
Klokken er ennå ikke åtte, og ved frokostbordet 
diskuterer ekteparet Reza Aslan (40) og Jessica Jackley 
(35) Midtøsten, veldedighet og yoga, mens de roer tvil-
lingguttene på ett år og familiens minipuddel.

Paret er til vanlig bosatt i Los Angeles, men familien 
er på en et års utflukt, og bor i toppetasjen på et bolig-
kompleks i Chelsea på Manhattan i New York.

– Vi ønsker å stadig være på en ferd gjennom livet, 
barna våre skal få oppleve hele verden. Vi tenker på å 
flytte til India i en periode om ikke så lenge. Å fortsette å 
reise selv om vi ble foreldre var til og med en del av bryl-
lupsløftene våre, sier Jackley mens hun smiler bredt og 
rører banan inn i havregrøt.

Begge kaller seg intellektuelle, foredragsholdere og 
forfattere og de er opptatt av to ting: De vil gi mennes-
ker hjelp til å hjelpe seg selv, enten gjennom penger 
eller kunnskap. Og: De vil gjøre oss smartere.

DRAGNING MOT GUD. Paret deler både seng, verdier og 
verdenssyn, men ikke religion. Da Aslan var syv år gam-
mel, flyktet han med familien fra den iranske revolusjo-
nen til USA. Foreldrene hans var ikke religiøse, men da 
Aslan så hvordan religion hadde makt til å totalforan-
dre et helt samfunn, kjente han en sterk dragning mot å 
vite mer om denne «Gud». Litt forvirret ble han medlem 
i en kristen ungdomsgruppe, og med kors rundt halsen 
og bibel i hånd var han som 15-åring dedikert misjonær.

– Jeg slukte alt som hadde med kristendom å gjøre, 
men da jeg skulle til å begynne på Harvard for å studere 
religion, spurte en smart rådgiver meg om hvorfor jeg 
i alle dager studerte det nye testamentet. Hun sa at det 
ikke kom til å finnes noen jobber innenfor det feltet i 
fremtiden. Husk, dette var i 1995, og så sa hun: «Alt folk 
vil komme til å vite noe om er islam».

Der Aslan var en følelsesmessig konvertitt til kristen-
dommen, ble han en intellektuell konvertitt til islam.  

– Det var som om et lys gikk opp for meg, som om det 
alltid hadde ligget i blodet mitt.

I dag kaller Aslan seg en muslim med en akademisk 
tilnærming til troen. Han har skrevet den kritikerroste, 
internasjonale bestselgeren «No god but God: The Ori-
gins, Evolution and Future of islam».  Han er støtt og sta-
dig på CNN eller Jon Stewarts «The Daily Show» for å for-
telle amerikanske tv-seere at muslimer ikke er farlige. 

– Hatet mot muslimer på verdensbasis er større nå 
enn like etter 11. september 2001. Men selv om musli-
mer fikk økt oppmerksomhet den dagen, handler ikke 
dagens frykt for muslimer om 9/11. Hovedgrunnen er en 
rik, og godt organisert gruppe mennesker og individer, 
som Pamela Geller og Robert Spencer (islamkritikere, 
politiske aktivister, red. anm), som bruker milliarder på 
en industri som støtter og dyrker frem islamofobi i USA 
og resten av verden. Men muslimer i Amerika er ikke er 
en sovende drapscelle som venter på å ta livet av tilfel-
dige mennesker på gaten, sier Aslan.

Han mener den største misforståelsen rundt islam er 
at «vi» tror at «de» er annerledes. 

– Muslimer er akkurat nå «de andre». Akkurat som 
jødene i Europa under andre verdenskrig, eller kato-
likker før dem igjen. Men det er ikke noe spesielt eller 
ekstraordinært med islam, sier Aslan mens han holder 
ut håndflatene sine, nesten som for å vise at han ikke 
har bærer våpen.

