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Med Morgenavisen Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne i 2005 blev Danmark
centrum for en global strid om ytringsfrihed. Flemming Rose forsvarede de 12 tegninger, mens verden stod i
brand, og han blev hurtigt en central aktør i debatten om ytringsfrihedens grænser i det 21. århundrede.

I løbet af de forgangne år har Rose besøgt universiteter og tænketanke, deltaget i konferencer og debatmøder
overalt i verden for at diskutere tolerance og frihed. Flemming Rose fortæller om personer og oplevelser, der
har påvirket hans syn på verden og sat rammerne for hans forståelse af Muhammed-krisen, om møder med
systemkritikere i Sovjetunionen og eksmuslimer i Europa. Han giver os sin personlige beretning om en
begivenhed, der har sat dagsordenen for debatten om, hvad det vil sige at være borger i et demokrati, og
hvordan vi lever sammen i en verden, der bliver stadig mere multikulturel, multireligiøs og multietnisk.

 

Nyt forord af Flemming Rose (2014).

Med Morgenavisen Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-
tegningerne i 2005 blev Danmark centrum for en global strid om
ytringsfrihed. Flemming Rose forsvarede de 12 tegninger, mens
verden stod i brand, og han blev hurtigt en central aktør i debatten

om ytringsfrihedens grænser i det 21. århundrede.

I løbet af de forgangne år har Rose besøgt universiteter og
tænketanke, deltaget i konferencer og debatmøder overalt i verden
for at diskutere tolerance og frihed. Flemming Rose fortæller om
personer og oplevelser, der har påvirket hans syn på verden og sat
rammerne for hans forståelse af Muhammed-krisen, om møder med
systemkritikere i Sovjetunionen og eksmuslimer i Europa. Han giver

os sin personlige beretning om en begivenhed, der har sat
dagsordenen for debatten om, hvad det vil sige at være borger i et

demokrati, og hvordan vi lever sammen i en verden, der bliver stadig
mere multikulturel, multireligiøs og multietnisk.
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