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Under sine rejser til 111 lande har Cherif El-Ayouty besøgt de fleste islamiske stater og nærlæst Koranen og
en lang række islamiske skrifter. Her kom civilingeniøren, forfatteren og debattøren frem til, at de hellige
skrifter bliver misbrugt på det groveste af islamiske religiøse fundamentalister, der tager 1,4 milliarder troende
muslimer som gidsel i deres utopiske drøm om, at islam som religion skal overtage hele verden. Cherif
El-Ayouty har grundlagt bevægelsen ’Nutidens Muslim’ for at skabe en ramme til at diskutere de
forandringer, han mener er nødvendige for at skabe og sikre en bedre fremtid for den enkelte muslim i Vesten
og for islam som religion. Bogen er både et barskt og ligefremt opgør med de totalitære træk hos en række
religiøse og politiske ledere inden for islam, og en vejledning med gode råd om daglige leveregler for
muslimske trosfæller i Vesten i håbet om, at det kan skabe bedre vilkår og større frihed samt livsglæde for
dem.
Bogen kan også med stort udbytte læses af ikke-muslimer i Vesten, der ønsker at få et nemt indblik i de
religiøse og kulturelle konflikter inden for det muslimske samfund, og som ønsker at finde argumenter til
debatten om, hvordan islamisk fundamentalisme bekæmpes, så vi sammen kan skabe en fredelig fremtid.
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