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Förord

Det á¡ många personer inblandade i ett avhandlingsarbete, från den faktiska
ftirfattaren till mer eller mindre tillfåillig impulsgivare, men alla kan inte näm-
nas. Låt mig därftir borja med några kollelctiva tack. Till vännerna och kolle-
gorna vid seminarierna i islamologi och religionshistoria, och på lnternationell
Migration och Etniska Relationer vid Malmö högskola: tack far kritik, stöd och
underhållande distraktioner. Dessurom vill jag tacka dem som har arbetat med
Salaam ocÀ har tagit sig dd att diskutera sina terrter och sin tro med mig.

Jag vill rikta några s?irskilda tack till personer som bidragit till att det sludigen
blivit en avhandling. Få, om någon, har betytt så mycket ftir min forståelse av

vetenskap som min handledare Jan Hjärpe. Jag och mina kollegor upptäcker
gång efter annan hurvi reproducerar hans tankemönster, terminologi och reso-

nema¡rg. Red¿n under min första termin vid Lunds universitet hade jag honom
som ftireläsa¡e. Han fìtrbluffade mig då med sitt kunnande, och det gör han
fonfarande. Men kanske det ár genom samral, arbete och resor dllsammans
med. LeifStmbergsom jaghar internaliseratJan Hj?irpes idéer. Om jag har lyck-
ats ldra mig någonting under dessa å¡ åir det till stor del tack va¡e Leif och hans

skepticism, kunskap, choseÊia ton och hj:ilp in i det sista. J"g "il även tacka
jonat Saensson, t'hiþ Hai¡¿¿n oéh Torstenþnsson som genom sina egna brott-
ningsmatcher med liknande problematik har bidragit till att skapa en värdefirll
forskningsm$ ö för mig;Anne Sofie Roalàsom har stöttat mig i mina relationer
med Sveriges muslimer och som har delat med sig av sitt kunnande om islam i
Sverrge; Eua Harnberg,Ann Kall, Sournaya Pernilk Oaiç och Garbi Schrnidtsom
har last igenom avhandlingen i slutskedet; Tord OLsson, Olle Qoamströrn och
Catharina Raudaere, vilkas seminarier i religionshistoria har lan mig hur roligt
det kan vare att försöka ftirstå vetenskap; Alf Døhlberg Jean Hudson, Henriþ

Jeppsson och Måns Vinberg som bistått med råd om och hj:ilp med datorer,

sätmingen av texren och korrekturl ásrung; Johan Åberg och Eua-Maria Jønsson
som med god min uthãrdat allehanda skum musik i vårt gemensamma rum.

Dessutom vill jag tacka dem som har bidragit till att jag har haft den ekono-
miska möjligheten atr genomftira mitt avhandlingsarbete: CraþordsÞa *ifulsen,
FRN,fl. dr Uno OtteraedtsfondodtframfAr allt, Saensþa søten.

Sludigen 
"i[ 

jrg uttrycka min tacksamhet till min mor Lena, som ftirutom
allt ar¡nat lást korrektur; min fru Sofa oc}. sist, och allra minst, vå¡a dömar
Annaoch Fri.d¿.

Lund, en kv?ill i början av november, 2000
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Inledning

Under de senaste tre decennierna har det växt fram en sror mängd islamiska

tidningar, tidskrifrer, radio- och TV-program över hela Vdsreuropa. Det finns
en stor bok- och pamflettproduktion och dessutom en betydande produktion
av video- och kassettband. Dessa islamiska skriÊer, inspelningar och utsändel-
ser beskrivs och analyseras sâllan inom det forskningsområde som kallas "islam

i Europd'. Avhandlingen åir uppbyggd kring en fallstudie av en av dessa ddskriÊ
rcr, Salaam - iskrnisþ tidsþrift,l Det övergrþande målet ár att ge en bild av

hur islam kan uppfattas inom den muslimska befolkningen i Sverige.

I samtal med mr¡slimer har ofta frågan om mitr val av empiri och mitt ftlrhål-
lande till islam dykt upp. Varför konverrerar jag inte till islam - jag som har

ägnat så många år av mitt liv åt att studera religionen? Varfor studerar jag

överhuvudtaget islam? Varftir skriver j.g o- en tidskrift som Salaam och inte
om de religiösa genierna som al-Ghazzilf (d. 1111) eller Ibn Täymiyya
(d. 1328)? Ibland har det lett till långa diskussioner. Jag vill därfor redogöra för
en del av de utgångspunkter och motiv som jag, som forskare, har.

Mina studier om islam btirjade hösten 1984 ¿â,jag snart nitton år gammal
borjade Arabvarldslinjen vid Lunds universitet. Sedan dess har jag förhållit mig
till islam. Ibland har islam varit ett ämne ftir t¡niversitetsstudier, ibland har reli-
gionen varit en del av min omvùld som när jag bodde i Egypten och arbetade

som rundreseguide. Det som fascinerade mig från början var kontakten med en

annan historislc, politisþ kulturell och religios referensram. Jag, rom inte ser

mig sjdlv som religiös, som inte pralciserar nþn form av vardaglig lristendom
och som inte dr uppvuxen i en religiös miljO, tyckte det va¡ spännande an å
insilc i [¡1¡¡ ¡çligi(ls¿ vdrderingar, riter och tro kunde fungera som sjilvklara
referenspunkter ftir and¡a. Det var inte ett sökande efter Gud, andlighet, vis-

dom eller religiösa upplevelser som fick mig att studera islam. Istället var det
lusten att ftirsöka ftirstå det som inte var mina referensramar, att begrþa hur
andra tänkte och agerade. J"Shu hela tiden ndrmat mig islam via de troende,
inte via en gud. Under åren ha¡ jag mött mårga som nyarrerat och omstöpt
mina första, enkla bilder av vad islam var eller ved det innebar att va¡a muslim.

I samband med att jag skulle btirja dokoreral992 gav Magnus Persson, då

dolcorand vid Historiska institutionen, mig rådet att skriva om islam i Sverige.

t Hädenefur kallact Salaam. Jag h:invisar till Selaâm på följande sätr nummer/årsida. För en
beslcivning av tidslriftens historia, uppgifter om upplaga etc., se kapidet "Salaems historia".
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Det kåindes lockande att arbeta med nþt som levande människor i nutiden
producerade; människor som jag kunde samtala med och ftirhålla mig till där-
ftir att jag hade mött dem. Alternativet att studera historiens religiösa giganter
kändes inte alruellt. Valet av Salaam utlristalliserades efterhand som jag lärde
känna den mångsidþ miljti som islam i Sverþ är.

Finns det dåinçt som lockar migtill islam som uo? Dennafråga, som $állrs
mig så ofta, kan jag inte besr¡ara. För mig åir frågran felställd, då ett nelande wa¡
skulle innebära att jag nedvärderar islam som rro och er jakande war skulle
innebära an jag ár en potentiell konvenit. Det finns mycket som fascinerar mig
inom islams persongalleri, historiografi, teologi och mysfü utan aft der för den
skull år mig att v$a bli muslim. Men islam är ftir mig inte bara ett studieobjelct
som ger mig tillfälle an anv'anda en metod eller teori. J"g h* ftirhållit mig till
islam och muslimer i hela mitt vuxna liv. Att veta saker om islam och den mus-
limska världen har blivit min levebröd och en självklar del av min vardag, inte
minst eftersom jæhu undervisat om islam och muslimer vid Lunds Univer-
sitet, Malmö hOgskola, V:ixjö höçkola och på omliga studiedagar ftir lärare,

läkare, poliser, personal på invandrarverket ow. Islam i all sin mångfald känns
inte exotisftt, wån eller lockande, snarare vard"gligr, b.grÞligt och näwarande.
Mångfalden innehåller handlingar, värderingar och åsilcer som vinner min sym-
pati, men oclaå sådant som jag rer avstånd från.

De utgångspunkter som jaghar och de slutsatser som jag drar om muslimers
förhållande till islam kan säken uppfattas som bewd¡ande, sårande eller kanske

till och med kränkande av vissa muslimer. An havda att all kunskap, även reli-
giös, konstrueras socialt kan t.o<. vara sårande för en muslim som menar att
kunskap om islam kommer ftån Allah. Att påtala aft Koranen, precis som all
a¡ìnan te)ct, måste tolkas ftir att ftirstås kan likaså uppfattas som lränkande av en
muslim som anser an Allahs ljus styr den troendes läsning och att Koranen dr

klar och tydlig. Min avsilct âr att beskriva det jag undersöker utiÊån en sekul?ir,

kritisk och vetenskaplig position. IGitisk såtillvida att det undersöktas sanning-
ar inte oproblematiskt accepteres eller respelceras som sanningar. De kan istäl-
let granskas, diskuteras och lritiseras. Jag hoppas och ffor att od<så andra ska

finna perspelaivet berikande.

Varfor Salaam?

Avhandlingens huvudsaklþ empiriska material utgärs alltså av tidsLciften Sa-

laam. Religionsvetâren Ch¡ister Hedin skriver ftiljande om tidskrifren:

t2



Sala¿rn är en guldgruva ftir den som vill studera hur en grupp musli-
mer i Sverige vid slutet av det tjugonde å¡hundradet kämpar för an
å grepp om islams innebord i ett lristet och sekula¡iserat land.2

Salaam har, som Hedin påpekar, ofta använts som resurs ftir akademiska upp-
satser när det qáller att beskriva muslimers uppfatmingar. Detta tycker Hedin d¡

glädjande, dels efrersom manga ha¡ slitit med tidsk¡iften uren srörre respons

och dels för att den "återspeglar diskussioner bland muslimer i Sverige" uran ert

vare "ett officiellt organ for dem".3 Det glädjer även mig att Salaam rönt upp-
skatming i akademiskakçr- jagharkin kanna en del avde aktivaskribenterna
och redalcörerna och vet hur motigt det har varit ibland. Men samtidigt hävdar
jÆ 

^n 
hanvisningarna till tidslaiften ofta gjons helt utan perspelciv på vad

Salaem ¿ir fttr tidskrift, och helt utan käll}rifü. En av d¡ivlsafterna ftir mitt val

av Salaam ¿ir "ü* att positionera tidslciften och diskutera dess innehåll.
Man kan åindå fråga sig varftir Salaam ár av intresse. Religionssociologen

Robert \Øuthnow mener ate "more attention needs to be given to religious

discou¡se. Religion, after all, is not primarily a matter of moods and motiva-
tions; it comes to r,$ es we interact with others and it is reinforced by tåat
interaction."4 Han fortsäner med att nämna att kommunikation av alla de slag

är viktig för upprätthållande av religionen. Salaam sprider offendigt en bild av

islam. Det gör den lamplig och viktig att studera. Det stora flertalet muslimer i
Sverþ utmlar sig inte offendþ om islam. Det gör inte deras åsikter mindre
vd¡da, men de påverkar den offendiga debatten på sin htijd indirekt. Mitt val av

material leder till frågan vilken roll de muslimer som talar offendþ har odr hur
man kan se dem i ftjrhållande till den tysta majoriteten.

Ett ytterligare modv for att välja Salaam ár an den är en av de Ê wenska
islamiska tidskrifter som haft en Lontinuerlig utgivning under nþn l:ingre tid.
Den enda andra islamiska tidskrifr som kan mäta sig med Salnm at Aþtia iskrn,
ahmadiyyarörelsens tidskrifr. Jag kommer att beskriva övrþ wenska islamiska

bticker och tidslrifter i kapidet "Islam kommer till Sverige".

'z Hedin 1999.228.
3 Hedin 1999.228.
a'!?'uthnow 1992:5.
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Syfte och frþståillningar

Syftet med avhandlingen á¡ att beskriva Salaam och dess innehåll och analysera

varftir tidskriften har det innehåll den har. Studien syftar också till att undersöka
om teorier om globala islamiska diskurser lan bidra till ftirståelsen av innehål-
let. Jag antar hypotetislt att Salaam och dess innehåll reflekterar dessa diskurser
vill inte begränsa analysen av tidslaifren till wenska forhållanden. Istället vill jag

undersöka Saiaams sLiktskap med globalt spridda islamdiskurser. Utifrån deta
avser jag att diskutera om Salaam kan ses som ett enempel på wensk islam.

Min val av teori har sin utgångspunkt i mitt empiriska material. Jag vill med
hjilp av teorierna komma nirmare premisserna för de disku¡ser som skribenter-
na i Salaam agerar i. Jag har valt att använda mig av sociologiska - framfor allt
religions-, kultur- och kunskapssociologiska- teorier, se vidare kapidet "Teore-

tiska perspeldy'' och de ftiljande wå kapidena.

Avhandlingen rör sig mellan fallstudien och makroteoretiska perspeldv, Êam-
ftir allt diskurs- och globaliseringsteorier. Min ftirhoppning d¡ att detta ska leda
till en fn¡labar beþning av båda nivåerna. Ett problem med den tils¿i"gltæ
globaliseringslitteraturen á¡ att teorierna sállan prövas mot en empiri. Jag avser

att konkretisera globaliseringsteorierna genom att låta dem beþa ett lokalt mik-
roer<empel. Det är sällan tillrådligt att generalisera resulraren av en fallstudie och
överföra dem direkt på en annan sn¡die. Men med tanke på den srora, nástan
helt oanalyserade, textproduktionen bland muslimer i Vásteuropa hoppas jag

att denna undersökning kan tjäna en heuristiskt syfte far analysen ev annat
liknande material.

Avgränsnirg* av materialet

J"g h* valt att anftira nummer av Sala¿m från det ftirsta provnumret fram till
och med sista num¡et 1998.5 Senare nummer har inte tagits med då jag har
behövt tid på mig för att gå igenom, ordna och analysera materialet och dä¡med
haft ett behov att avsluta insamlingen. Salaam fonsätter sin utgivning och jag åir

fonfarande prenumerant.
I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet hade jag avsikten arr täcka alla mus-

limska publikationer i Sverþ. Efterhand i*åg j"g att avhandlingen vann i de-

5 
Jag har prenumererat på Salaam sedan I 992. Tïdigare nummer finns på LIB I , Lunds universitet.

Tirck dll læif Stenberg som givit mig en del av sina dubbletter, och till Monjia Sonniu som
skickade mig Salaams försöksnummer från maj 1986.
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skriptiv och analytisk skárpa genom en hå¡dare fokusering av ett m€r avgränsat

material. Det jag födorade var dels det heltäckande perspektivet och dels bro-
kigheten i materialet. På sän och vis hade det varit spännande att ställaÏorbjörn
Sä&es vilda anarkosufsm jämsides med farbroderligt fornumstig mtrslimsk bröd-
raskapsislam.t J.g h* istället valt aff presenrera den övriga svenska islamiska
liceraturen i kapidet "Islam kommer till Sverige" för att så placera Salaam i sin
sammanhang.

Vad ¿ir Salaam?

"Salaam dr första hjálperi', saçr redaktören Helena Benaouda.T Med det menar
hon att Salaam dr det ftirsta mån¡ga konvertiter möter av islam, inte minst de

som kommer 6fan Sverþs landsbygd.s Áven om detta kan antas vara en till-
spetsad formulering, rymmer den något väsendigt. Sala¿m är tänkc att erbjuda
en lättbegriplig och inbjudande introdulcion till islam ftir både muslimer och
icke-muslimer.e Eller som redaktionen vüer att formulera sig på ett reklamkon
hãnl999t "Salaam tar upp aktuella fifagor för muslimer i Sverþ och ger en god
allmanbild om islams lá¡a och betydelse i dagens värld."ro Redaktionen fürsöker
tillhandahålla aniklar som dels besvarar de grundlaggande frågorna om vad is-
lam inneba¡ och dels tar upp aktuella ämnen. Helena Benaouda berätta¡ att
redaktionen och Islamiska lnformarionsföreningen (IIE Salaams åigare) ofra blir
konaktade av uppsatsskrivande g¡rmnasieelever och srudenrer som fifagar om
det finns artikla¡ i något särskilt ämne. Om det inte finns och många frågar,

ftirsöker redaldonen skriva en eller söker efter tocter som kan översättas. r l Bland
annat i det syftet prenumererar redaktionen på andra islamiska tidskrifter som
The Fountøin, Iskmic Future och Impact Intern¿tional.t2 På frågor om tidslaif-
tens målgrupp har de olika redaktörerna warat på olika sätt. Soumaya Pernilla

6 Se Säfve 198111994 samt t.e¡l Kutub 1983.
7 Benaouda ha¡ varit engaçrad i Salaam till och från sedan 1988 och ¿ir sedan länge aktiv i hlami-

ska Informetionsförcningen (IIF) och Sveriges Muslimska Råd (SMR) (se Sala¿m 4195:5).
Honkonverterade till islam runt 1983 dåhonv¿ri2O-å¡såldern. Honatbea¡somhendläggarc
på fackftirbundet Metall och har läst sociologi. Sedan våren 2000 bä¡ hon eftemamnet Hum-
masten, men då jag beskriver en period före b¡et använder jag genomgående Benaouda.