Han trekker pusten.
– Det har seg også slik at folket i Midtøsten akkurat 

nå går gjennom brennende hete omskiftninger både 
politisk, kulturelt, sosialt og økonomisk. Mange tror 
kampen akkurat har startet, men den er i ferd med å 
ende. Og som de fleste sluttoppgjør, vil også denne se 
dramatisk ut. 

hjelp din neste. Jessica Jackley er kristen, i likhet 
med 78 prosent av amerikanerne. Hennes største ønske 
har alltid vært å hjelpe andre. I 2005 startet hun Kiva, 
verdens første mikrolån-nettside, etter en reise til Øst-
Afrika hvor hun snakket med fattige bønder og mødre 
med store drømmer. Kivas lånemodell er å låne 25 dollar 
til et lite prosjekt, og låntager kan tilbakebetale så snart 
bedriften er oppe og går. Til dags dato har Kiva lånt ut 
over 300 millioner dollar til mennesker i 216 land. Da 
Jackley sto på scenen under en konferanse for få år 
siden, begynte hun gråte av sin egen tale når hun snak-
ket om at enkeltmenneskers initiativ faktisk utgjør en 
forskjell.

– Når et barn blir født ser de en godhet i alt og alle. 
De forventer at fremmede er snille. Over tid ønsker vi å 
fortsette å være meningsfull for andre, men på mange 
måter blir vi fortalte at det ikke er mulig. Det gjør meg 
veldig trist, sier Jackley. 

I dag finnes over 400 lignende økonomiske plattfor-
mer, blant annet Kickstarter og Indiegogo.

– Fremtiden er lys. På sitt beste vil crowdfunding ska-
pe et sterkere grunnlag for entreprenørskap, men å bli 
entreprenør har blitt litt glorifisert og det høres fortsatt 
mystisk ut. Folk sier hele tiden til meg at de vil bli entre-
prenører, men de aner ikke hvilke problemer de vil løse. 
Derfor er det smartere å lære av andres suksesshistorier, 
sier Jackley.
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TROFAST
Et muslimsk-kristent ektepar har bestemt  

seg for å forandre verden. Reza Aslan (40) og  
Jessica Jackley (35) deler alt, unntatt religion.
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et ekte par. Forfatterne, tenkerne og innovatørene Jessica Jackley og Reza Aslan vil la tvillingsønnene Cyrus og Jaspar få innblikk i all verdens religioner, for så selv
 å velge hva de vil tro på. Mor er kristen og vil hjelpe fattige entreprenører gjennom mikrolån, far er muslim og ønsker å fortelle sannheten om islam. 



GODT GIFT. Da Aslan og Jackley, kort tid etter at de 
møttes, fant ut at de ventet barn, ville de gifte seg straks. 
De inviterte til forlovelsesfest, som ble til bryllupsfest 
samme dag.

– Da vi skulle gi hverandre løftene …, sier Aslan. 
– Vent, kan jeg få fortelle? avbryter Jackley.
– Kom igjen, babe, sier Aslan og langer ut en håndgest 

som om hun skal til å servere en smakfull middag.
– Jeg strigråt og sa «jeg elsker deg, og vet du kommer 

til å bli en fantastisk pappa», og idet jeg sa det, gikk hen-
dene mine instinktivt ned til magen min. Ingen visste 
noe. Vi hørte et sus i middagssalen. Jeg så ut på forsam-
lingen, tok en pause og sa: «Det er tvillinger!».

Folk ramlet av stolene. Aslan hadde på følelsen at 
svigerfamilien trodde Jackley hadde giftet seg med en 
marsboer. 

– Mine svigerforeldre er konservative kristne fra 
Midtvesten, alt de hadde sett eller hørt om muslimer i 
sitt liv hadde vært gjennom tv-kanalen Fox News.

Undersøkelser viser at mennesker som aldri har 
møtt en muslim i sitt liv, vil være dobbelt så skeptisk 
mot islamsk kultur og folk, i motsetning til de som kan 
si at de kjenner en muslim.

– Mamma og pappa ble først sjokkert, men nå gjør de 
opptak av ham hver gang han er på tv-skjermen, sier 
Jackley.

Aslan mener vi altfor lett skjærer alle muslimer over 
en kam. 

