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In His Name Thomas Knarvik Hent PDF In His Name er en tegneserie om religion. Og retten til at kritisere
den. Som det hedder i forordet: Som karikaturtegner med muslimsk baggrund har jeg ikke haft let adgang til
at vise mine billeder frem for offentligheden. Men fornylig fik jeg en e-mail fra den norske kunstner Thomas

Knarvik, der havde set mine værker, og vi blev enige om at lave noget sammen. Vi lever i en tid, hvor
satiretegnere myrdes, udstillinger lukkes, og ytringsfriheden indskrænkes, fordi der er fare for at ’såre

religiøse følelser’ og derved fremprovokere voldsreaktioner. Vores metode er måske beskidt og banal. Men
det bliver den kun, fordi den er et svar på de beskidte og banale overgreb, som begås i religionens navn.

Vores hjerter banker for alle, der bliver ofre for overtro og undertrykkelse.
Teksten er på engelsk.
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