8 Inærvju med Benaoud¿ 200G03-23.
e 

Jfr Salaam 12194:3 (Ows: Ißda¡e).
10 Reklamlon för Salaam från I 999.
rr Intewju med Benaouda 2000-03-23; Saham 2193:4.

12 Inærvju med Benaouda 2000-03-23.
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Ouisr3 menade aff den lásare som redaktörerna hade i åtanke nir de slrev, ofta
var andra kvinnor som lconverrerat till islam, vilket hade att göra med att det
mest var konvertiter som ldste tidningen.la Ouis har även skrivit att hon upp-
levde det som eft problem att "vi inte hade någon tydlig målgrupp klar framfor
oss. För vem skrev vi?"r5 Monjia Sonniusl6 havdade att hon snerare hade den
wenska skolan i åtanke, då hon ofta var ute och forekiste på skolorna for IIFs
räkning.l7 Helena Benaouda påpekade att det fortfa¡ande ár många konvertiter
som prenumererâr, men aÍ unga muslimer av båda könen som vdxer upp i
Sverþ utgör en ökande ldsek¡ets.r8

Det handlar dock inte om en form av avmätt informationsskrifr. Skribenter-
na har lagt ned mycket prestige och energi i sina texter. Må"æ ardklar åir djupt
personliga eller andas ett intensiw engagemang. N:ir jag har intervjuat Sala¿ms

skribenter och redaktörer om deras rexrer, har jag mött flera olika reaktioner.
Ibland har de und¡at över sin personliga omdöme, velat ftirklara ett och annat
eller lci.nt ett behov av att peka på personlig uweckling, sedan ett visst stycke

sk¡evs. "Naiy'', "vi visste inte bätre" och "trng" ár ord som använts av vissa

sk¡ibenter ftir att ftirklara va¡ftir en toft d¡ som den dr. And¡a tener har de varit
stolta över eller ståtr fast vid. Jagvill därftir betona att min avsikt ár att undersö-
ka, hur man kan förstå de rerfter som ftirekommer i Salaam, inte om man uti-
från texterna kan teckna profiler âv re:ftftirFaftarna och deras religiositet.

Mycket av det material som har publicerats i Salaam har skrivits av personer
som har en klar ankn¡ning till tidslaiften och IIE men det finns även annat.
Redaltionen reserverar sig gentemot dessa tenter genom att sli¡iva "De åsikter

13 Ouis började arbeta fö¡ IIFs räkning 1990 och skrev i Saleâm lggL1g96. Hon konvenerade
till islâm hösten 1986 nâ¡ hon var 22 å'r (Sakam 6/90:7; Sk¡iftliæ kommenta¡er från Ouis
2000-08-02). Redan innan konversionen hade hon kommit i kontakt med islam genom err
hennes qnter hade konvenerat dll islam fÌån buddhism. Numera är hon bl.a, aktiv i Lunds
muslimsk¿ lcvinnoforening och Skandinavisk¿ Muslimska Kvinnounionen. Ouis ¿¡r fonkarstu-
derande i Humanekologi vid Lunds univenitet. Tidigarc har hon bl.a. a¡betat som üira¡e.
Ibland undenecknas anikl¡rn¿ bara med ett av hennes ftimamnen, ibland med båda.

ra Inæwju med Ouis 1998-02-23; Brev från Ouis 2000-08-02. I en enkät som redaktionen gjonde
soÍrneren I 990 fr:mkom det att det va¡ fra¡nfö¡allt konverterade lsinnor som l2iste Salaam, se

Sak¿m6190:2.
t5 Brev ftån Ouis 2000-08-02.
16 Sonniu arbeade med Salaam 1986-1995. Hon konvenerade till is¡â¡n runt 1981-1982 då

hon va¡ i 20-fusåldern. Sonnius va¡ ordfönnde ftir IIF under många år och avsåg att avgå I 992,
men det blev ett å¡ till mer elle¡ mindre Êivilligt. Hon :ir grmnasieinçnjö¡ och arbetar numera
ftir Ericsson med tekniken runt mobiltelefonsv:¡xla¡.

17 Intervju med Sonnius 1998-03-25.
18 Intervju med Benao uÅa 20OUO3-23.
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som framftirs av artikelftirfatta¡na avspeglar inte nödvändigwis Islamiska Infor-
mationsftireningens åsikter" eller liknande formuleringar.re Monjia Sonnius
menar att redalftionen många gånger hade så ont om material aft man publice-
rade vad som fanns ti[gängli$. Vid upprepade dllfállen har redaktörerna efter-
lyst material och engagemang från lâsa¡na.2o En ständig brist på a¡tikla¡ fick
redalcörerna att ibland publicera texter som de inte tyclce om eller sympatisera-

de med. Dessutom slaevs ibland texter med stor hastighet, och alla formule-
ringar hann inte alltid tänkas þnom.2r Symptomatiskt ftir materialbristen dr
att Salaamredalcören Mariam K^rúaW' 1991 slriver: 'Jag saknar ord ftir att
beskriva hur oerhört glad och tacksam jag dr ftir att ändigen (efter fem å¡s slai-
vande i Salaam) å feed-back i form av ett öpper brev."z3 Den som skrev det
öppna brwet va¡ dock Soumaya Ouis som redan vid tillållet hade publicerat
fyra aniklar i Salaam och dessutom arbetade aktivt ftir IIF sedan 1990,2a Inte
ens detta öppna brev kom från en annars ryst lásekrets utan från en som engage-

rade sig i tidskriften, även om det fonfuande skulle draja innan Ouis fick nþt
formell uppgift på Salaam.25

Det typiska numret av Salaam har en bild eller teckning på framsidan
samt nþn eller några rubriker som ger for handen vad num¡et handlar om.
Första uppslaget rymmer en ledare, dá¡efter följer ett antal aniklar en eller
några sidor långa. I tidskriften står följande:

Förutom debatt skall sedan Salaam förmedla falca om Islam, nyheter
och annat, men debatt á¡ viktigt ftir att etablera Islam i det land vi lever

i, nämligen Sverþ.26

Mellan, vid eller i ardklarna finns bilder, korancitat, visdomsord, dikter, annon-
ser, korta notiser m.m. Det finns några avdelningar som återkommer under

re Reservationerna böfar i Srdkam l/91 och finns i de flesta nummer dter det.
20 Se t.en. S¿la¿m 219022, 8192:2, ll 194:2.

2t Inærvju med Sonnius 1 998-03-25. .Aven Benaouda (2000-03-23) beÉttar om en ständig mate-
rialbrist, se'àven Salaatn 1219O:2, Ç7 194:22 (Ouis: Om Salaam).

2 lGnjah arbeade med Salaem 198Ç1993. Hon föddes i Finlend. Hon konvenerade dll islâm
under tidigt 1980-al och wa¡ d,å i 2O-fusåldern. Under en period var hon deltidsa¡ställd av IIF
och arbetade med att informera om islam på skolor och hålla i kvinnocfuklar fttr islamsn¡dier.
IGnjah är utbild¿d sjuksköteska (se Sabøm 9193:15).

25 Saham 4l9l:17 (Svar till Soumaya Ouis 6ån Mariam K"rj"h).

'?4 
E-rr¡âil Êån Ouß 1996-12-06.

2t Det öppna brev publicendæ i Sakam 3l9l:lÇ18 (Ouis: Oppet brw till Ma¡iam lGnjah).
26 Salaam 7 193:2 (lædare).
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å¡en t.er<. "Sett & hört" som tar upp nyheter och händelser (ofta wenska), in-
sändar- och debamidor samt nyheter om islam i Sverþ eller i vá¡lden. På om-
slagets balaida har det ofta funnits en dikt eller bild. Baksidan användes från

5195 úll och med 1/98 dll aff uppmana lása¡en att ekonomiskt bid¡a till byg.
gandet av en moské på Söder i Stockholm (invigdes våren 2000) samt utgiv-
ningen av Muhammed Knut Bernströms koranöversättùg (k"- ut senr un-
der 1998). Det händer att redaktionen har givit ut remanummer ftir att kunna
koncentrera sig på en fråga dessa har dock va¡it undantag.

Thansliterering och citat

Salaam innehåller en stor måingd islamiska nyckeltermer av arabisl¡:t tusprung. I
tidskriften skrivs dessa med latinska bolstäver utan diakuitiska ptrnkter ftir att
såirskilja olik¿ konsonanter och utan markeringar for långa vokaler. Jag ftiljer
Salaam i de fall jag citerar. I övrigt h* j"g valt att translitterera samt kursivera

den islamiska termerna. Jag använder mig av det qrstem som finns i Intematio-
nal Journal ofMidàh h* Stud.ies (IJMES) som á¡ en va¡iant av det s¡rstem som

används i The Encycbpaed.ia of Islam (EoI).n Det innebár an man bl.a. slriver
"j" för attuttryckajlm, o"h "d'ftir att uttryd<a qãf.Dennatranslittereringen
används i de flesta engelskspråkiga vetenskapliga böcker ocÀ tidskrifter, och även

it.q.. NøtionaltnEÞhpedin. Vissa ord som är ofta återkommande och som inre
kan sammanbla¡rdas med andra (som t.ex. imam, hadith) translittereras inte
och bOjs som wenska ord. Det gãller även vanligt förekommande namn som

Sayyid Qutb eller Yusuf al-Qaradawi.

Febøuningar och trychfrl

Då och då citerar jag srycken ur Salaam d¿ir det finns uppenbara stavfel. Jag har
valt att råtta texten så aa felen ftirwinner iställer ftir att skapa onödig ftirvirring,

Jag ser t.o<. ingen poäng med att återge rubriken "Fredagstal om relationer till
icke-n""limer".28 Vid andra tillfällen har jag füllt in ord som saknas inom hak-
parentes. Syntaktiska fel har inte åtgärdats. Jag har heller inte gjort ändringar då
felaktigheterna kan sägas ha en mening.

27 Se IJMES trarslittereringsregler (htq://uk.cambridge.org/joumals/mes/mesifc.htrn).
n Sala¿ml2l9l:18.
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Hánvisningat till Koranen

Det finns en möjlighet att använda olika översättningar av lGranen till wenska.
Om jag behöver citera Koranen kommer jag mest att använda mig av a¡abisten
K V. Zetterstéens översärtning av bl.a. den a¡iledning att de flesta korancitat
och alluderingar som finns i Salaam utgår från Zetterstéens tent.2e Zenerstéens
koranöversättning byger på en numrering som är ovanlig, den s.k. fltgelska
eller syriska numreringen. Den vanligare numreringen (kallad den eg¡rptiska)
har till alldeles nyligen inte funnits i en tillgåinglig svensk översättning, men vdl
i engelska. Personerna runt Salaam har vid flera tillållen kritiserat Zecerstéens
översättning, inte minst för att ha en "nþt felaldg" versnumrering.3o En eng-
elsk översättning som de ofta ftamhåller ár YusufAlis.3t

Skillnaden mellan de wå numreringarna ár inte sror, men likvåil viktig, då
man lan hamna helt fel om man inte kánner till vilken numrering som avses.

T.ex. finns den berömda üonversen på olika ställen:2:255 i den eg¡ptiska och
22256 i den flügelsþ vers 2: 138 i den eg¡rptiska motsvaras av 2:L32 i den flítgel-
ska; medan den vers som d¡ kind som IJmm Salamas vers àr 33ß5 i båda num-
reringarna. Kapiden, eller surorna, stämmer dock alltid överens. För att undvi-
ka missftirstånd kommer jag an hänvisa till båda numreringarna, ftirst till den
eg¡rptiska och sedan till den fltgelska, på ftiljande siítt2:2551256.

Sedan 1998 fin¡s det en wensk översättning av den forna ambassadören

Muhammed Knut Bernström som följer den egyptiska numreringen.32 Bern-
ströms översättning ha¡ vdlkomnar av många ¡¡r,sli¡¡sr, och inte minst Sala-
ams redaktion har backat upp Bernström och hjälpt till an samla in pengar till
den nya översänningen och sprida information om den.33 Den wenska staten
har skänkt en summa ftir att hjälpa till med tryckningen av boken.

Det kan ,ill"gg"" att dessa numreringar inte á¡ de enda. Ahmadiy¡arörelsens
koraneditioner numreras på ytterligare ett annat sätt. Det finns en wensk ahma-
diyyaöversättning av Qanita Sadiqa som publicærades 1988 inftir ahmadiyyarö-
relsens hundraårsjubileum 1989.34

D lhranen 7979.
30 Set.q'Islatn ailr to 7989l.115.
zt The Hob Qar'an u.â. För referense¡ till Yusuf Ali i Sda¿m, se t.*.. Saham 1186:2O, 2tB6:14,

6t88ß.
32 l{orancns budskøp 7998,
33 Den nya koranöversättningen uppmärlsammada rcdani Sak¿m2195:28-31. Trdslaiften h¿t

haft anno¡ser om an man kan bidraga ekonomiskt till ör¡ersätminçn från 3 tgÇlt99.
3a Den Hekga Qør'anen 1988,
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Forskningen om "islam i Europd'

Det finns nåisan ingen publiceradforskning om islamiskatexterskrivnai Sverþ
och deras relation till en större bild av globalt spridd islam. De enda undantagen
är publicerade helt nylþn och alla berör Salaam.t Motsvarande forskning om
texter från and¡a vásteuropeiska lander ãir också knapp. Detta trots atr det finns
publikationer i varje land, t,ex, Irnpøct International, The Maslim Neus, Tiends,

Q Neus (a[a frânStorbriannien), Al-Fadscher, Al-Is l¿n (þkland), Qjbkh (Hol-
latd) ellerAn-Nar,Al-Im¿n(Finland).'z Likaså ar innehållet i de mångaTV- och
radiokanaler som sänder islamiska program i stort sett oanalyserat.3 I viss mån
kan man finna beskrivningar av de stora publiceringshusen, men ofta saknas en

analys.a Likaså:ir några av de mest profilerade rcologerna./predikanterna./förfat-
tarna och deras idéer besl¡rivna och analyserade.s Men det mer standardmdssiga
innehållet i tidningar, tidslaifter och böcker ár sdllan besl¡rivet eller analperat.
Ett undantag ár religionsvetaren Philip Irwis som hänvisa¡ till islamiska tid-
sl¡rifrer i Storbritannien och beskriver och kon kommentera¡ deras innehå11.6

Även religionshistorikern Kari Vogt ger en del insikter om innehållet i tidningar
etc. genom att hon återger intervjuer med alcir¡a redaktörer samt refererar till en

del aniklar från islamiska tidskrifter.T Det finns anledning att återkomma till
Lewis och Vogts to<ter.8 Det á¡ typiskr att forskare i ett ftirord till en bok om
unga muslimer i Vdsteuropa kan framhava vilcen av denna typ av publikationer
och se dem som något nya och viftdgt, inte minst ftir framtidens islam iVdsteu-
ropa, utan att det sedan uwecklas i någon av de foljande aniklarna.e Att mt¿s-

I Betglund 1999; Ouis lggg.Jagharskrivitwåaniklar: Otterbeck2000a; Orerbeck2000d.
2 Se Nielsen 1999 :82iYogt 1995.
3 Det tr¡¡s en fåtal a¡tikla¡ om kanalema t.o<. landman 1997 och IGrakrs Ec Bøggild Mortensen

1988, men innehållet berörs bara i förbifanen. Den mesr ambitiösa anikeln:in så länge om
innehållet i islamiskTV :ir Jonker 2000.

a Se t.er<. Greaves 1995:195fft Hedin 1988:4Áff.
5 Se t.ex. Frégosi 2000; Gerholm 1994 l{edn 1988; Herben 19931Nielsen l999,kap.8; Reebe¡

1991; Stenberg 1996a, ZÊblr:, 1995.
6 P lÆwis 1994:181tr.

TYogt 1995,kap.6.
I And¡a som kan n?imnas h¿t:i¡ Bæk Simonsen (1990:108f.) som bl.a. kon, men kärnfirllt, går

þnom innehålleti The Mu¡lim VorA LeagueJoarnøL. Likaså gfuJoly (1996:83f.) kordanat
igenom The Staiþt Paùt, e¡ bnøsl<tmwlimsk ungdomstidning.

e Vertovec E¿ Roçs 1998:13.
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limerna skriver om sin religion konstareras, men adà de skriver Êl vi inte veta.

