
  

 

 
 
 
 

 
 

  

 

Ministerens tale ved åbningen af Center for Forskning i Islamisme og 

Radikaliseringsprocesser. 

 

Lad mig indlede med at takke for den venlige velkomst. Jeg er glad for at være indbudt og tilfreds med at 

jeg i dag officielt kan åbne Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser. 

 

Jeg vil også gerne takke alle jer fremmødte, for at i er kommet for at være med til at festligholde 

åbningen af centeret her ved Institut for Statskundskab. 

 

Og jeg vil især gerne takke professor Jens Blom Hansen og bestyrelsesformand Knud Larsen. Det er i høj 

grad jeres fortjeneste at vi kan stå netop her i dag og markere centerets åbning. 

 

Jeg er med til mange festlige og højtidelige arrangementer i forsvaret og ved andre styrelser og 

myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Men det er så sandelig ikke hver dag, at jeg er med 

til at etablere en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution. Så jeg kan roligt fastslå, at dagen i dag 

er noget særligt, også for mig. 

 

Etableringen af dette forskningscenter har baggrund i den politiske aftale om Finansloven for 2007. Her 

blev der afsat 10 mio. kr. til forskning ”med henblik på at fremme målrettet terrorforskning (…) til 

forskningsprojekter, der fokuserer på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme 

med udgangspunkt i islamistisk fundamentalisme.” 

 

Bevillingen blev afsat til Forsvarsministeriet. Det har taget længere tid, end vi oprindeligt troede, at få 

centeret forankret og oprettet. Der har været andre modeller og placeringer i spil; men jeg er utroligt glad 

for og stolt over, at centeret nu oprettes her ved Aarhus universitet. 

 

Jeg ser det som en stor fordel for centeret, at det placeres som en uafhængig forskningsinstitution her i 

universitetsmiljøet – med direkte adgang til den øvrige forskning her, og med den synergi, der følger af 

placeringen ved Institut for Statskundskab og universitetet.  

 

Lad mig endnu engang takke Aarhus universitet og Institut for Statskundskab for den store støtte, 

universitetet og instituttet har ydet i forbindelse med processen omkring centerets oprettelse. 

 

Måske er der mange, der ikke umiddelbart forbinder mit ministerområde med forskning. Og som jeg 

nævnte før, er det ikke ofte, der etableres forskningsinstitutioner under mit ministerområde.  

 

Men der er dog flere fortilfælde; som Center for Koldkrigsforskning og Dansk Institut for Militære Studier. 

Det er altså faktisk ikke så usædvanligt, at det netop er Forsvarsministeriet, der etablerer centeret her i 

dag. 

 

En anden grund til, at jeg synes, det er naturligt, at Center for Forskning i Islamisme og 

Radikaliseringsprocesser oprettes af Forsvarsministeriet er det forskningsområde, centeret skal beskæftige 

sig med.  

 



  

 
 

Side 2/3 

 
  

 

Vi lever i en tid, hvor vores samfund står over for trusler og risici, som vi for 10 år siden knapt kunne 

forestille os. 

 

Siden den 11. september 2001 står terrorisme – og navnet Al-Qaida – øverst på dagsordenen over trusler 

mod de vestlige demokratier. Også i Danmark er terrortruslen rykket tæt på; selv om vi indtil nu – 

lykkeligvis – har været forskånet for angreb herhjemme. 

 

De mennesker, der udøver terrorismen er modstandere, der anvender vold på en måde, vi traditionelt ikke 

er vant til at håndtere i vores samfund. 

 

Også forsvaret må forholde sig til denne trussel. Hvor vi tidligere forberedte os på at kæmpe mod en 

modstander, der var organiseret og uniformeret på samme måde som vi var, er det i dag sådan, at vores 

soldater i Afghanistan næsten hver eneste dag er i kamp med modstandere, der optræder som civile, 

gemmer sig blandt kvinder og børn og ultimativt ikke er bange for at sprænge sig selv og uskyldige i 

luften for at dræbe os. 

 

Herhjemme har forsvaret også en vigtig opgave med f.eks. at hjælpe politiet; og ultimativt – i rammen af 

totalforsvaret – at medvirke til at sikre, at samfundet kan fungere, også hvis vi rammes af større 

terrorangreb. 

 

En af forudsætningerne for at kunne forebygge og afværge terrortruslen herhjemme og i udlandet er, at 

vi kender og forstår vores modstander. For forsvaret er der behov for at forstå en modstander og trussel, 

der optræder og handler markant anderledes end en traditionel militær styrke – ellers kan vi ikke virke 

mod en sådan modstander. 

 

For det danske samfund som helhed er der behov for at vide, hvilke forudsætninger der skal være til 

stede for at radikalisering og terror kan opstå – ellers kan vi ikke sætte ind med forebyggelse og dermed 

forhåbentlig afværge vold og terror. 

 

Og det er netop her, Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser kan blive til nytte for 

både beslutningstagere som mig selv, og for samfundet som helhed. 

 

For sandheden er jo, at vi mangler viden på dette område. Hvor kommer terroren fra? Hvad er det for 

mennesker, der bliver til eller støtter terrorister? Og hvad er det, der ansporer og driver deres handlinger 

og holdninger?  

 

Det er alt sammen spørgsmål, hvor vi må erkende, at den nuværende viden inden for forskningen er 

begrænset og i et vist omfang modstridende. Derfor er der behov for mere forskning – og center for 

Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser. 

 

Det er faldet nogen for brystet, at ordet ”islamisme” eksplicit er fremhævet i forbindelse med centeret. 

Men det er efter min mening ubegrundet; for vi savner netop - i markant omfang - viden om, hvad 

islamisme betyder for os og for udbredelsen af radikale holdninger og risikoen for terror.  
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Både herhjemme og i de områder i Verden, hvor forsvaret er indsat, ser vi radikaliserede og voldsparate 

grupperinger, der legitimerer deres handlinger via religion. Derfor finder jeg det helt naturligt, at der nu 

specifikt forskes i terrorisme og radikalisering med islamisme som baggrund. 

 

Alle ønsker at leve i fred og uden terror. Jeg mener, at oplysning og udvikling er vejen til fred; og 

oplysning kræver viden. Viden er præcis, hvad Center for Forskning i Islamisme og 

Radikaliseringsprocesser skal frembringe.  

 

Og derfor får centeret her – som instrument for viden og kundskab – også en vigtig rolle at spille i 

oplysningen og dermed i kampen mod radikalisering og terror.  

 

Med disse ord vil jeg slutte af med at ønske centeret og dets leder, professor Mehdi Mozaffari, tillykke 

med oprettelsen. I kan nu begynde jeres forskningsindsats over de næste tre år, og jeg glæder mig til at 

følge centerets virke og ser frem til at læse centerets produkter. 

 

Held og lykke med jeres vigtige arbejde. 

 

Tak for jeres opmærksomhed. 

 

 


