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Elever fra en indonesisk islamisk kostskole, 

der deltager i en koranrecitation under Ramadan 

(foto: Anadolu Agency/Getty Images 

 – fra avisen The Guardian) 
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Strategisk velovervejede alliancer er altid et 

godt skridt på vejen for lande til at kunne opnå 

de mål, de sætter for sig.  

Således har det i mange år været udbytterigt 

for Saudi-Arabien at samarbejde med USA på 

forskellige områder, hvor de har haft 

sammenfaldende interesser. The Call belyser, 

hvordan saudierne, med indirekte støtte fra 

amerikanerne (og det øvrige Vesten), har 

kunnet udbrede salafisme, en ultrakonservativ 

og bogstavtro retning inden for islam.  

 

”The Call” beskæftiger sig med tre lande, 

Indonesien, Nigeria og Kosovo (sidstnævnte er 

kun delvist anerkendt som uafhængigt), hvor 

salafismens indflydelse er blevet særligt 

mærkbar. 
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Som læseoplevelse skal man være forberedt 

på, at Varagur benævner en lang række 

personer med arabiske/islamiske navne og 

derudover også benytter sig af en lang række 

af forkortelser, der dog som hovedregel 

uddybes i starten af bogen. Dette stiller krav til 

læseren om at holde tungen lige i munden og 

at give bogen sin udelte opmærksomhed. Gør 

læseren det, belønnes vedkommende med et 

indblik i sammenhænge, som oftest kun 

berøres perifert i medierne, da fokus er på 

lande, der kulturelt adskiller sig væsentligt fra 

vestlige lande som Danmark. 

 

Det er ikke entydigt, om man kan kalde det en 

kritik af bogen eller ej; men det er relevant at 

understrege, at det er tydeligt, at det ikke er 

Varagurs sigte at være så objektiv som muligt i 

sin undersøgelse. At hun forholder sig 

særdeles kritisk til den salafistiske fremfærd i 

Indonesien, Nigeria og Kosovo, er uden for 

enhver tvivl.  

 

Der er dog ikke noget, der helt utvetydigt 

peger på, at hun er på de forfulgte muslimers 

side (følgere af shiaislam og sufisme – en 

retning inden for sunniislam, hvor følgere især 

er udsat for forfølgelse fra salafisterne, da de 

ifølge sidstnævnte ikke praktiserer islam på 

den rigtige måde); men der er ingen tvivl om, 

at hun har skrevet bogen med det budskab for 

øje, at verdenssamfundet skal være mere 

bevidst om den internationale spredning af den 

ultrakonservative form for islam, som 

salafismen er, samt bl.a. den intolerance og 

jagt på minoriteter, der opstår og er opstået 

heraf. 

 

Et af Varagurs vigtigste anliggender med ”The 

Call” er at tydeliggøre de afledte konsekvenser 

af, at Vesten med USA i spidsen har allieret 

sig med Saudi-Arabien, hvilket bl.a. har 

baseret sig på en fælles interesse i at bekæmpe 

den kommunistiske trussel under Den Kolde 

Krig. Dermed har den saudiske 

ultrakonservative form for islam udbredt sig 

globalt med en masse oliepenge i ryggen, uden 

at Vesten for alvor har rynket brynene.  

 

Varagur beskriver, at angrebet på USA d. 11. 

september 2001 havde stor betydning for det 

saudisk-amerikanske forhold, da amerikanerne 

herefter fik markant fokus på at bekæmpe 

salafistisk jihadisme, som organisationen bag 

angrebene, Al-Qaeda, har som ideologi.  

 

En vigtig konklusion fra Varagurs side er, at 

den saudiske salafisme har vist sig yderst 

levedygtig i både Indonesien, Nigeria og 

Kosovo, hvor der bl.a. er bygget moskeer og 

skoler, der har haft til formål at påvirke 

lokalbefolkninger til at tilslutte sig denne gren 

inden for islam.  

 

I dag ser man dog hovedsagelig den saudiske 

påvirkning i Saudi-Arabiens nabolande og 

nærområder, og der sker slet ikke i lige så høj 

grad som i det 20. århundrede en øget 

udbredelse i resten af verdenen. 

 

"The Call” kan anbefales til alle, der ønsker et 

indblik i det saudiske projekt og dets 

udbredelse i et historisk perspektiv, den vil 

give et aktuelt overblik over projektet, som det 

regionalt og globalt markerer sig, samt skitsere 

dets fremtidsudsigter. 

 

Den vil også have naturlig relevans i dansk 

politisk henseende, grundet dens delvise fokus 

på udbredelsen af jihadistisk salafisme, som er 

i erklæret opposition til Vesten (inkl. 

Danmark), som den ønsker at bekrige.  

 

Denne retning er f. eks grupper som Islamisk 

Stat og Boko Haram bannerførere for, og 

sidstnævntes fremfærd i Nigeria beskrives 

indgående i denne bog. 

 

Al-Qaeda, Islamisk Stat og Boko Haram 

praktiserer alle tre salafistisk jihadisme. Det er 

ikke alle salafister, der er militante, er det 

vigtigt at påpege – det er en broget bevægelse. 

Salafisme i moderne form er egentlig opstået i 

Egypten, så den er ikke specifik saudisk; men 

saudierne har udført den væsentligste indsats 

for at sprede salafismen over store dele af 

verden – ikke mindst ved hjælp af 

oliepengene.  

 