Vad som &iremot tnns ¡ir en omÊngsrik forskning som á¡ koncentrerad på

antingen organisations$n¡kturer och organisationsstrategier eller mer vardags-

betonade normer hos muslimer som lever i váswùlden.t0

Vad jag efterþer á¡ uwecklade deskriptioner och analyser av samt teoretiska
modeller ftir nutida islamiska diskurser; ett material som behövs för att göra det
möjligt aÍ placera min deslription av Salaam i ftirhållande :ll en mer omfat-
tande omvárldsanalys. Det finns dock några studier an stödja sig på.lr Ett vik-
tigt exempel d¡ Ch¡ister Hedins avhandlingr4ila ärftd¿a muslimer.l2 I den sys-

tematiserar och analyserar Hedin vad han kallar "den fundamenalistiska apolo-

getikeri' som dominerade den engelskspråkiga muslimska islamlitteraturen
under 1970- och det tidiga 1980-talet. Hedins avhandling tar upp flera av de

skrifter och ftirfanare som refereras till eller publiceras i översättning i Salaam.

Avhandlingen kan således fungera som en hjãilpmedel ftir att å en inblick i en
form av islamdiskurs som var rådande nåi¡ Salaam grundades 1986. Vad gäller
forskning som arbetar med annan empiri, men liknande teori eller metod, kom-
mer relevant forskning att presenteras i redovisningen i avsnitten om teori (sár-

skilt globaliseringsfrþr) och metod, for att sedan användas i analysen.

En gemensamt problem ftir all forskning om muslimer är valet av vilken
grupp som man ska studera. De forskare som tillerkinner islam en viktig funk-
tion i muslimers liv tenderar att framför allt studera dem som ä¡ akdvt troende,
medan forsl<a¡e som inte tycker att religionen ár sárskilt vi-lcig eller intressant
studerar de mr¡slimer som kanske har en personlig ffo som inte tar så klara
$tryclç uttryck som forskaren sedan väljer att inte beþa. Valet avgränsas istál-
let i det senare fallet av t.en. etnicitet. En hel del forskare som skriver om musli-
mer i Vásteuropa gör detta endast under en period av sina forskningskarriåirer.

De har t.ex. en antropologisk teori- och metodinrikming som appliceras på ect

material som råka¡ bestå¡ av muslimer. Från en islamologisk synvinkel h¿inder

det att bakgrundsmaterialet om islam och muslimer lcan kännas litet vil skissar-

tat. Ofta saknas t.€r(. en teoretisk diskussion om religion och religiositet.l3 Fors-

kare som ä¡ inriktade på att studera islam ocå muslimer under hela sin forsþ

r0 För en litnande åsikt, se'W'aa¡denburg 2000:66. Shadid S¿ van lGninçveld (1995) innehåller
en l0Gsidig bibliografi över vetenskaplig litteratur om islam iVästeuropa. Se även Haddad ðc

Qurqmaz (2000) som çr en 43*idig bibliograû över den engelslspråkig forskninçn.
t t To<. Shadid E¿ van Koninçveld I 996; Stenberg I 996a; \7aa¡denburg 2000; Vogt I 995 . Pnina

'W'etbne¡s forskning diskute¡a¡ Ëamst talacle islemisk¿ diskune¡, men ger många väsendþ
modeller, se t.ex.'rü?'erbner 1994^, 1994b.

t2 Hedin 1988.
13 Se vida¡e Oterbeck 2000b, kap. 4.
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ning ställer ofta en annan ryp av frågor som ftirsöker ftirdupa kunnandet om
t.o<. religiösa tolkningar, upplwelser eller ritt'aler. Detta ár rydligt vid en ge-

nomgång av den s.k. "islam i Europa-forskningeri'. Det emologiska och antropo-
logiska perspektivet kommer ofta att fokusera på det lokala: på gruppen, näwer-
ket, organisationen, lagstiftningen etc. Tex. skriver l¿rs Pedersen i sin avhand-
ling om europeiska islamistiska rörelser:

Furthermore, I should stress that the Islamic movemenrs in'W'estern
Europe were not, of course, invented here, but rhat we are actually

dealing with a global phenomenon. Nevenheless, I feel it is more im-
portant to underline the fact that the central point in the act'raliry and
relevance of the Islamic movements in \Øestern Europe appears to rest

on local circumsta¡rces in response to local conditions.ta

Jag anser att Pedersen har ritt i att de lokala villkoren inte ska underskattas och
att de dr viktiga i ftirhållande till rörelserna som sociala rörelser. Jag våiljer dock
en annan väg än den vanliga i studiet genom att min forskning betona¡ idéinne-
hållet och då hamna¡ de globala, diskursiva frågorna i centrum. Pedersen vill
ftirklara varftir en viss del av de mwlimska invandrarna till Vásteuropa vdljer att
se islam som sin grundliçande identitetsmarkör. Mitt fokus ligger istället på
vilka idéer dessa personer mörer och skapar nd¡ de vdl inträtt i kretsar som gör
det val som Pedersen talar om.

Forskningen om "islam i Sverige"

Det finns numera en del litteratur om "islam i Sverige" som kan utgöra bak-
grundsmaterial ftir min ftirståelse av Salaam. Det mesta som slrivits om den
muslimska befolkningen i Sverige relaterar inte sárskilt mycket till religions&å-
gor och är ganska ointressant i förhållande till denna undersökning. Där kan
dock finnas information om de muslimska minoriteternas historia. Ofta finner
man sammainformation i böcker och aniklarsom just fokuserar päisknsfram-
våixt i Sverþ, varför jagkoncenrrerar mig på denna lireratur.

Den typiska texten om "islam i Sverige" handlar om församlings- och organi-
sationshistoria. Den saknar beskrivningar och analyser som belyser hur olika
muslimer uppfattar och praktiserar islamiska dogmer, riter eller trosftirestdll-
titg*t Det saknas även analyser av innehållet i fredagens predikningar i mos-

ra Pedersen 1999:194.
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kéerna vilket kunde ge en inblick i hur islam framställs i en rituell situarion.r5

Den första skrift som kom ut med titeln "Islam i Sverige" (eller liknande) var en

ttrnn publikation avkonveniten Mohammad Bashir 1964.16 I den beskrivs bl.a.

vad som finns av ftirsamlingsvedaamhet samt vilka grundläggande foreställ-
ningar muslimer förväntas tro på. Denna typ av skildringar har sedan uwecklats
och uppdaterats av bl.a. Muhammad Anwar (1979), Statens invandrarverk
(198i, 1 991), ,Åke Sander (1986, 1988, 1991, 1993,1996), Staffan Söderberg
(1992), Jørgen Nielsen (1992), Iæif Stenberg (1993, 1999), Ingvar Svanberg
(1994), Pia Karlsson och lngvar Svanberg (1995), Jonas Alwall (1993), Jan
Samuelsson (1999) och lngvar Svanberg och David \ùØesterlund (red., 1999).

Det sistnämnda verket, kallat Blågul iskm? Muslimer i Suerige, är det hittills
mest ambitiösa ftirsöket att samla information om islam i Sverige.

Beslrivningarna i.r ofta konventionella och innehåller ungeFár samma infor-
mation. Dena verlrar bero på att mycket av den historik som slrivs inte motsva-

ras av någon egen forskning utan istâllet bygger på tidigare te:fter, som i sin tur
många gånger bygg* på tidigare publicerat material. Deta dr många gånger
motiverat då vissa av publikationerna ovân á¡ skrivna popuLin ftir en bredare
publik.tT I andra fall fungera historiken enkom som en ram ftir en annan dis-
kt¡ssion.18 Men av olika slíål verkar inte t.er<. Samarbetsnämnden för statsbidrag
till trossamfunds arkiv ha använts som källa ftir historiska beskrivningar (trots

aft dá.r finns stadgar, protokoll etc.), ej heller de islamiska tidsl.cifterna och ftir-
samlingsbladen, med undantag av Salaam.

Vid sidan av detta finns journalistikens publikationer om "islam i Sverige".

De ka¡r ge intressanta detaljer och perspel*iv.le Inte minst Ênns det många
intervjuer med muslimer, både med dem som á¡ vana vid offendighetens ljus
och med icke offendiga personer.2o En del av dessa intervjuer finns samlade i
bokform.2r

r5 Bæk Simonsen (1990:86) visa¡ an greppet kan vara Êuktb¿n. De enda mer omfattande under-
sökningar om detta i Västeuropa har gjons av Michel Reeber (se t.o<. 1991 ellet 2000).

16 Bashir 1964. Hars tidigare namn va¡ Göran Granquist.
17Tor. Stenberg 1993,1999: Semuelsson 1999.
t8T.e¡r.Alwall 1998.
te Ett ambitiöst ptojektvarDM reportageserie'I profeters Europd'som publicerades undervåren

1995 i samband med Svenska i¡stitutes Euroislamkonfe¡ens i Stockholm i juni samma år (se

Eum-Ishm-Docamentation 1995). Reportagen finns samredigerade i ensåinryclç seD.ÀI1995.
20 Se t.o¡. I(ykans Tidning nr. 22 1993 som ha¡ tem¿t "Islam i Sveriç".
21 Se t.o<. Gusafsson 1993; Södling 1991.
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Is krnish shrifiprodahtion i uøensÞap liga sþrifiel

Det refereras sällan till de skrifter som givits ut av muslimer i Sverþ. En ge-

nomgång visar att beskrivningarna av den islamiska slriftliga produktionen van-
ligen sträcker sþ till omn?imnandet av Islamiska Informationsftireningens (IIF)
material, framftir allt böckerna Iskrn a,å.r tro odl Mahmoud Ndebæ Attfi;rstrå
isl¿rn samt Salaam.22 De flesta av tidskrifterna har ignorerats under sin utgiv-
ningsperiod och sedan gltimts bon efrer der aft de lagß ned. Avdem som nämns
är Salaam den i sùklass mest anftirda. Enstaka h:invisningar kan finnas till and¡a
publikationer, t.er<. har jag funnit sammanlagt wå hänvisningar till ddslaiften
Hedel en av etnologen lngvar Svanberg och den andra av religionshistorikern
och journalisten Staffan Söderberg.23

Påståendet kan sryrkas med en genomgång av artikla¡na i antologin Blågtl
iskm3a I boken nämns Salaam på 18 sidor ochiT av 14 artiklar. Av de andra
tidningarna och tidslrifterna hänvisas enðast ullAþtia ishm (d,àsidor i en arri-
kel),25 Noar al-Isl¿rn (wå sidor i en artikel) och Ahuisþ Balletin (en sida i en

anikel). Dessutom nämns wå planerade, men äffru ej oristerande tidskrifter:
Sørnørhand.ræpelnvelskmi¡þ þriiniþa.26 Vad g?iller andrapublikationer använ-
der David \Øesterlund sig av mt¡slimsk lineratur och en pamflett for att Ê infor-
mation om euro-sufismen i Sverige, i övrigt finns bara ett åtal anföringar.27

Om avsaknaden av ¡eferenser beror på en ftirsummelse från anikelforfattarnas
sida eller på att de islamiska slrrifrerna inte bedöms at ra av várde á¡ svån att
wara på. Men det finns ett undantag. Ch¡ister Hedins bidrag "Islam på wens-
ka" skiljer sig ffan övrþ artiklar genom att fokusera på publikationer som mus-
limer ha¡ givit ut.28 Han nämner tolv wenskspråkiga bticker av muslimer om
islam. Nåistan alla är översänningar.æ Av ddslaifterna beskriver han Salaam och
Nour øl-Iskrn, samt nämner Sømarþand.3o Ddremot omnämner han varken
t.q.. Hedef Aþtiu isl¿m, Utblicþ eller Rabiø.I anikeln kritiserar Hedin tidigare

¿ Iskm uilr tm 1989; Aldebe u.å.

23 Svanberg 1994t396f.; Söderbeg 1992:174tr,
2a Svanberg Ec W'este¡lund (¡ed.) 1999.
25 Det är jag som är ansrarþ ftir refercns ena t:ll Aþtiu isla¡'ø, se Hamrin 1999:58f .
26 Sa¡narþ¿nd ¡támns wà gânger i Blågal iskm, vill<et gss"i"çui. beror på att tidslniftens ränka

redaktäre¡¡ra ä¡ bekana både med Christer Hedin och redaktörerna till BIfuul iskn.
27 W'esterlund 1999.

'?8 
Hedin 1999.

'ze Se vidare kapidet "Islam kommer till Sverigd.
30 Sdaam fi¡ ett eget kapitel på tre sidog Noar al-Isl¿m far en sida, se Hedin 1999:227tr.
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forskning och menar att den bortsem &ån mt'slimernas sjdlvftirståelse. Han s[ri-
ver: "Vad man än anser om muslimernas bild av sig sjálva, borde det vara en

viktig del av beskrivningen aft återge deras uppfanning."3t Hedin har rätt i att
islanúska sk¡ifter sdllan används som källmaterial for att ftirstå vad muslimer

rycker om sin religion. Ddremot bör man inte bortse från att intervjuer ár ett
vanligt använt grepp for att ftirsöka nå olika muslimers religionsförståelse.

Även ndr Salaam nämns brukar den inte analyseras innehållsmässigt eller

vä¡deras som källa.32 Hedin gör ett ftirsök genom att koft beskriva de arbetwill-
kor som tidslaiften har haft och genom att konto<tualisera ett par ardklar.33

Utöver Hedins kánner jag till ue artiklar som analyserar material från Salaam.

Pernilla Ouis bidrar med en anikel om islamisk ekoteologi rull Blågul iskm.3a

Eftersom Ouis, som ä¡ dolcorand i humanekologi vid Lunds universitet, har
varit redaktör ftir Salaam, ä¡ anikeln dubbelt intressant ftir mig. I artikeln ana-

l¡'serar hon bl.a. några dikter ur Salaam och stdller dem i relation till dels den

svenska miljörörelsen och dels globala islamiska ekoteologiska strömningar.
OclaåJenny Berglund har publicerat en ardkel om islamisk ekoteologi i vilken
Salaam ges utrymme.35 Berglund har gått igenom alla nummer av Salaam och
analyserar de tercter som antingen uttrycklþn refererar till ekoteologin eller

som berör natursyn. Hon beskriver innehållet i f¡amfor allt Ouis och þar Dur-
ranis aniklar. I en avslutande diskussion for hon ett öppet resonemarig om hu-
ruvida ekoteologin i Sverþ primän kan ftirstås som ett globalt eller ett lokalt
fenomen, eller om båda synsätten a¡ lika relev"¿nta. Både Ouis och Berglund
menar att ddskrifren har varit det viktigaste forumet ftir att inuoducera ekoteo-

logiska idéer bland mr¡slimerna i Sverþ.tr
Den mest omÊngsrika beslrivningen av Salaam d.r en C-uppsats i religions-

historia av láraren Cecilia Frä;imark.37 Uppsatsen ar pï 4l sidor varav merper-
ten är en tematiskt indelad beslcivning av tidskriftens innehåll. Styrkan i upp-
satsen liger i an den ger en tn inbli& i olika ofta återkommande teman i
tidsldften. Analysen bar dock på en problem. Fräjmark ftirutsätter att man Ê¡

3t Hedin 7999:221.

32 För ett o<empel, se Samuelsson E¿ Bratdund 1996:11Iff
33 Hedin 1999t227tr.

3a Ouis 1999.

35 Berglund 1999. Anikeln är en oma¡betad D-uppsats (från 1998) i relþionshistoriavid Uppsala
universitet.

36 Ows 1999:236; Berglund 1999t202f.

37 Fräjmark 1998.
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en inblick i "den muslimska menigheten i Sverige" via Salaam.38 Tidsftriften ses

som muslimernas röst. Huruvida innehållet i Salaam i.r brett represenrarift ftir
den muslimska befolkningen i Sverige eller inte dr en wår frþ att besvara, men
genom an gå igenom andra publikationer och genom aft lása den sociologisþ
antropologiska eller etnologiska forskningen om muslimer i Sverige framuäder
klart och tydligt andra röster med andra budskap.

De wå anikla¡ som jag har slrivit om Sala¿m är baserade på konferensinläg
ftãn 1997 respektive 7998,3e De kan ses som ftirstudier i vilka jag testar idéer
om globaliseringsteoriernas betydelse för mitt material. Artiklarnas innehåll fin¡rs

inbakat i denna avhandling. De represenrerar alltså inre särskilda kapitel utan ár

uppsplittrade, uwecklade och i viss mån reviderade.

