari-
katyr. De senaste dagarna har de inte tittat
på om den är bra eller inte, utan mer på om
den fungerar i det rådande klimatet. Detta
blir då ett sätt att minska yttrandefriheten,
säger Jonathan Shapiro, som själv varit ut-

satt för censur genom åren, bland annat
under apartheidtiden då han fängslades på
grund av sina provokativa karikatyrer.

– Under det senaste decenniet har det
istället varit religionen som har satt männis-
kors känslor i brand mest. Jag har varit i
konflikt med båda katoliker och andra kristna
grupper. Däremot tycker jag inte att man
ska provocera bara för provocerandets skull
och jag skulle aldrig göra något som jag
trodde skulle uppfattas som en förolämp-
ning, säger han.

Sa’diyya Shaik, som arbetar på institutio-
nen för religiösa studier på University of
Cape Town, stödjer Jonathan Shapiros upp-
fattning och säger i Mail & Guardian att
man har rätt att göra satir av religiösa upp-
fattningar och symboler från alla religioner
inklusive islam, men att också de religiösa
utövarna har rätt att känna sig påhoppade
och uttrycka sin ilska. I samma tidning menar
en annan muslim att det finns viktigare upp-
gifter för muslimerna än att protestera.

Även i andra delar av Afrika har muslimer

protesterat mot karikatyrerna. I till exempel
Nigeria brändes danska flaggan, ett kontrakt
om import av bussar värt  miljoner US-
dollar avbokades och all försäljning av danska
varor i landet förbjöds. Även om flera av
karikatyrerna inte faller Jonathan Shapiro i
smaken tycker han att reaktionerna är väl
starka.

– Jag tycker de saknar proportion. Jag
tycker också att kraven muslimerna ställer är
absurda. Till exempel att den danska tid-
ningens chefredaktör ska avskedas och att
den danska regeringen ska be om ursäkt. Så
kan man inte göra i en demokratisk stat. Jag
tror att det handlar om mycket större frågor
än att man enligt islam inte får porträttera
profeten. En av karikatyrerna var egentligen
bara en teckning över hur Muhammed hade
kunnat se ut. Den kunde ha använts i vilken
bok som helst om honom. Men det politiska
klimatet är överhettat med allt som hänt de
senaste åren, säger han.

M A R I  D A H L  A D O L F S S O N
East London

Fredlig manifestation i Maputo
Trots att nästan en fjärdedel av befolkningen i Moçambique är muslimer har den så kallade
karikatyrdebatten inte fått fotfäste i landet. Inte förrän tidningen Savana  i mitten av februari
publicerade bilderna. Då försökte en mobb tränga sig in på redaktionen, några fönsterrutor
krossades samt exemplar av tidningen brändes innan polisen lyckades lugna ner den uppre-
tade folksamlingen.

Det muslimska samfundet kräver att de två chefredaktörerna för tidningen ska avgå
eftersom ursäkten som tidningen publicerade veckan efter inte är tillräcklig. Redaktörerna
ber på förstasidan om ursäkt ifall publiceringen uppfattades som en provokation. De ville
endast i informationssyfte visa vad den internationella debatten handlar om.

En manifestation mot karikatyrbilderna arrangerades den  februari på Praça da Indepen-
dência i huvudstaden Maputo då upp emot ett tusental muslimer samlades för en gemensam
markering.

Aboobakar Ismael

– Savana visste mycket väl att det skulle bli
bråk när de publicerade bilderna. Ren och
skär provokation, och nu måste tidningen
stå sitt kast och avskeda de ansvariga, anser
Aboobakar Ismael.

J O H A N  S Ä V S T R Ö M
Maputo

Ahmed Ibraimo, 23 år

– Aldrig har någon muslim förlöjligat andra religioner på detta vis. Islam är toleransens
religion, men nu måste vi markera att måttet är rågat. Därför samlas vi här idag, säger Ahmed
Ibraimo.

Islam = fred och tolerans. Respekt för religioner. Yttrandefrihet ja, Men med respekt, stod det på plakat
och tröjor.       FOTO: JOHAN SÄVSTRÖM

Assane Abudo, 23 år

– Vi stödjer naturligtvis pressfriheten. Men
man får inte håna andra människors tros-
uppfattning. Det är en helt annan sak att
visa nidbilder på levande människor med
politisk makt, som till exempel president
Guebuza. Profeten Mohammed är helig och
får inte avbildas på detta vis, säger Assande
Abudo.

Ismael Cassamo

Ismael Cassamo är docent i matematik på
Eduardo Mondlaneuniversitetet och anser
sig vara intellektuellt religiös.

Han menar att publiceringen av karikatyr-
erna bara är en del av frustrationen musli-
mer känner idag.

– Världen är i stor turbulens nu. Vi mu-
slimer måste markera att vi inte accepterar
vad som helst. Men allt våld som inträffat
efteråt är inte försvarbart, de som brände
ambassaden i Beirut är helt fel ute, men det
är å andra sidan logiskt. Terrorism är ett
fattigdomsproblem och snart måste även väst-
världens ledare inse detta.
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