– De vi så på Tahrir Square ifjor er ikke de samme 
steinkasterne vi så i forbindelse med Muhammed-fil-
men på Youtube. Gjennomsnittsalderen på sistnevnte 
var 40 år og de utgjorde så lite som 10.000 av halvannen 
milliard muslimer i verden, mens den arabiske våren 
besto av millioner av 19-åringer. Å sammenligne disse 
to er dumskap, men det er nettopp stupiditet og latskap 
amerikansk media peiler seg inn på – dét, og å tjene 
penger. Dollar er deres hovedmål, ikke å fortelle sann-
heten, sier Aslan.

– Blir du personlig støtt av Muhammed-karikaturer?

– Nei, selv om det er et angrep på min identitet, tren-
ger ikke Muhammed Reza Aslan til å forsvare ham. Det 
jeg blir støtt av, er at en narkoman ekskriminell med 
vilje får til å provosere folk i en region av verden som er 
midt inne i en selvdefineringsprosess, sier han og sikter 
til mannen bak Muhammed-filmsnutten på Youtube. 

– Hvorfor dreper noen ambassadeansatte og brenner 
bygninger i Libya, mens amerikanske muslimer svarer 
med Twitter-humor?

– Fordi jeg, som velstående amerikansk muslim, 
har et hus, mer enn nok penger, en familie, jeg har alle 
muligheter foran meg. Jeg viser min forakt i min selv-
tillit. Men om jeg levde i Egypt og følte meg angrepet 
og marginalisert, uten jobb eller klare fremtidsutsikter, 
ville jeg også vært der ute på gaten. 

TRO PÅ NOE. Religion ikke er det samme som tro, iføl-
ge ekteparet. Personlighet avgjør hvordan Bibelen og 
Koranen blir lest. Aslan mener årsaken til at religiøse 
tekster skrevet for mange hundre år siden fortsatt har 
gyldighet, er fordi tekstene kan bli lest på enormt man-
ge ulike måter – ikke fordi tekstene er sanne.

– Når Anders Behring Breivik sier at han slaktet 70 
barn fordi hans tro ga han grunn til å gjøre det, så har 
han rett. Når den kristne pasifisten sier at kristendom 
handler om nestekjærlighet, så har han rett. Når Osa-
ma bin Laden sier at hans tro førte ham til å kapre fly 
for å drepe uskyldige mennesker, så har han rett. Når 
jeg sier at islam handler om det motsatte, så har jeg 
rett, sier Aslan før han trekker pusten.

– Det er det som er problemet.
Tvillingbarna, som har fått kallenavnene «tenke-

ren» og «go-getteren», er lagt i seng. Aslan skal avgårde 
til New York University for å delta på en debatt. Jackley 
skal skrive videre på sin første bok om entreprenørskap. 

– Finnes det dager da dere ikke redder verden?
– Vi så nettopp «Friday Night Lights» en hel kveld. 

Teller det? ●
magasinet@dn.no

som skapt i himmelen. Da kjæresteparet fikk vite at de ventet tvillinger, lo de så hardt at legen måtte gå ut av rommet. Da han kom tilbake lo de fortsatt. 
– Å bli mamma forandrer alt. Selv om jeg gjør en jobb som er aldri så meningsfull, så setter det jobben på andreplass, sier Jackley.
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reza aslan professor og forfatter

trofast

▶ Reza Aslan er professor 
ved University of California. 
▶ Utdannet ved Harvard 
University. 
▶ Han har doktorgrad i 
religion, med fordypning i 
islam. 
▶ Han har blant annet 
skrevet bøkene «No God 
But God: The Origins, 
Evolution and Future of 

islam» og «How To Win A 
Cosmic War». 
▶ Han driver Aslan 
Media, en nettportal med 
nyheter fra Midtøsten for 
og av unge mennesker, 
samt BoomGen Studioes, et 
produksjonsselskap som 
leverer underholdning om 
kultur fra Midtøsten til 
kino, tv og mobil.

reza aslan

▶ Jessica Jackley er 
utdannet i filosofi og global 
ledelse.  Er også yogalærer.
▶ Hun startet non profit-
organisasjonen og mikro-
lånbanken Kiva i 2005. 
▶ I dag jobber hun for 

Colaborative Fund, en 
organisasjon som låner ut 
penger til kreative 
prosjekter. 
▶ I 2011 mottok hun The 
Economists innovasjons-
pris «No Boundaries».

jessica jackley