Det á¡ värt att poängtera hur liten denna vùld är. Min ftirsta anikel om
Salaem fan¡rs i en manusversion 1997 som jag bl.a. skickade till Hedin.ao Hedin
kom att använda den i sin anikel (Hedin 1999). Hedin var också handledare för
Fröjmark. Berglunds artikel btirjade som en uppsars i religionshistoria med
Mattias Gardell som handledare.al Både Frilimarks och Berglunds artikel skrevs

i religionshistoria vid Uppsala t¡niversitet och lades fram samma termin (dock

på olika nivåer). Berglund hade bl.a. kontaLr med mig och Ouis i samband med
uppsatsskrivandet. Detta resulterade i att Ouis 1999 håinvisar till Berglunds
uppsats och an Berglund 1999 i sin tur hänvisar till Ouis anikel. Dessutom
hänvisar Berglund till min anikel. lntressanr nog vilar samdiga aniklar på egen

forskning i form av genomtisning av Salaam och intervjuer eller kontalaer med
redaktörer och sl¡ibenter vilket gör det relevant att återkomma till dem.

38 Fräjmark 1998:40.
3e Ocerbeck 2000a, 2000d.
ao Otterbeck 2000a.
at Även Gardell ä¡ intresserad av islam och globalisering, se t.o<. Gerdell 1996.
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Metoder

Nedan beslciver jag den process genom vilken salaams ter<ter ftirv-¿ndlas från att
vara fristående från mig till att vara etr material som dr beroende av mig. I
deskriptionen ftirsöker jag formedla en bild av tidslriftens innehåll genom citat
och referat, men urvalet dr trots allt mitt. Det ûnns således ett behov av art
ftirklara hur jag Sü tillväg ftir att skapa deskriptionen.

Från material till deskription

Min fokus ligger på salaams texter. Jag gör en innehållsmássig deskription av
texterna som moßvarar budskapet i den klassiska kommunikationslcedjan sän-
dare - budskap - monagare.r Målet är att beskriva hur islam presenteras i Sa-
laam och analysera varÊor religionen presenreras så. Detta inneb:i¡ atr ldsarnas

uppfattningar av texterna þoreras. sända¡nas tankar om sina tofter (vem de dr
rilaade dll, i vilket sammanhang de tillkom ow.) kan dock vara av ert visst
intresse, men det är inte där undersökningens fokus ligger. Istállet á¡ det min
lasning av tidskriften som rexr som kommer atr stå i cenrrum.

Litteraturveta¡enJonathan Culler gör skillnaden mellan "understanding?' och
"overstanding2 i forhållande till hur torter tolkas.2 Det ftirstnämnda s¡ftar på
att man forsöker "ftirstå teirten på dess egra premisser".3 Med hj:ilp av kunska-
per om texrens konrext, genre och språk ow. försöker man följa och förstå den
linje som texten "insisterar på".4 "overstanding' handlar om att man distanse-
rar sig från texten och sráller frågor om r.e,( det underftirstådda i texten.5 Hur
behandlas t.ex. kön och klass? Pedagogen carl Anders säfström kallar de olika
lasningarna inlásning respektive udäsning.6 Idealet ftir honom á¡ att forskaren

I Många reservationer kan göras i samband med denna klassiska, ft'ren-klade modell av verklighe-
ten (se t.o<. Gustavsson 1999:40tr) men den hjälper mig am fokusera vad jag undersoker och
ger mig en utgånçpunkt att ft;rhålla mig lcitisk till.

2 Se Culler 1992:114f.
3 Säßtröm 1999:241. Säßtröm utgår från Culler.
a Culler 7992j14.
5 fr Culler 1992:114f.
6 säfström 1999:242. Inüisning är skilt ñån det som inom religionwetenskapen kallas eiseges.

Intisning ska istället förstås som inomtexdig läsning.
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medvetet skiftar mellan dessa wå läsarter ftir att ftirstå rexter och dess villkor.
Deskriptionen av Salaam bygger på inläsning, en ftisning d¿ir j"g försöker ftir-
medla vad som stå-r i tidskriften på en rátwisande, pa{afraserande sätt ddr mina
várderingar och forklaringar av det som står minimeras. Udäsningen ligger i sin

tr,rr som grund ftir analysen.

Min inläsning baseras på följande strategier: a) Materialet har lcvantifierats

efter vissa principer; b) Det har lásts upprepade gånger i olika sammansäaning-

ar; c) Deskription ha¡ kontrolleram med en del av redaktörerna och författarna;

d) Jag har på olika sätt ftirsölt sätta mig in i den kontext som Salaams sftribenter

och redaktörer lever i.

Kuantif eringm aa rnateridlÊt

J"g h* valt att undersöka vissa saker i tidslaiften kvantitatiw üots att avhand-

lingen i huvudsak har em kvalitativt perspektiv.T J"g h* sammanstdllt statistik
på hur mycket olika skribenter har sl.uivit i tidsliriften, hur mycket som dr över-

sätmingar (vems text och vems översättning), vilka teman som á¡ återkomman-
de, vilket bildmaterial som finns, vilka auktoriteter som åberopas samt vilka
genrer och texffyper som ár representerade. För att bestämma vad som ha¡ va¡it
av intresse att lcvantifiera h* j"g l¿ist Salaam och antecknat vad jag uppfattat
som centralt och återkommande eller, ftir den delen, ovanligt. Dárefter h* j"g
gjon en heltäckande genomgång av tidskriften ftir att se om mina aningar varit
korrekta och ftir att verifiera eller falsifiera dem. Målet var att nå en mättnad ftir
de observationer jag har gjon, dvs. en punkt då inte nya uppgifrer Êamkom och

då tidigare uppgifter har funnit sin balans gentemot varandra.s Detta für aft i så

hðg grad som möjligt undvika godtycklighet. Jag erkänner an min lásning styrrs

av tidigare idéer ocJr teorier om vad som är intressant att observera, men samti-
digt vill jag framhå[a att jag har lyckats överaska mig själv flera gånger genom

att inte nå de resultat som jag ftirväntat mig. Istállet hu jryått formulera nya

tolkningar och revidera eller söka nya teorier enligt den metodiska strategi som

7 En ofta lcitiserad metod för samhållsvetenskaplig forskning har i viss man inspirerat mitt val av
kvantiÊeringsmetod: grundad teori Jag delar mycket av lnitiken, såi¡skilt den som lcitiserar
ftiresprå:l<amas idé om en teorilös start med en därpå följande teoriçnetering då jag inte kan se

hur en såd¿n teorilöshet är möjlig, se t.s<. Alvesson ôc SkOldberg 1994,1øp.3.1; Starrin
1996:115tr.

8 
J& Alvesson Ec Sköldb€rg 1994r81f.
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kallas abdulcion.e De tabeller, register och listor som lcvantifieringen resulterat
i publiceras i urval i avhandlingen, inte i sin helhet.

Olihø ltirningar

Ett annat särt som j"g h* använt ftir att skärskåda mitt material dr upprepade
lásningar av texterna efrer olika kriterier. Detn har skett parallellt med kvaffifi-
eringen. Således h"t j"g läsr i följd alla dikter, nyhetsreportage och nodser,
Ichutba-tqter (predikningar), aniklar om kvinnor, naturvetenskap och islam
ow. Dessa genomlasningar har sedan legat till grund ftir de tematiska och genre-
mässþ deskriptionerna som dr verktyg ftir att kunna göra en effektiv presenta-
tion av tidskriftens innehå11.10 Jag har strävat efter att utga från emiskt använda
genreindelningar men har ibland ått skapa etiska texrryper ftir att sarnla texter
som jag anser hör samman. Gxnyper kan t.or. skapas utifrån vilket âmne (t.o<.

l"groÐ eller vilken fi.rnktion (t.or. uppbygelsetext) en text har.rl Det kan va¡a
praktislt att ibland låta genrer och texttyper samverka ftir att göra deskriptionen
hanterbar. I denna process ¿ir inl¿¡sning viktig. Det gáller aa bekanta sig med
texterna, deras terminologi, deras disposition osv. Ilnder inldsningen samlar
man även på sig impulser till ud:isning t.o<. hu¡ texterna är uppbygda retoriskt
och hur detta reflekteras i hur terminologin begreppsliggörs.

Red¿þørernaç o ch s þri b enternas þomrnentarer

För att se om min deskription är rimlig ftir dem som har skrivit och producerat
Salaam har jag presenterat den för några av redaktörerna och skribenterna, dem
som jag har uppfanat som centrala personer.r2 De intervjuer jæ1g"n har va¡it

e Abduktion kan beslrivas som en realistisk kombinationsmodell som modfiera¡ de mer ideala
penpektiven induktion och deduktion. Istället för en rörelse från empiri mot teori eller vice
versa så avset abduktion en upprepad rörclse mellan empiri och teori, se t.o<. Alvesson E¿

Sköldb€rg 1994:42ff.
r0 Med tema menar jag att torterø dela¡ en innehåll, t or. hyllningar till Koranen. Genrc använ-

der jag i en vandaglig beqdelse d:it det finns skillnad p,å t.o<. nyhetsreponage och dikter, jft t.er<.

Hellspong Ec Iæ ún 1997 :24tr.
Ir Se Hellspong ðc lâdtn 199720tr.
12 Redaktören Soumaya Pernilla Ouis har läst och kommenter¿t (mundigen och skriftlþn) två

utkast till deskriptionen. Redaktören Monjia Sonnius ha¡ list två och koÍrmenterat (mundi-
gen och skriftligen) det ftirst¿ udrastet. Både tedaktören Helena Benaouda och med¿rbeta¡en
Khadij¿ oul.lrdda ha¡ tillskickaa etr utkast, men de har v¿lt ett inte kommente¡a det. Redak-
törcn Ma¡i¿m IGnjah açmr inte üinge i det offendiga, och jag har inte haft någon kontakt
med henne, uan ha¡ meddelat vie andn att jag skulle vilja att hon läser igenom deslrriptionen.
Jag har inte åa någon respons.
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informella och icke-standardiserade.r3 Eftersom textmaterialet står i fokus, och
intervjuerna är ganska Ê, L* j"g bonse från att informella intervjuer generellt

skapar problem vad gáller att klassificera och jämftira information från olilra
intervjuer.la Syftet med intervjuerna har varit att å fram unika sv-¿r och erfaren-

heter, inte generaliserbara sådana. Tillfillena da jag behövt frþ olika personer

om samma sak har varit å och lata att hålla kontroll tiver. Ibland kan jag rycl<a
att "intervju" kánns som ett påwingat begrepp för de samtal som jag har fon,
inte minst for dem som varit helt informella, vardagliga möten. Men jag har
¿indå valt att kalla alla typer av samtal "intervjuet'' istället ftir art skapa en kom-
plicerad taxonomi d?ir jag och ldsa¡en ska behtiva skilja mellan samral, intervju,
personliga kommentarer ow.

Tänken bakom kontakterna har varit att redalcörernas och skribenternas

kommenta¡er om min deskription ska å mig att reflelcera över den. Deras

kommentarer har ått mig att kontrollera artiklar som jag inte uppmárksam-
met, men som de anser viktþ. Det har getr mig möjligheten att se kopplingar
mellan texter som jag inte tidigare gjon. Ibland har det lett till aa jag har revide-

rat min text, men jag har oclaå Êtt kommentarer som jag inte tycker stämmer

och dåvidhållit min ursprunglig deskription.
fubetssättet dr inspirerat av islamologen Iæif Stenberg vars avhandlingsarbe-

te jag ficl< tillfille att följa på ntua håll. En ftrdel med a¡betssättet var, enligt
Stenberg, aft han fick respekt och ftirståelse ftir dem som han valt att studera

genom de personliga mötena.r5 Jag anser art der åir viktþ att försöka känna
ftirståelse för de perspektiv som man sruderar, inte minst när man inte delar

dem. Detta innebar givewis inte att man bör avstå från att beskriva perspeldven
kritiskt. Det bör påpekas aÍ dff är deslriptionen, inte analysen, som jag har
diskuterat med redaktörerna och skribenterna. Syftet med analysen skiljer sig
fifan mitt mål med deslriptionen, i det att analysen utgår från min udäsning av

materialet, och dr beroende av de epistemologiska utgångspunkter och teoretis-
ka modeller som jag anammat.r6 Det åir möjligt, och till och med troligt, att de

som ha¡ slrivit tofterna i vissa fall inte kommer att hålla med om min analyser.

Änen om deslriptionen syftâ¡ till aft vara parafraserande, ftirbehåller j"S *ig
rätten att göra en deslciption som jag finner ri[:tig, men som inte redalcörer

13 I Halvorsens (1992:81f.) föntåelse av informell och ej standardiserad. I en breda¡e bemärkelse
kan ma¡ kalle inæwjuema kvaliativa, se Starrin E¿ Renck 1996:53tr.

ra Halvo¡sen 199286,
15 Stenberg 1996e:19f.
16 Ouis och Sonnius har Êtt läs¿ delar av analysen och kommenterat dessa, men kommentarern¿

harva¡it å.
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och skribenter håller med om. Men jag anser ändå att det är viktigr arr de som
har skrivit texterna och gjon tidskrifren känner igen Salaam i min beskrivning.

Red¿þtaremaç o ch s þri bentema uärld

För att inte gå miste om kontextuella faktorer har jag ftirsökt säna mig in i den
vdrld som de slribenterna och redalcörerna lever i. Deta påstår jag nte an jag
har kla¡at med någon ñrllständighet, men genom att ftilja diskussioner, närvara
vid konferenser, läsa mtrslimska skrifter och olika massmedia, men också lyssna
på skvaller, har jag ftirsöftr att bilda mig en uppfatming om vad som sker. I deaa
sammanhang har även intervjuer och informella kontalcer med redaktörer och
skribenter varit vdrdefrrlla.

Genealogisk diskursanalys

Min analys hamtar inspiration från den genealogiska diskursanalys som utgår
från filosofen och idéhistorikern Michel Fouc¿ult.'7 I samband med en diskus-
sion om Foucaults syn på relevansen av sanning och mening i utsagor, citerar de
båda Foucaultkännarna Hubert Dreyfr¡s och Paul Rabinow boke n The Archeo-
hgy ofKnoutbdge

The analysis of statements, then, is a historical analysis, but one that
avoids all interpretation: it does not question things said as to what
they are hidi"g, what they were ieally' saying, in spite of themselves,
the unspoken element they contain [...]; but, on the conüary, it ques-
tions tfrem as to their mode of existence, [...] what it means for them
to have appeared when and where they did - they and no orhers."rs

Den genealogiska diskursanalysen dr vare sig inriktad på ftirFattaren eller ftirfat-
tarens verk.le I den mån fti,rfattaren ägnas uppmärlaamhet d¡ det mer menings-
firllt att frþ hur ett subjekt kan framträda inom dislcu¡sen och under vilka
premisser det i så fall lyder, än an sälla frågor om subjelcets originalitet.2. Istál-

17 Foucault spinner sina tank¿r runt Friedrich Nieøsches diskt¡ssion om çnealogi och historia. Se

t.o<. Beronius 1991; Foucault 197111998; Nie¿sche 188711994; Salvatore 1997 ftir en dis-
ktssion om genealogi.

t8 D¡syÂ¡s E¿ Rabinow 1983:51. Citatet Êån Foucauft 1969t1g72.109.
te 

Jfr Salvatote 7997 :w¡tt Foucault 1969 t 1993:346f.
20 

Jfr Foucault I 969 I 1993 :346.
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let placeras frågan om en utsagas øcistens, inte dess omedelba¡a innehå.ll, i för-
grunden.2r Dreyfrrs och Rabinow menar att Foucault frikopplar sig sjåilv från

utsagorne genom dena syruätt. Dárigenom behöver han inte ta sËllning dll
sannings- eller meningsanspråk i texterna - han behöver inte ens ta utsagorna

på allvar for att de ska vara intressanta.z Foucault menar at! genealogens upp-
gift 2ir atr historisera utsagorna och att forv:igra denna historia övergrþande

mening, mål och storhet. I detta âr genealogin suikt anti-platonsk.23 Jag anser

an defta á¡ ett användban ftirhållninçsätt nd¡ man arbetar med religiösa utsa-

gor och texter. Enligt tlosofen och islamforskaren Olivier Roy ?ir det just dessa

genealogiska, anti-platonska drag inom humanvetenskaperna som islamistiska

intellektuella tenderar att ogilla och se som destrulciva.2a

Sociologen A¡mando Salvatore ställer upp en lista över viktiga kriterier för
det genealogiska perspektivet.25 De centrala dr:

Att anlaigga en distans till det studerade, och iakm det som ett resultat av

påverkan.

