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svære problemer med at blive integreret i europæiske
samfund er indlysende; men hvad det skyldes er ikke

altid analyseret systematisk nok. Eller man har fejlagtigt
opgivet integration og ment, at når folk hævder
at have en religion, må den respekteres – uanset,

hvad den indeholder. Ligesom problemet i høj grad
skyldes, at mange ikke vil integreres i, hvad de kalder

”de vantros” samfund.
Det er ikke den enkelte muslim, der tages afstand fra,
men islams totalitære tænkning styret af autoriteter,

som i yderste konsekvens destruerer det enkelte menneskes
ansvar og hele personlighed.

Bogen er tiltænkt læsere, som ikke har specielle
forudsætninger i forhold til nogen religion, fx jounalister,

politikere og andre, der ofte er lidt for hurtige
til at udtale sig, selvom de har et enormt ansvar i og
med deres profession. Den skulle også kunne være

grundlag for diskussion på højskoler, aftenskoler og i
studiekredse.

Birgit Bertung er mag. art. i filosofi, forfatter til 16
bøger og var i 25 år medlem af Søren Kierkegaard

Selskabets bestyrelse.
Om hendes introducerende bog ”Søren Kierkegaard

formidlet til nutiden” skrev Jyllands-Posten: ”Fremragende
formidling ... let og overskuelig indføring ... et
dejligt springbræt til Kierkegaards egne skrifter”.

 

At islamisk orienterede indvandrere generelt har
svære problemer med at blive integreret i europæiske
samfund er indlysende; men hvad det skyldes er ikke

altid analyseret systematisk nok. Eller man har fejlagtigt
opgivet integration og ment, at når folk hævder
at have en religion, må den respekteres – uanset,
hvad den indeholder. Ligesom problemet i høj grad
skyldes, at mange ikke vil integreres i, hvad de kalder

”de vantros” samfund.
Det er ikke den enkelte muslim, der tages afstand fra,
men islams totalitære tænkning styret af autoriteter,

som i yderste konsekvens destruerer det enkelte menneskes
ansvar og hele personlighed.

Bogen er tiltænkt læsere, som ikke har specielle
forudsætninger i forhold til nogen religion, fx jounalister,

politikere og andre, der ofte er lidt for hurtige
til at udtale sig, selvom de har et enormt ansvar i og
med deres profession. Den skulle også kunne være
grundlag for diskussion på højskoler, aftenskoler og i



studiekredse.
Birgit Bertung er mag. art. i filosofi, forfatter til 16
bøger og var i 25 år medlem af Søren Kierkegaard

Selskabets bestyrelse.
Om hendes introducerende bog ”Søren Kierkegaard

formidlet til nutiden” skrev Jyllands-Posten: ”Fremragende
formidling ... let og overskuelig indføring ... et
dejligt springbræt til Kierkegaards egne skrifter”.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Islam kontra kristendom&s=dkbooks

