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At være europæisk muslim Tariq Ramadan Hent PDF "At være europæisk muslim" er det første og mest
ambitiøse forsøg på en samlet fremstilling af, hvordan islam meningsfuldt kan indgå i den europæiske
virkelighed. På baggrund af grundige studier i islams kilder søger Tariq Ramadan at besvare nogle af de
fundamentale spørgsmål der vedrører europæiske muslimers sociale, politiske, religiøse og kulturelle

integration. Det er forfatterens vurdering, at det er muligt på samme tid at leve som praktiserende muslim og
være en aktiv samfundsborger.I bogen gennemgår Tariq Ramadan de vigtigste islamiske grundprincipper og
de metoder, der traditionelt er udviklet med henblik på at "oversætte" og forstå de islamiske grundprincipper.
På denne baggrund foreslår Tariq Ramadan, hvorledes europæiske muslimer bedst forholder sig til de særlige
udfordringer, de stilles overfor, herunder dialogen, samarbejdet og sameksistensen med de ikke muslimske
befolkninger, der udgør majoriteten overalt i de europæiske stater."At være europæisk muslim" er udgivet i

samarbejde med Islamisk-Kristent Studiecenter.
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