An lea efter ftirutsättningarna for att det som man studera¡ ska kunna

uppkomma. Detta genom att göra avkall på allt letande efter ett unikt ur-
sprung, till fordel for en försök att identifiera en mångfald av hùkomster.26

Att sludigen utiÊån en kedja av diskurser identifiera det studerades genea-

logi.
Att genom hela processen hålla sinnet öppet für omformuleringar av forsk-

ningsproblematiken.

Utgångspunkten för Salvatore är att det som studeras ár konstruerat i tid och
rum och aft som konstruktioner har de en ftirhistoria. Samtidigt vill han inte
binda det studerade vid ett ursprung. Istället foredrar han att se en möjlig mång-

fald av há¡komster som bakgrund. Metaforen "härkomsC', eller "släktskal',27

antyder att det finns likheter och bakgrunder till det studerade utari att dessa

uttömmer vad som finns att säga om det studerade. Sociologen Mats Beronius

2r Se Fouc¿ult 19681 1998:307, 1969 I 1972:106tr.

"Jñ Dreyfus & Rebinow 1983:51f
23 Se Fouc¿ult 197 1 1 1998:37 8f ., 385tr.
2a Roy 1993:93ff.
2t Salvatore 1997::o<iv. Jfr Foucault 1968/1998:306ff
26 För en diskussion om skillnaden mellan ursprung och hlirkomst, se Beronius 1991:49ff.; Fou-

cault 1971/1998.
27 Beronius (t.*.. 1991:77) använder "släktskap'.
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betona¡ att det studerade bör betraktas som en praktik. Han slriver arr "en
pokfü ár det som görs, en handling, en händelse".28 En rext skulle således

kunna studeras som en handling som kan ses sammanhänga med andra hand-
lingar. Den genealogiska diskursanalysen kan genom att den betraktar mänsk-
ligt handlande som konstruerade praktiker i tid och rum användas för att histo-
risera en sådan praktils och teckna dess sammanhang via de diskurser som prak-
tiken har ett sl?iktskap med. I idealfallet kan en uolig genealogi upprättas. Salva-

tore gör dock en poäng av att han inte betralctar den genealogiska diskursanaly-
sen som en "fi,rllfädrad metod" - det handlar snarare om ett verþg ftir att
skárpa forskarens blick och disciplinera forskningsprocessen.2e

Fouc¿ult framhäver att genealogin måste baseras på en inlásning och ett han-
terande av stora mängder killmaterial. Men kjllmaterialet ska inte bara sökas

inom den angivna diskursen. Det âr genom art vägra att respektera diskursiva
gränsdragningar som genealogen kan å fram oväntade perspektiv och skriva
fram en "verklig historid'.3o Jag vill använda den genealogiska diskursanalysen
ftir att historisera och kontextualisera Salaams te:<ter. Detra kräver en betydligr
större inlásning åin bara av Salaams torter. Det gäller i princþ art kisa in vad som
finns av samtid4 men även fidigare, islamtolkningar och deras historia, vilket
givewis ?ir omöjligt. Men genom art t.ex. studera nyckelbegrepp, underliggande
förestillningar, referenser till slrifrer och aulcoriteter, kritik och det som om-
gárdas av tystnad hoppas jag finna spår som jag kan använda ftir att diskursivt
avgränsa, klassificera och sl?iktskapsbestämma innehåller i Salaam.

28 Beronius 1991:75.
2e Salv¿tore 1997z:r¡¡¡¡.

30 Foucault 197 | I 199 8:37 0, 379
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Teoretiska perspektiv

Mitt teoretiska perspektiv byger på wå antaganden. Det ena är att lcunskap i
bred bemä¡kelse ár socialt konstruerad; det andra dr att denna kunskap är dis-
kursivt ordnad. Det ftirsta stöder jag på den kunskaps- och religionssociologiska
tradition som t.o<. Peter Berger står ftir, det senare på den makt- och kulturana-
lys som utgår från Michel Foucaulu Detta dr basen ftir min sekuld¡a "kosmolo-
gi". Jag menar att det är fnrlabart att studera religioner genom arr betralca dem
som sociala konstruldoner bundna av diskurser som va¡ierar över tid och rum.
Islam, som varje annan religion, kan ses som ett symbolsystem vars sfmboler Ê¡
olika meningar for olika grupper och individer i skilda historiska situadoner.l

J.S il undvika att göra normariva ursagor om vad islam bor vara eller är.

Min roll blir istället att studera tolkningarna som kontinuerligt görs eller gjons
av muslimer i historien. ReligiorshistorikernJacques \Taardenburg skriver i ett
angrepp på essentialistisk forskning:

I would contend that, scholarly speaking, no religion is a religion 'in
iaelf': it always is a religion for those who consider it to be so, believers,

theologians and ... schola¡s of religion. Sociologically this is true of all
religions and it is true of Islam. It is the religious interpretation which
makes it into a religion andwhen we srudyir as a religion, fundamen-
tally we study this interpretation.2

Jag studerar diskurser som personer som kallar sig muslimer producerar i skrift,
tal och agerande. Det kan beroende på sammanhang vara relevant att låta ab-
straktionen islam beteckna en del eller helheten av defta. En ensam muslims, en
isolerad bys, en netions eller alla muslimers samlade tolkningar kan alla benäm-
nas "islam". Av nödvändigha blir alla deslaipdoner av islam därftir relativa och
en frþ om representativitet, urval och malrt.

Alla de alternativa begrepp som existera¡ lämnar den teoretiska eklelcikern
ingen ro. Jag har ftirsökt d:impa impulserna aft hela tiden ftira in nya, parallella
begepp. Istállet stöder jag mþ framfttr allt på en lctrnskapssociologisk begrepps-

I 
Jft t.or. Gilsenan 198211992:28¡Waa¡denbutg 1974. En symbol kanva¡averbal eller icke-ve¡bal

och fungerar referentiellt genom sitt kulturellt betingade innehåll, se t.o<. Eickelmann & Pisc¿-
tolj 199629 ; Fomäs I 995: I 39f

2'Vaandenburg 1990t82. Se även rtTaa¡denburg 2000:62.
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epparat moditerad med Foucault samt de samtida globaliseringsteoretiska be-

greppen. Detta ftirhoppningsvis uten ett göra alltför mycket våld på anförda

ftirfata¡es teorier. Det finns en fyrkantighet hos de grundLiggande teorierna

som ger en tydlig grund och en våilkänd begreppsapparat. Gorierna kan sedan

kontinuerligt modifieras ßr att skapa en mer komplex och flexibel bild.

Verklighetsuppfatmingens sociala konstruktion

Peter Bergers och Thomas Luckmanns The Social Constraction of Reølity utkom
1966 och boken har sedan dess anftins och diskuterats inom forskarvi.rlden.3

Båd¿ författa¡na har uwecklat det grundlagande perspelcivet i senare skrifter.

Jag kommer i ftirsta hand att diskutera Peter Berger. I The Soci¿l Constuaion of
Rcality finrrs wå utgångspunlaer. Den ftirsta ár att kunskapssociologin har sitt
bredaste och mest intressanta studiefált i undersökandet av common sense-kun-

skap, inte i studiet av det åtal människor som teoretiserar om várlden och ska-

par originella ideologier.a Berger och Luckmann stdller vardagen i centrum ftir
människa¡rs tåinkande. Religionssociologen Robert \Øuthnow summerar Berg-

ers och Luckmanns idéer om detta i sor punlcter. För det första d.r i "vardagsli-

vets verklighet"s det som ár nára oss i tid och rum verkligare än det som ár

avlþet. För det andra uppfattas tiden som linjär och rummet tredimensionellt.

Med detta vill fti'rfattarna framhava vårt beroende ev den standardiserade tiden
och det standa¡diserade rummet. Den tredje och !:irde punlcen anknyter till
detta. Vardagslivets verklighet â¡ en synnerligen pragmatisk vdrld som wingar

oss till klarvakenhet,6 dvs. ett slags tillstånd som lräver vår närv-¿¡o och upp-
märksamhet. En femte punkt á¡ att individen sillan missuor vardagslivets verk-
lighet. En sista punkt á¡ att vi avgränsar vår vardag i "relevanssft¡et''. För vissa

uppgifter mobiliseras viss kunskap och övriga kunskaper sätts inom parentes,

blir irrelevanta.T Vardagen ár således ordnad, pragmatisk och tidslaavande ftir
individen. Den skulle kunna kallas den primira verkligheten till skillnad från

andraverkligheter dár d¡ömmar, "inre tid'8 och religiösa upplevelser år utrym-

3 Berger ðc Luckmann 19661 1984.
a Berger êc Luckmann 19661 1984:26f., 33tr.
5 Berçr & Luckmann 196611979.31.Vd, citat använder jag den svenska utgåvan ffin 1979.
6 Berger Ec Luckmann 196611984:35.

TVuthnow 1992:13tr.
8 Begreppet "inre tid" ä¡ hämat från Melucci 198911991:116tr. Han skiljer mell¿n social, linjlir

tid och in¡e, individuell tid som är'multipel och diskontinuerlig".
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me. Berger och Luckmann fornekar inte dessa världar utan framhäver endast
vardagen som mer cenual.

Den andra utgångspunkæn dr att ktrnskap i en bred betydelse av ordet ár
socialt konstruerad. Detta innebdr att t.ex. språk och kulturer är just konstruk-
tioner som människor har skapat och som de återskapar och omskapar i en
ständigt pågående process. Dessa konsruktioner internaliseras och externalise-
ras av individer som sedan ömsom bek¡äftas ömsom a#ärdas i sin ocernalise-
ring av kollektivet.e Detta leder till kunskap om normaliteten och dess gränser.
Ett kolleldvs gemensemma, subjektiva uppfattning om världen bdrs upp av att
denna allmänna ktrnskap är objektiverad, dvs. uppfattas som objektivt sann.r.
Den enskilda individen borjar redan som litet barn låira sig hur viklden ska
uppfaaas. Ett barn socialiseras in i verklighetsuppfattningen av sþitkanta and-
ra och mindre viktiga andra genom vad som kallas den primdra och sekun&ira
socialisationen.tl socialisationen är en process som verar hela livet igenom.l2
Internalisering, externalisering och objekdvering bör ses som dela¡ av en cirkel
och inte som en linjar uweckling. Genom processen skapar individen samhäl-
let, men skapas samtidigt av det.13

För att den objektiverade kunskapen ska kunna upprätthållas behöver den
legitimeras. För det skapas institutioner som ftirvärvar "historicitet och objek-
tiveras" och ftring dem skapas "sociala kontrollmekanismer".r4 När kunskap
sedimenteras i traditioner, roller och ordningar som objelciverars, ger samhåil-
lets institutioner objektiveringarna kontinuitet. Genom dessa processer skapas

symboliska trniversum. Berger och Luckmann beskriver dessa:

Ett symboliskt universum ár en samlad teoretisktradition som integre-
rar olika betydelseområden och innefaaar den institutionella ordning-
en i en symbolisk totalitet.ls

De påpekar vidare att:

e Berger Ec Luckmann 196611984t149ff.
10 Berger Ec Luckmann 196611984:70tr,
r1 Berçr Ec Luckmann 1966119842149tr.
12 Berger Ec Luckmann 196611984:166.
13 Berger 19631 1994:111f,: Berger Ec Luckmann 1966t 1984:96.
raBerger&Luckrnann 19661197918f."I¡rstitutione¡":irenmeeforförvanemässigasocialahand-

lingar och relationer, se vidare Berger ðc Luckmann 196611984:70tr,
lt Berger Ec Luckmann 196611979l.114,
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Det symboliska universum uppfatas som källan úll allz socialt objek-
tiverade och subjektivt verklþ berydelser; hela det historiska samhåil-

let och den enskildes firllständiga biografi betralcas som skeenden som

äçr rum inom dettauniversum.l6

Ett symbolisl.c universum ordnar mängden av intryck som vi fu från vå¡ om-
v:irld. Vi tenderar att uppleva omvùlden med de tillgåingliga symbolerna som

filter mellan individen odr omvá¡lden. Det vi inte ha¡ symboler ftir riskerar att
filtreras bon Êånvårperception.rT Men människan tenderar också att uweckla
symboler ftir det som hon upplever i vardagen och som hon ha¡ behov av. Detta
:ir tydligt vad gäller mängden av nyanser i ett språk. V?istgrönl?indsk dialekt av

inuit ha¡ t.ex. fler ord for olika sorters snö än vad många andra språk har, för att
ta ett vanlþ er<empel.18

Det symboliska universum ár beroende av plausibilitetsstrukturer - ett sarn-

lingsnamn for sociala processer och social interaktion inom ett näwerk av perso-

ner som delar ett vdrdesystem - ftir att den subjektiva verklighetsuppåttningen
ska vidmalchållas.re Det sociala näwerk som en individ á¡ en del av ár ofta
avgörande för hennes väirldsuppfattning.2o Om plausibilitetsstrukturerna rub-
bas, påverkas individens möjlighet att uppränhålla sitt qymboliska universum.

Hon wingas vüa en strategi, vilket ofta sker omedvetet. De awikande kan
forltijligas, demoniseras, geniförklaras eller förskjutas. De kan tas bon ur den

ordnade världen och förpassas till kaosets eller "den andres" kategori, den andre

som inte begriper och som inte kan begripas. Man kan också integrera delar av

det hotande eller genomgå en resocialisation.2r I samband med snabba sociala

ftirändringar utmanas och undermineras ofta plausibilitetsstrukturer vilket ten-
derar att provocera fram reaktioner - inte minst religiösa.22 Både migration och
globalisering, som ár centrala begrepp i den har avhandlingen, orsakar snabba

sociala forändringar.

16 Berger 6c Luckmann 196611979:115.
17 

Jfr 
'Wutlrnow 1992:11tr.

18 För en diskussion om detta, se ftiljande Intemethemside:
hap://www.urbanleçnds. com/language/eskimo-words_for-snow-derþhunl.

1e Berger Ec Luckmann 196611984:174tr; McGui¡e 1997:36.
20 Detta betonas av t.ex. Hamberg 1999.

21 Berger Ec Luckmann 196611984:122tr, 166fi behandla¡ olika strategier.

22 Se t.er<. McGuire 1997:34f.
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Religion som social konstruktion

En religion är en symboliskt universum som kan ordna hela tillvaron ftir indivi-
den och kollektivet. Den kan ge ordning och mening (en kosmologi) och hålla
kaos på avstånd.23 En religions symboliska universum är både beslrivande och
normativt då det både fttrklarar hu¡ saker är och hur de bör vara.2a Berger me-
na¡ inte att religion i¡ ett falsarium.25 Istdllet betonas att religionen såsom err
symbolsystem involvera¡ mänsklig kommunikation och dåirftir kan studeras på
samma sätt som annan socialt konstruerad kunskap. Religionssociologen Perer

Beyer beslriver deca med utgångspunkt i begreppsparet immanens och tran-
scendens.

The central religious paradox lies in the facr that the transcendent can

only be communicated in immanenr rerms, and this by definition:
communic¿tion on the basis of meaning is always immanent, even

when the subject of communication is the transcendent. Religion,
r:herefore, operates with sacred symbols, ones which always point radi-
cally beyond themselves.26

Den immanenta nivån á¡verkligheten beskriven såsom sinnenaftirnimmer den.
Den erxkilde socialiseras till olika tolkningsmönster av det immanenta beroen-

de på var och ná¡ i historien hon lever - beroende på gruppens gemensamma
symboliska universum. Det transcendenta uppfanas av många troende som det
som ger det immanenta en mening- dess kontorr. Men det som upplevs som

det transcendenta kan inte kommuniceras utan att det filtreras genom männi-
skans socialiserade sinnen och inte heller utan att vi använder de symbolspråk
som finns tillgängliga, och som har uwecklats i den mellanmänskliga immanen-
ta kommunikationen. På så sätt binds dl kommunikation om det transcenden-
ta i en specifik tids- och rumsbestämd kontext. Religionernas historicitet i.r
själva utgångspunkten ftir den genealogiska diskursanalysen.2T

23 Berger 1967 I 1969 29tr.
2a Berger 1967 I 1969 :29tr.
25 Detta enlþ'Wuthnow 1992:19. Betger har snarare anklagaa for att ge en samhällsvetenskaplig

apoloçtik ftir behovet av religion, se'lù(/uthnow 1992:28f. Se även Berger 197911980,"PÉa-
cd', d:ir Berçr diskuterar sitt personliga fttrh,ållande till *ligto".

