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Jihad og døden Olivier Roy Hent PDF Forlaget skriver: Den verdenskendte franske islamkenders bud på en
forklaring på et skræmmende fænomen. Hvad får unge mennesker, født og opvokset i liberale vestlige

samfund, til at sprænge sig selv i luften, myrde sagesløse eller gå i krig for en åbenlys tabersag som Islamisk
Stat? Den islamistiske terrorbølge, der går over Europa og Mellemøsten, er svær at forstå, men det er

nødvendigt at gøre forsøget.

Olivier Roy vender den konventionelle forståelse på hovedet. Sagen er ikke, at islam er blevet terroristisk.
Det er derimod terrorismen, der er blevet islamisk! De vestlige samfund har alle dage gemt på kimen til

radikal, voldelig modstand mod udviklingen. Modstanden har haft forskelligt udtryk.

Tidligt kom terroren fra anarkister, fra nihilister, fra kommunister, fra nazister og fra fascister. Efter 2.
verdenskrig kom terroren fra venstrefløjens Rote Armee Fraktion, Action Directe, Brigate Rosso og

Blekingegadebanden og fra sære bevægelser på det yderste europæiske højre. I dag har terroren iklædt sig
islamiske gevandter. Socialt set er det samme fænomen, hævder Roy.

Med forord af Jakob Sheikh.
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