26Bqet 7994:5,
27 Carreme (2000:145f) slrriver om hur Fouc¿uls çnealogi förutsäaer att religionerna kan stude-

ras på den immanenta niv"an i form av de troendes förståelse ar¡ dem,
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Sjiilva akten att kommunicera d¡ väsendig ftir upprätthållandet av plausibili-
tetsstrukturerna vilket gör att det sociala näwerk som en individ ingår i ?ir vik-
,ig, ßt hennes religiösa tro.28 I den moderna várlden är individernas näwerk

sállan begränsade enba¡t till en grupp. Berger pekar på hur sekula¡isering plura-
lism, identitetens differentiering och religionens privatisering ir centrala ftir for-
ståelsen av religionernas sätt att fungera i vår samtid.

Pluralhø

Berger ser "pluralisni'som en integrerad del av det moderna samhállet och som

ett socialt fenomen som går hand i hand med sekularisering.2e Ä't 
"n 

om Berger

använder pluralism som ett allmant begrepp som täcker både ideologiska aspek-

ter och sociala forhållanden, 
"ill 

j"g skilja mellan pluralitet och pluralism, där

det ftirra signalerar ett dllstånd (på samma sätt som modernitet, globalitet) me-

dan pluralism reserveras ftir de mer ideologiska aspekterna (på samma sätt som

modemism, globalism). Pluralisering i sin tur få¡ beteckna en process.so Det
finns en omfattande literatur om vad sekularisering innebär. Jag nöjer mig i
detta sammanhang med att peka på Bergers uppdelning av samhállet i privat
och offendigt och konstatera¡ att sekulariseringen betecknar den process som

äger rum då religionen förlorar sin plats som det dominerande symboliska uni-
versum i den offendiga sÊåren.3l

Den religiösa pluraliteten i USA har skapat en situation dä¡ olika religiösa

grupper konkurrera¡ med varandra. Staten tillerkinner dem samma juridiska

status till följd av statens idé om pluralism.32 De ha¡ alla ett religiöst symboliskc

universum att erbjuda, men det faktum att en grupp inte stå¡ ensam relativiserar

det som erbjuds. Berger menar att situationen dr densamma på andra platser,

t.e:<. Vdsteuropa. Den lojalitet som religiösa grupper tidigare har kunnat räkna

med från sina troende ár inte längre självklar. Berger sk¡iver: "As a result, the

religious uadition, which previously could be authoritatively imposed, now has

to be ma¡keted. It must be 'sold' to a clientele tlrat is no longer constrained to
'bur¡."22 Meredith McGuire menar att: "Increasingl¡ through mass media, edu-

28 
Jfr'Wuthnow 19 92:26f .

2e Ber ger 19 67 I 19 69 : 127 tr.

30 Fördelerne med en sådan språklig uppdelning Êamhålls av Fornãs 1995:38tr.
3r Berger 1967 I 1969, kep. 6.

32 McGuire 1997l.281f.
33 Berger 19 67 I 19 69 :138.
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cation, and other wider social influences, even nonurban communities are er(-

posed to competingworldviews."3a Pluralitet á¡ ett livwillkor ftir religioner i vår
samtid, inte minst i samband med den omfattande migrationen och den kom-
munikationstel<niska explosionen i slutet av 1 900-talet.

En effekt av konkurrensen är att det blir allt viktigare att prestera resultat och
skapa en byrålicati som kan administrera "religioneri'. Byråkratiseringen leder i
sin tur till att de olika religiösa grupperna alltmer kommer att likna varandra ur
ensociologisksynvinkel.35 En exempel på detta d.r atr det inom olika religioner
uwecklas likartade missionsstrategier.3G

Berger påpekar att det inre enbart är religioner som konkurrerar med religio-
ner. Istállet framhäver han att även iclce-religiösa aktörer finns på arenan, ibland
synnerligen institutionaliserade (t.ex. politiska ideologier), ibland i form av
strömningar (t.ex. individualism som ett várde sammanlänkat med modernis-
men).37 I denna pluralitet blir det wån ftir den enskilda gruppen at bevara sitr
symboliska universum oftirändrat, och religiösa sanningar riskerar att tappa sin
status som givna; de riskerar att avobjektiveras.3s Perer Beyer beronar aft detta
inte bara åi¡ livsvillkoren för religioner ura¡r även ftir andra sFi¡er som politik,
ekonomi och vetenskap.3e Men kanske medftir det särskilt grava konselcvenser

ftir religioner som gör anspråk på att'ágaden allomfanande sanningen.

Indi ui dc ns difernti eri ng

Moderniseringen av ett samhdlle leder till ftirandringar i hur individen upp-
faaas. Sociologerna Thomas Johansson odr Fredrik Miegel summerar fyra punk-
ter som Berger framhäver som karakteristiska aspelcer av identiteten i det mo-
derna.ao Den ár ouanligt öppm i det an individen har stora möjligheter aft ftir-
ändra sin identitet under livets gång. Den * ouanlþ dffirmtieradi det aa indi-
viden delta¡ i många olika livwärldar som var och en relativiseras av de andras
enistens. Identiteten á+r ouønligt reflttciu i det att individen år wårigheter att ta
vardagslivet för givet; istället krävs val och planering som leder till rannsakan

3aMcGuire 1997:37.
3t Berger 1967 I 1969:139.
36 Se t.o<. Poston 1992.

37 Berger 1967 I 1969 :137.
38 Berger 1967 I 1969:151.
3e Beyer 7994:75. I deta stödjer sig Beyer på Niklas Luhmann. Se även Beyer 1996:374tr.
a0 Styckea forsätming är en fri pamÊas på Joharuson Ec Miegel 1996:103. Deras summering

bygger på Berger etal,1974.
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och wivel. Till sist framhålls att den moderna identiteten ar ouønligt indiaidae-
radi det an individen uppfaaar sig som avgränsad från kollelcivet och har rätt
till frihet och autonomi, vilket stöds av individualismens ideologi i det moderna

samhállet.al

Dessa ftiråindringar Êr effekter ftir den enskildes socialisation. Det blir svå-

rare att med säkerhet identifiera de signifikanta and¡a och det blir troligare

an individen for¿indrar sig i religiöst avseende även nár hon ha¡ blivit vuxen.a2

Möjligheten att göra nya kombinationer av komponenter från olika religiösa

symboliska universum ökar. Berger betonar an valet, och inte ödet, blir centralt
i moderniteten.a3 Tankandet i dikotomier nár det gäller identitet (antingen

muslim eller inte) kan i många situationer ersättas med ett relationellt tåinkan-

de.a Människors identiteter kan vara betydligt mer situationsbt¡ndna och mind-
re bundna av lojaliteter.

Priuatisering

För?indringarna har konselcvenser för ma¡knadsftiringen av religion som ett sym-

bolisk universum. Berger påpekar att religionen i det moderna sekulariseras,

psykologiseras och privatiseras genom att alltfler skiljer religion från politik och
ekonomi, och genom att religion kl:is i psykologiska termer och presenreras som
sárskilt relevant för den enskildes privata liv.45 Dessurom ökar lekmännens roll,
inte minst därftir att de identifieras som viktiga "konsumente/' .nu J^guppfattar
det som att Berger använder ordet "lekmän-' i en lcisten bemärkelse som mot-
pol till prâster. Jag ftiredrar istdllet en uppdelning mellan troende och religiös

expen för att neutralisera kategorierna. En process som ha¡ blivit allt tydligare,

åtminstone vad giiller islam, dr hur de vaniiga troende uran expefturbildning i
allt hogre grad har blivit producenter vid sidan av arr vara konsumenrer.aT

Samtidigt innebar denna religionens privatisering inte aft den enskilde Êitt
vüer och tolkar religion. Allt må va¡a tolkningar, men tolkningar är sällan god-
tyckliga. Det sker en discþlinering så att antaler dllg:inglþ tolkningar begrän-

at "Individuerad" som det används h:ir ät religionssociologisk terminologi. Anv?indningen ske inte
farv:ixla¡ med det jungianska bruket av samne term.

a2 McGuire 1997:53.
43 Berger 1979 I 1980:10.
aa 

JÊ Petenon 199615f.
at Berger 1967 I 1969 :l 47 tr.
a6 Berger 19 67 I 7 9 69 :7 47 .

a7 Se t.oi. Jonker 2000; Roy 199211993, kap. 6; Stenberg 1996a-
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sas till eft åtal av alla möjliga tolkningar. Varje individ åk delaktig i en måingd

sociala sammanhang som varr och ett sätter gränser ftir val och tolkningar. Vid
sidan av nationalitet och religionstillhörighet finns t.er<. etnicitet, en kategorise-
ring som har aktualiserats inte minst i samband med den ökade internationella
mþationen.a8 Andra vildga kategorier som binder individen d.r t.or. klass och
kön.4e Islamologen Jan Hjåirpe har framhållit att en individ kan ha individuella
uppfattningar, upplwelser och erfa¡enheter men kan ocftså i vissa, ofta centrala,
frþr av den grupp hon tillhör avwingas ett samtycke ftir att kunna fonsätta att
vara en del av den.50 En individ kan finna sþ vara delaktig i en grupps ftirsök att
skapa en enklav av ftirwarsskáI. Gruppen kan d¡a sig undan, r.ex. genom atr
isolera sþ geograûslc eller genom aft ra avstånd från massmediekrlturen.sr Rát-
ten aft inneha tolkningsftireträde - aft bevara det egna sociala trniversums do-
minans - ?ir för mång. något att kampa fOr.

Makt och diskurs

Michel Foucault inlät sig i en diskussion om hur malc pralctiseras och aukoritet
skapas. I ett antal verk om fenomen som placeras i samhâllens marginaler (som

fángelser, soruella awikelser, vansinniga) ftirsölce han utififan bl.a. begreppet
"disku¡s" systematisera hur människan konstruerar sitt vetande.52 Foucault ftir-
ändrade sin användning av diskursbegreppet under sin karriär. I ett ftirsök att ge

en ungefärlig betydelse av begreppet skriver Mats Rosengren, översättaren till
Di¡þarsms ordning att Foucault använde diskurs:

dels i en mer generell och teknisk mening som na¡nn på alla skrivna
eller yttrade fraser, alltså som en mo$ats till det abstrakta språksyste-

met hngue, dels i en for Foucault alldeles såirskild bemùkelse, närnli-
gen som namn på hela den pralcik som &ambringar en viss typ av

ynranden - det ár i denna mening Foucault använder termen nár han
talar om t.e:<. medicinens, naturhisroriens eller ekonomins diskurs.53

{t Se t.ex. McGuire 1997:789 eller Ro< 1996,W. 11,
ae För betydelsen av klass, se Türner 199111994, kap. 3; for kOn, se McGuire 1997t120ff.
to Hjärp" 1997:267tr.
tr Se t.o<. McGuire 1997:59.
t2 

Jfr 
'W'uthnow et aL. l99l :140tr.

53 Rosengren i Fouøuk197111993:57. Disþarsens ordningetbjudetentydligsammanfatmingoch
udäggning av Foucaults idéer. I slcifun betonar han bl.a. vikten av den relþiösa diskursen. För
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Foucault är tydligare än Peter Berger nár det eäller hur de sociala aktörerna blir
konforma.5a Foucaults idé ãr att individer bl.a. genom sin socidisation under-
ordnas en mängd olika diskurser som gör att de inte frin kan valja vad de ska

säga eller hur de ska agera. Istd.llet skapas, regleras och disciplineras de av rådan-

de diskurser på ett sätt som de många gånger ár omedvetna om. Många männi-
skor ár blinda fOr sin samtids självklarhet. Det ár genom att bloal?igga premis-

serna ftir olika diskurser som en kunskapens arkeologi och en genealogisk dis-

kursanalys bed¡ivs.55

Fouc¿ult identifierade processer som är 
"iktg" ftir 

hur diskursers godtyck-
lighet begränsas: ynre utestángningssystem, inre utestängningssystem samt gall-
ringbland de talande subjekten.s6 Till de yftre utestängningssystemen räknade

han ftirbud (t.ex. tabun och socida ritualer), avskiljandet av det vansinniga och
viljan till sanning. Den sistnämnda innebä¡ även viljan att ftirdöma och falsk-

förklara.57 Foucault menade att vüan till sanning organiserar de andra yare
utestängningssystemen. t I

Som inre utestängningssystem räknade Foucault bl.a. hur kommentaren och

ftirfana¡rollen organiseras.5e Med "kommentar" menar Foucault den textmängd
som växer fram kring en normerande text och som upprepar och fastslår textens

diskursiva gränser.60 Han pekar på den stora mängd litteratur som frodas kring
en "rusprungste)ft".61 Ursprungstexten ár ständigt återaktualiserbar, dess me-

en av Foucaults egna definitioner av diskurs, se Foucault 196811998306. Foucault ett språks

begränsade regel¡ntem, som öppnar upp mot en obegr2irsad m:ingd möjliga ursegor, mot
språkes diskurser, som istället begr?insar vad som kan s2igas.

ta Bergers tanlar om plarsibilitetsstrulcuer har kritise¡aa ftir att vara ftir allmänna för att duga
som analprcdskap, se W'uthnow et al. 1991:49f ; !Øuútnow 1992.29ff,48. Foucault erbjuder
verktyg för att specficera vad plausibiliteastrukturer k¿n inneb:ira.

55 För en introduktion av Foucaults idéer om detta, se Ca¡rette 2000:10ff.;'Wuthnow et al.

1991:.144tr. Förhållandet mellan Foucaults användningar av arkeologi respeldve genealogi zir

omdiskuteret. För en odogmatisk diskussion, se Dreyfus E¿ Rebinow 1983:104tr. Se även

Foucault 1969 I 1972:135tr.

56 Fouc¿ult 197111993:7tr. Även Berçr & Luckmann (196611984:105) resonerar om inklude-
ring respektive utesüingning.

57 Fouc¿ult 197 I I 199 3 :10tr.
t8 Fouc¿ult 197 1 I 199 3:l 4.

te Foucault 197 I I 199|15ff.
60 Se Foucault 19711199316tr.
6r Ursprungstort är en problematisk term. Till att börja med böt "ursprung enligt Foucault ftirstås

subjektivt, ini6ån diskursen, och inte i nþn objektiv historisk bem:irke.lse. "Tèxt" bör i sin tw
forstås i så vid bemä¡kelse som möjligt, d¿i¡ text täcker varje utelande (rktiftligt eller inte
slcifrlþ, verbalt eller lcoppsligt) och d¿i¡ erskilda torter ä¡ delarna i di,skursens helhet. En
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ri"g k- udllggas med olika tekniker och den ger de lcommenterande en möj-
lighet att tala. Kommenra¡en lever på den kommenterandes lust att säga det
som redan har blivit sagr på ett sätr som det aldrig blivit sagt.62 Foucault påpe-
kar att "visserligen gör den þmmentaren] det möjlþ an säga nþt annar än
texten sjálv, men på villkor art det d¡ texren sjilv som sþ och i nþn mening
fi.rllbordas."63 Samtidigt:ir ursprungsre)cens aktualitet beroende av kommenta-
ren. Om kommenrarerna upphör riskera¡ ursprungsrerften aft falla i glömska.

Resonemangen ftir Foucaulr in påvad han kallar "ftirFattarrolleri'som bland
annat har den effekten att den discþlinerar möjligheten till slumpmåissiga ur-
tryck. Nar förfataren skriver á¡, eller görs, hon eller han medveten om de be-
gränsningar som råder i det valda mediet.ú Foucault pekar på en tendens inom
literaturen i moderniteten att individualisera och namnge ftirfatta¡en, och att
se fürfattaren som en oberoende kraft. Han urmanar detta genom att peka på
ftirfattarens beroende av sin samtid.65 Tänken på en individualiserad författare
vars originalitet kan underordnas beroendet av styrande diskurser á.r användba¡
vid den genealogiska diskursanalysen. Genom att språket i sig är en del av den
sociala miljön, finns det alltid nþt allmänt i den mest udda umaga.

Vad gåiller gallringen bland de talande subjekten beskriver Foucault hur reg-
ler, ritualer och hierarkier skapas ftir att kontrollera vem som talar i diskursens

namn. Det á¡ av vikt vilka egenskaper (t.ex. ålder, kön, börd, etnicitet) och
kvalifikationer (t.ex. ekonomisk status, utbildning, medlemskap) en individ ha¡
vid kommunikation.66 Atr det rör sig om eff inre utestängningssystem inneb:ir
att processen sker bland personer som är inkluderade, inte ockluderade. Följan-
de citat kan illustrera hur Foucaults idéer går att relarera till vem som kontrolle-
rar eller har religiös auktoritet:

Ingen predikant kan ge enkhutba lpredikan] om han inte ár en speci-

alist på området och han ska känna till alla teorier och tankar angående

urspÌungst€l.t :ir nþt som uppfattas som fundamentalt inom en diskurs och som disku¡sens
deltagare alltid återvänder till.

62 Foucault 1 97 1 I 199 3 :1 8f .
63 Fouceult l97lll993:19. Foucault tar upp ymerligare en inre uæstängningss¡rstem: discþlinens

organisation eller avgr?irsning. Han skiljer sedan mellan kommentarcn och disciplinen. Med-
an den ftirra sl<a säga det sagda, sk¿ man inom den senare säga det osagda men det ska göns
inom disciplinens arbesondning och ftinfülse. Med andra o¡d kan disciplinen ses som kom-
menterande på metodisk och teo¡etisk nivå.

ø Foucault 197 1 I 1993:19tr,
65 Foucault 197 1 I 1993:19tr.; Foucault 1969 I 1993.
66 Fouc¿ult 197 1 I 1993:26tr.

47



khutba. Minimikravet á¡ att han ska vara uto<aminerad frân shan"a-
fakulten har.67 Ibland finns det inte nog med utexaminerade, då ff¡
man ftirlita sig på folk som ha¡ studerat islams ldror på egen hand och
ofta má¡ker vi att sådana saknar den nödvändiga visdomen ftir att ge

predikningar.6s

Muhammad Sa"Id Ramadãn al-Bütl, känd syrisk teolog och professor vid
sharl"a-fakÅtet, Damaskus universiret,6e framhåller vikten av att kunna ge

hhu¡ban på det "korrelcd' sätet (kommentarens roll, formaliserad kunskap)70

och vikten av utbildning (discþlinering och gallring bland de talande subjel<-

ten). Han utpekar dem som borde avskiljas och hållas utanftir diskursen, men
som av resursskäl inte kan utesluras.Tr Uttalandc kan ses som rypiskt för en
religiös expert som ftirwarar rådande hierarkier och disciplineringssystem.

Mahtsompraþtiþ

Diskursen fi.rngerar som en disciplinering av möjliga urryck, men inte med
passiv automatik. Istället handla¡ det om relationer och malrutövningsproces-
ser. Det d¡ centralt ftir Foucaults tanka¡ om makt atr makt inte är, utan att makt
utöaas.7z Makt i Foucaults te¡<ter är en alctiv process, en praktik. Foucaults beto-
ning på maktpraftdken bör ftirstås som en reaktion mor en tendens art reiûera
makt. Sociologen Mats Beronius jämfor i sin avhandling malctpraktik med blixt-
randet. På samma sätt som blixten inte refererar till nþt annat än blixtrandet
referera¡ makt inte till nagot rurnar än praktiserandet av makt.73

Studiet av hur makt utövas d¡ en studie av människors relationer till va¡and-
ra. Men maktpraktiken ár inte enkel, utan komplor. Foucault återkommer till
orden "slumpmässig¡'och "godtyckli{tei'iDishursens ordning.Ta Foucault väg-

67 Shnrì"a à¡ den övergripande benämningen på den islamiska lagen. Den har t.s<. både juridiska
och rituella aspekter.

68 Intervju med al-8ut1995-05-22.
6e För en ptesentation av al-Buti, se Christman 1998.
70 Det "korrekt/ säaets diskurs reglera¡ inte bara innehåll utan även t.en. form, forum och tillåma

eller relev-¿nta symboler.

71 Även på andra platser råder brist på utbildade predikanter, se t.o<. Gaftrey 1994:47 (for Egrp-
ten) eller rüØaarrdenburg 2000:63ff (ftir Vasteuropa).

T2Beronius 1986:22. Beronius (1986:12tr) sk¡iveromFouc¿ula maktanalnikutifrånensociolo-
gisk anv:indning. Han sl¡:river även om Foucauhs teorier i Beronius 1991.

73 Beronius 1986:22. Se även ñeøsche 188711994247 där blixrmetaforen oclcå används.
74 Se t.ø<. Fouc¿ult 197111993:21,26.
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rar att tillerkinna individen fi.rllständig kontroll över en situation. Istállet ser

han hur en individs handlande ä¡ en del av et srörre komplex bestående av en
måingd individers handlande. Ingen kan överblicka summan av handlingarna
och de effekter de ha¡. Åter beronas, som hos Berger, hur individen dr underord-
nad socialt konstruerade diskurser. Men samhällets diskurser kan inte existera
utan individer som agerar. Den enskilda handlingen uúirs av individen men
den styrs av diskurser som discþinerar handlingen. Vanligen belsäftar hand-
lingar dnirigenom diskursema, rnen handlingar kan ocl¡så ftiråindra och urmana
dem. Institutioner spelar en viktig roll fiir diskursers upprätthållande. I dem
filngerar de inre utestängningsmekanismerna effektivast. Genom t.ex. hierar-
kiskt strulcurerad kunskap odr initiationsriter kan nykomlingars beteenden och
sociala position kontrolleras.

Foucault betonar att makt åtföljs av motmakt. Relationer åir ojåimlika både
som en ftirutsämning för och som en resultat av maktpraktiker.T5 En suategi ftir
att tydliggöra en maktpraktik i.r att "lokalisera moßtåndei' och exponera det.
Då kan makpraktiker som ddiga¡e var wå¡a att se framträda. Genom en sådan
strategi kan normaliteten i vår samtid er(poneras som en normativ diskurs, eller
ftir att klä det i Bergers rermer, den objeldverade kunskapen avobjektiveras och
visas upp som den sociala konstruktion den d¡.76

Maþt och rcliþon

Religionssociologen Mereditå McGuire har framhållit att makt och ordning
och relationen dem emellan inte studerats tilløckligt av religionssoirologet.TT

Hon har även påpekat vikten av arr beaku makt och ordning vid forskning om
globalisering, eftersom frågan om hu¡ en tolkning legitimeras blir hO,gaktuell.Ts

I diskussionen om den "sannd' förståelsen av islam d¡ målet ftir dem som gör
anspråk på att bli auktoriteter an, med olika malrmedel, â legitimiter av andra
troende och dârigenom i en ftirlangning fi. tolkningsföreträde. Vid sidan av det
falctiska innehållet i tolkningarna ár det ekonomiska, sociala och politiska makt-
utövandet "ild$ ftir tolkningsproduktionen. Om man betänker hur Berger
beskriver religionen i det moderna (pluralitet, differentiering, privatisering,
marknadsmetaforen) blir maktpraktikerna kring den religiösa tolkningen vikti-

75 Beronius 1986:.25.

76 Berçr 196711969:151, Jfr även Salvatore 1997:wt¡.
z McGuire 1983. Anikeln byggerpå ett tal till de amerilanska religiorssociologernas s¡ll"kap som

hon då va¡ ordförande för.
78 McGui¡e 1997:308.
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ga att uppmärksamma. Vem skapar tolkningar, hw marknadsftirs dessa och
vem accepterar dem? Foucault blir sä¡skilt Limplig att använda just i dessa sam-

manhang, då en av dygderna inom den genealogiska diskursanalysen dr att inte
låta sig bläindas av legitimeringar, historiograû och apologetik. Genom en ana\zs

av maktpralcik kan vi banre ftrstå hur upprätthållandet och ftirändrandet av

religiösa tolkningar sker. En religions namn blir som "makt" eller "blixteri', en

abstraktion som står ftir en prakdk. Religionen måste levas och tolkas för an
finnas. Genom att den levs och tolkas skapas ett mönster ftir hur detta ska gå till
- en diskurs (eller snarare flera). I varje samhåille skapas institutioner som funge-
rar som disciplinára centra, som samlar på sig sedimenterad kunskap, som beva-

kas genom utestängingsqrctem. Genom att studere de religiösa malcpraktike-
rna kan vi lá¡a oss hur en religion lwer och ftirändras.

Ovan har jag gått igenom teoretiska perspektiv som utgcir utgångspunkter för
h* j"g ser på religion och på tolkning av religiösa tenter i vår samtid. Bergers

religionssociologi med dess betoning på hur kunskap (även religiös) ?ir socialt

konstruerad, ocÀ på individens roll för religionen i det moderna, ár en perspek-

tiv som med fardel kan kompletteras med en Foucaultinspirerad malcanalys.

Då jag stöder mig mot den genealogiska diskursanalysen ftirflyttas intresset från
själva idéinnehållet i en tolkning till ftirutsänningarna for dess qristens. Om vi
dessutom antar att malt ¿ir en falaor i alla socida relationer kan vi försöka för-
stå, utiftån en viss tids och plats ftirutsätmingar, va¡ftir en religion tolkas på ect

visst sätt. I den processen á¡ det av vikt att finna variabler som kan ftirklara
förutsätmingarna ftir hur diskursen disciplinerar.

IGnskap skapas och disciplineras socialt, och det sker ett urval av vem som

tillåts tala som byger på hierarkier, ritualer ow. Mäldga institutioner som bl.a.

har effekten att tolkningarna begränsas och sedimenteras kan bygas upp kring
en religion. En vilcig ftþ"'à, vad som hander om gränserna för en religiös

grupps kommunikation ftr¿indras . Berger betonade på 1960- och 1970-talet
vikten av moderniteten, och hur denna har medfört en pluralisering och priva-
tisering av den religiösa tolkningen. Under 1980- och 1990-talet har manga

framhavt vikten av globaliseringen. Nåista kapitel handlar om de konsekvenser

globaliseringen har for den religiösa tolkningen.
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Globalisering

Globaliseringen påverkar hur islam formuleras.r Då j"g ár intresserad av reli-
gion som social kurukap konstruerad genom kommunikation, blir det nödvän-
digt aa betral*a effekterna av global kommunikation på nutida religionstolk-
ningar.2 Premisserna ftir både religiösa er(pefter och andra troende ftirindras nár
de blir medvetna om - eller ff¡ wån att undvika - andra konkurrerande tanke-
system och även andra tolkningar av samma religion genom det ständigt ökan-
de informationsflödet.3 Globaliseringen anses ha ftirändrat gränserna ftir vad
som uppfattas som en social kontext. Det d¡ d:irftir Limpligt att komplettera
mina teoretiska perspektiv med globaliseringsteorier för att lcunna beskriva och
analysera hur islamiska idéer kommer till utryck i Sverige.

Globalisering som term och begrepp

"Globalisering'ha¡ blivit ett modeord till den grad att akademiker som skriver
om fenomenet känner ett behov av att påpeka aü de vet detta. Sociologen
Malcolm \Taters sl¡river att om postmodernism var 1980-talets innebegrepp så

är globalisering 1990-talets.a Termen används på olika sätr och fOr olika syÊ
ten. Den vanligaste användningen är som beteckning på ekonomiska ftiränd-
ringar inom finans- och varumarknaden under det senare 1900-talet.5 I dessa

sammanhang nyttjas rermen "gl.obaliseringen" ibland ftir legitimering av nyli-
beral ekonomi. Det gränslösa ekonomiska spelet med snabba penningrörelser
framstãlls som det nattuliga monerä¡a q¡stemer, eftersom globaliseringen sker
och pekar ut vägen ftir framtiden. Nationalstater som vill skapa regleringar ses

som bakåtsträvande.6 Flera sociologer, bland dem Pierre Bourdieu ochZyg-
munt Bauman, har angripit denna form av nyliberal apologetik.T

tJfrAhmed Ec Donnan 1994;Beyer 1994:174tr.; Ga¡dell 1996; Tumer 1991

'zJfr Beyer 1994:4tr.
3 Beyet 1994.
a'lü?'atets 1995:1.
t Beyet 7997, avdelning lI.
6 
Jfr Schreiter 1997:4ff.

7 Se t.er<. Bou¡dieu 1998Á5; Bauman 1998a.
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Min användning av "globaliseringP ligger i linje med hur den brukas i socio-
logiskkulturforskning.s Termen lanserades som ett cenüâh begrepp inom soci-

ologin under 1980-talet, framftir allt under decenniets senare hdlft.e "Globali-
sering" ár ofta sammankopplat med begrepp som modernisering, privatisering,
differentiering och pluralisering. En kon definition, hämtad från sociologen

Roland Robenson, lyder: "Globalization as a concept refers both to t"he com-
pression of the world and the intensification of consciousness of the wodd as a

whole."ro Att uppfattningen av tids- och rumsavsrånd forandras genom nutida
kommunikationsteknik är uppenban. Robenson pekar även på den ökade
medvetenheten om resten av vùlden. Deta flar konsekvenser ftir socialisation

och upprätthållandet av vä¡ldsåskådningar. Kännedomen om andra, konkur-
rerande våi¡ldsåskådningar i ett pluralistiskt samhille kan franta den egna
v:irldsåskådningen dess sj?ilvklarhet. Detta behöver inte leda till att människor
antar andras v¿irldsåskådningar - vanligt â¡ att man rar avstånd, söker sþd-
dar eller romantiserar den egna traditionen.rl Bergers idéer om socialisation

kan foljaktligen kompletteras med perspektiv från globaliseringsteorierna.

Ett fenomen som etnologen Tom O'Dell framhåller i sin avhandling är att
det finns ett flenal infallsrika och teoredsLÍ váluwecklade studier om globalise-
ring och besläktade teman, men att empirin, som skulle kunna styrka och be-
lägga teorierna, inte har ägnats samma intresse. Istdllet "bevisaC' teorierna med
hjilp av anekdoter.r2 Gorierna ger för handen att globaliseringen leder till ftir-
ändring, och att alldler mãnniskor på alltfler platser kan ta del av ett flöde av

kulturprodukdon, ofta nordamerikanskt sryrd. Men exakt hw påverkas män-
niskor av deta? Enligt O'Dell behövs det mer grundläggande empirisk forsk-
ning om globalisering.r3 Min avsikt dr att konkret knyta avhandlingens fallstu-
die ti[ globaliseringsteorierna.

8 Therbom (2000:151ff.) hävdar an det finns fem diskurser om globaliseringrzrav tre relaterar till
de ekonomiska aspekterra (en om hur den globala ekonomin fungerar, en samhällslcitisk, en
om nationalstaternas position kontra den nya ekonomin), en diskuterar kultur och en jondens

som ekologiskt qntem. Han menar ett dessa olik¿ diskurser inte 2i¡ i dialog med varandra i
nþn stöne utsträckning. Även jag har noterat an globaliseringsteorier om kultur oft¿ sak¡ra¡
en koppling till faktiska ekonomiske f¿rhållanden.

e Roberson 1992:8. Ondet "globalization' dyker upp ft;rsta gången i ençlslan 1959 enligt Sch-
reiter 1997:5.Det ?ir oclaå ungefu då som ond som "globelize" och "globalizing' bOrjar anv:in-
das; se'Waters 1995:2.

ro Roberson 1992:8.
It Betçr 1967 I 1969t151.
12 O'Dell 1997:11.
t3 För ynerligare lritilç se Kofrnan 6¿ Youngs 1996: I (som efterþer en andra vig av mer specifila

globaliseringsteorier); Ahmed & Donnan 1994:10.
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IGitik mot hur "globalisering" används

Det finns röster som menar att globaliseringen inte á¡ något annat än ett ut-
bredande av vâsterländska (eller nordamerikanska) värderingar. Islamfors-
karen Ibrahim M. Abu-Rabi' hävdar att många arabiska intellektuella me-
na.r aft globaliseringen är en ny form av kolonialism.ra Begreppet "the captive
mind" används av vissa ftir att uttrycka hur "vásterländskd'paradigm domi-
nerar "icke-vdsterlänningar" och hämmar deras skaparkraft och möjlighet
att tänka enligt andra modeller.ls Statweta¡en och afrikanisten Ali A. Mazrui
använder sig av de ndra sammanknutna begreppen homogenisering och hege-

monisering för att å grepp om frågan.r6 Vad g2iller teknik och ekonomi me-
na¡ Mazrui att människor vdrlden över alltmer homogeniseras, men att t.o(.
ordningen både ftir teknologin och ekonomin byger på idéer som âr sprungna
ur váswá¡lden (hegemonisering).17 De koloniala imperierna har påverkat t.ex.
systemen ftir högre utbildning som homogeniseras över hela vdrlden, men detta
sker utifrån qfstem som har utarbetats i Vásteuropa och Nordamerika. Mazrui
pekar på att det finns and¡a konkurrerande ekonomiska och teknologiska cent-
ra, men inget av dessa ár dock muslimskt. Dä¡efter framtráder Mazrui i sin
roll som troende: ".At the moment, the Muslim world is a net loser Êom both
homogenization and hegemonization."r8 Mazrui ser med sorg hur muslimsk
ungdom "amerikaniseras" och anlagger ett nostalgiskt synsätt på den islamiska
traditionen.re Mot den senare delen av Mazruis resonema¡rg kan man stdlla
sociologen A¡mando Salvatore, som menar art det är väsendigt att skilja mel-
lan moderniseringen av kolonierna som en e:(ogen och en endogen process. Både

den lokalt producerade moderniteten och den lokala användningen av koloni-
alismens modernitet är viktiga komponenter i den lokala responsen på globali-
seringen.2o Det d.r en misstag att enbarr se de koloniala makterna som akdva.
Islamforskaren John O. Voll hevdar att vid sluter av 1900-talet dr det uppen-

ta Abu-Rabi' 1998.26. En o<empel på deta 2ir Hassan Hanefß (2000) inlägg vid konferensen
"The Middle East in a GlobalizedrüØorld" i Oslo, 1998.'ul'erbner (1994a) visar hur moß,r'ârân-
de idéer utgjorrde huvudlinjen i en mängd al vid ett muslimskt möte i Manchester angående
Kuwaitlriget.

lt Se,{latas 1995:90.
16 Mazrui 1998:2-tr.

t7 Mazrui 1998. Deta âr även en av Abu-R¿bi's (199S) huvudpo?inçr. Ti:knikens påverkan på
vån vardaglþ üinl€nde diskuæras även av Berger 197911980,1.ølp. 1,

t8 Mazrui 1998:9.
reSeMazrui 1998:2,9tr. Förendiskussionomnosulgi,seRobertson l9g2,I<ap. 10.
20 

Jfr Salvatore 1997 , l<ap. 3.
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bart att moderniteten åir ea mångfuenerat globalt fenomen, som ingaltrnda
bara kan identifieras med processer i det västerländska industrisamhdllet.2t
Men det ár centralt ftir den här avhandlingen arr det ftirefaller ûnnas ett
utbreft stöd ftir Mazruis åsilcer bland muslimska intelleliruella.

Det har även ftirekommit invändningar mot termen som byger mindre på

politiska positioneringar och mer på teoretiska resonemang. Kärnan i lritiken
dr att de processer som beskrivs ofta er ftlrknippade med väsw?irldens samtida

uweckling odr inte är globalt täd<ande; hu¡ det ser ut i olika samhåillen i "tredje
världerf beaktas t.o<. inte.z Ett annat möjlþ begrepp är "transnationell". För-
delen med deaa skulle ra att den globala pretentionen i globalisering skulle

tyglas. Ett annat liknande begrepp á¡ "transkulturell". Mitt val att ändå behålla

globalisering som term grundar sþ dels på att den sociologiska lifteraturen, som

har get grunden för mina teorier, använder termen, dels på att det ûnns fog ftir
afi Hla om en globalisering i den frrlla geografiska betydelsen av ordet när man
diskuterar islam. "Tiar¡snationella processef' kan i deta fall ge den felaktiga
associationen att nationalitet är av avgörande betydelse ftir vad som beskrivs.

Likâsåkân "transkulturellaprocessef'ge intrycket att det talas om utbyten mel-
lan olika mer eller mindre öppna kulturella sÊrer.23

G b b a lis ering e llzr gh ba lis eringar

En annan kritik mot termen "globalisering' byger på en vanlig srategi inom
nutida humanistislç och samhällwetenskaplig vetenskap. Man skapar ett urrym-
me ftir mångfald genom att gå från en terms singularform till dess pluralform.
Gkniken åir framfOr allt retorisk. Ett abstrai<t ond i singular kan, renr språkligt,
innehålla en mångfald. Genom pluralformen sker tre saker: ett mönster bryts
genom valet av pluralformen som bli¡ symbolisk fOr mångfalden; tidigare forsl<-

ning tillskrivs en begreppslig blindhet, en besþ[ning som ibland - men långt
ifrån elldd - ä¡ rätwis; ett mer komplext språk som kan vara wårhanterligt
slc"p*. Faran med singularformen är givewis att "globaliseringen" kan upp-
fatas syfta på nþt enhedigt, oavsetr vad den enskilde förfata¡en fyller ter-
menmed.

I valet mellan globalisering och globaliseringar har jag valt att använda singu-

larformen utan att på något vis mena att det rör sig om en lättbeskriven, válko-

2tYoll1996:7.

22 Se t.q. Paolini 1999.

'?3Jfranvändninçnhos Hannerz 1996 (trarsnationell) repektive Hall 1999 (tm¡skukurell). Båd¿

ftirfattarne använder även "global" ftir att ma¡kera ett ännu stärre penpektiv i ftirhållande till
den andra tetminologin.
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ordinerad rörelse från stadiet X till stadiet Y Mitt val byger på tre stá.llningsta-

ganden. Singularformen ár den vanligaste i den litteratur som jag stöder mig på.
Detta cr dock inte skil nog am inre r.e¡<. revidera och ftir¿indra litteraturens
terminologi. Dä¡för tillkommer ett nominalistiskt perspelciv. Jagmenar att det
i den diskussion om globalisering som ftirs nedan framgår vað, jag avser med
termen. Diskussionen fi.ngerar stþulatiw. Jag kan då behålla den singularform
som jag anser har större språklig smidighet. Det sista srállningstagandet bygger
på medvetenheten om de konsekvenser som valet av pluralformen innebár. Jag
btir då rimligen använda moderniteter, islamer m.-. Ärr.n deaa leder dll en

språklig osmidighet som jag vill undvika. Detta ãven om jagprincþiellt håller
med om argumenten ftir pluralformen.2a

Vad innebár "globalisering" inom kulturForskning?

Många studier om globalisering och kultur har det gemeruamr att de anftir
Roland Robertsons Ghbalization: SocialTheory and Global Cabure (1992) som
en ugångspunkt.25 Boken bestå¡ till stor del av ardklar publicerade mellan 1985

och 1992 som har samlats och omarbetats. Robenson betonar religionen i sin
forskning. Det kan noreras atr några av de sociologer som varit med om aff
uweckla de globaliseringsteorier som använrs ftir att analysera kultur ha¡ en

bakgrund som religionssociologer, t.ex. de ovannämnda Robenson och Peter
Beyer.

Robertson uwecklar en modell ftir vad han kallar "det globala ftltet", som
ska kunna användas som utgångspunkt for betraktelser av de globala processer

som sker i världen. Hans fokus ligger på forandringar (framftir allt relativise-
ringar) av dels uppfattningarna om och dels relationerna mellan sociala grupper
(framfor allt nationer), internationella Ð¡srem för samhällen, individer samt
måinskligheten som helhet.% I Robensons modell betonas att globaliseringen
relativisera¡ paftikulära och lokala identiteter genom att alternativa vá¡den
och världar erbjuds individen, dels som individ och dels som del av olika kollek-
dv (nationen, mänskligheten).27 Detta sker utan arr vare sig individrollen eller
de grupper som individen ingår i upplöses. Vad som sker àr att premissema för

2a För argument för en plunlform, se t.or. Therbom 1999:31ff; Therbom 2000:151ff
25 För erkânnanden av Robertsons betydelse, se t.ex. Beyer I 994; Schreiter I 997; W'aters 1995:38f.
26 Se t.e:<. Robertson 1991a:282tr, 1992t25tr,175ff Se även Beyer 1994:26tr,Waters 7))5:42f.;

Dawson 1998.
2TRobenson 1992:29.
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hur individ och grupptillhtirighet uppfattas omftirhandlas och ftir¿indras.28 Det
sker en internationøliseùng i det att de mellanstadiga ftirbindelserna ökar och

genom ökningen befásts nationernas ömsesidiga beroende av varandra. Det
sker en "societølization" (ung. samhállisering) som leder till att vissa moderna
samhällsformer (framftir allt nationalstaten) blir allmänt spridda. Det sker en

indiai.duation som successiw fügör individen från underordningen under den

sociala gruppen.2e Det sker en hurnøniseringsom innebár en global utbredning
av åsikten eft det finns øz mänsklighet vars rättigheter och möjligheter inte ska

begränsas av individernas lokala grupptillhOrighet, etnicitet, klass eller kön.30

Individ"alismens genomslag har len till att individen genomgått en både

ideologisk och falaisk social individuation dä¡ de enskilda framträder som sjdlv-

ståindiga individer. Idén om den autonoma och egalitdra individen skapar i sin

ttu tanken på en mänsklighet bestående av dessa individer. Deras lika vdrde,

rätdgheter och sþldigheter ma¡rifesteras i internationella dokum€nt som FNs
deklarationer och konventioner, t.ex. om mänskliga rätdgheter. Det att indivi-
den kan uppfatta sig som en del av mänskligheten, inte bara som en del av det
"egnd' samhállet, reladviserar de sociala gruppidentiteterna. Robenson använ-

der oftast det engelska ordet "nations" (men använder ibland "socieries") ftir att
beteckna det som j"g L"ll* sociala grupper. "Nations" har çnerellt en bredare

berydelse än wenskans "nationer", men påfallande oftaknyter Robenson bety-

delsen till hur ordet brukar användas på wenska, dvs. land eller nationalstat.

Deta sker inte minst nâr Robenson kritisera¡ den sociologiska analysen för att
allúir ofta ha använt nationalstaten som en sjâlvklar gräns for var sociala system

sluar.31 Denna kritik är så vikdg ftir Robenson att den också färgar hans val av

terminologi ftir att uttrycka idén om det globala ftltet. De $'ra polerna ut-
trycker ett spel mellan olika grader âv partikulära och universella identiteter och

tillhörigheter.32

Peter Beyer byger vidare på Robensons tanker genom att kombinera dem
medsociologenNiklas Luhmanns idéer om q¡stemiskarespektive antisystemiska

28 Se Roberson 7992:27.
2e Roberson använder både "individuatiorÌ' (1991b:216) och "individualization" (1991a) när

han ska unrycka detta. Det tycla råda en viss ftirvirring och olika bn¡k av te¡merna bland
sociologer. I den litteratur jag stöder mig på anv:inds ofta individuation, se r.or. Berger et al.
7974;Bqer 1997; McGui¡e 1997. Min bn¡k ftiljer McGuircs (1997:291) stipulativa defini-
tion: "Individuation is the process bywhich the individual and his or her concerns come to be
seen as distinct Êom the social group and its concerns."

30 Se Robertson 1991e:282ff. Se även W'aters 1995:43.
3r Se Robertson 1994:122tr. Se även Tumer 1994t110tr.
32 Robenson 1992, kap. 6.
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(även kulturella) samhällelþ dimensioner.33 Beyer pekar på hur differentiera-
de, men inbördes beroende, samhälleliga sysrem har skapats i samband med
modernisering och globalisering. Vid en uppräkning nämner han ftiljande sys-

tem: efi kapitalistislc ekonomiskt system, eft statscenuerat politisk sysrem, err

vetenskapligt-teknologiskt system, eft massmedies)¡srem, ett medicinskt hälso-
system, ett skolcentrerar úbildningssystem och ett religionscentrerat religiöst
system.3a Varje system kan ses som skilt från de andra och kan uppvisa sluten-
het. Samtidigt ár systemen beroende av varandra och öppna for både utgåen-
de och ingående impulser. Massmediesystemer kan inlemma kunskap från det
vetenskapligt-teknologiska sysremer uran an det ena eller det andra ftirlorar sina
systemiska gränser. Systemen är alltså både öppna och slutna. Det finns i detta
en parallell med gestaltningen av diskurser. Det som Beyer kallar det religions-
centrerade religiösa systemet d¡ intressant i sammanhanget. Det ár ett resultat av

den privatisering som har diskuterats ovan. En generell sekularisering har ått
många religionsfüreträdare att avstå från att ftirsöka utöva infl¡ande över
ekonomi, politik, medicin ocfi utbildning. Ist?illet blir religionen centrerad på
"religiori' i en privat bemirkelse. Ett exempel ár att religionen inte längre
ftirutsätts styra vare sig dygns-, vecko- eller å¡srytm i Sverige.35

Moderniteten, och de vá¡den som är ftirknippade med den, i.r en epistemo-
logisk gund ftir alla olika system.36 Detta speglas i idéerna om det rarionella
argumentet (som ár ft;rknippat med moderniteten) som överordnat andra a¡-
gument.37 Även inom religioner fu ofta rationalitetsargumentet överordnat
t.o<. Bibelns eller Koranens ord. Jan Hjåirpe har kallat defta "den apologeti-
ska füllan'. Genom att den troende havdar art "en religiös norm dr rationell
och i samklang med modern vetenskafl' sätts rationaliteten och vetenskapen

över religionens auktoritet.38

Gemensamt ftir alla systemen ovan ár deras beroende av liberalismens indivi-
dualism i det att de idealt ftirutsäns fungera i forhållande till jämlika indivi-
der som dr oberoende av tillhörighet till klass, etnicitet, kön och religion.3e Ndr

3'Se t.o<. Beyer 1994, 1997. i\ven Robemon förhåller sig till Luhmann, se t.ex. Robenson
l99la:284ff.

saBqet 7997, avdelning il. I Beyer 1996:378 näm¡s även juridik, konst och familjen som qntem.
35 För en djskussion om relationen mellan religion och tids- och rumsnormalitet, se Otterbeck

2000c.

36 Jfr Robenson 1991b:221.
37J&McGuire 1997:288.

" Hjärp" 1999:115.
3e Brucn (799824) mena¡ att modernisering leder till en egalitär syn på individen.
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dessa sistnimnda "kulturella" kategorier tillåts påverka eller nâ¡ nþn ideolo-
gislc havdar at de sþø dominera de qrstemiska dimensionerna, blir deras ñrnk-
tionssätt antirystemiskt. Att betona religionstillhorighet i samband med fifagan

vem man kan göra affärer med eller vem som bör å vilken sjukvård. motsäger

grundftirutsättningarna ftir de systemiska dimensionerna - dvs. individens j?im-

lika representation. Globaliseringen skapar en spãnning mellan den ideologise-

rade individualismen inom de rystemiska samhälleliga dimensionerna och de

kulturella kollelciva identiteterna.ao

Globaliseringen och dess tillknutna fenomen

I den litteratur jag stöder mb på beualcas det som mest funldonellt att reser-

vera termen "globalisering" ftir processer som hör samman med modernisering-
en och Êamftir allt med uwecklingen under and¡a hälften av 1900-talet.al I
ett ftirsök att historiskt ftirankra globaliseringen skissar Robertson en modell i
villcen han anger fem perioder.a2 Den första perioden tar sin början i 1400-
talet och den andra strácker sig fram till 1870. Dessa ses som formativa. Ro-
bertson menar att en tidig men ftir den moderna globaliseringen avgörande fas

("the take-offperiod") bör sokas i tiden mellan 1870 till 1925.43 Då initieras
en mängd internationella projekt och en del världsomspännande standardise-

ringar sker, t.or. indelandet av vá¡lden i datum- och tidszoner. I denna tredje
fas, som ár nä.ra sammankopplad med europeisk kolonialism, innebar globali-
sering Êamfor allt spridning av vdsteuropeisk grundade idéer. Detta möjlig
gjordes av en uweckling inom transpon- och kommunikationsteknik.a Koloni-
alismen (och dess politiska och elconomiska foljder) ledde också till ett ök¿t
behov av och en ök¿d lust till kunskap om vá¡lden. Den nya politiska och eko-
nomiska o<pansionen krävde kontroll och denna krevde i sin tur ny kunskap.

lnte minst rationalitetens och den naturvetenskapliga världssynens genomslag

a0 Enligt'W"rll Kynrlickâ (1995) lider libe¡al æori av atr det ä¡ wå¡t att skapa både grupp- och
individspecitka räaigheter inom dess ramar. Den anfonde boken ¿i¡ Kymlickas fti¡sök att kom-
m¿ till ¡ätta med problemet.

ar T.o¡. diskuterartüØaters (1995:4) och Robertson (1992,kap.3) om globalisering 2ir ett fenomen
som o<isterat alltsedan m¿in¡iskans urhistoria eller om det ska kopplas till modemiserinçns
Êamv¿¡xt eller det postindusuiella s¿mh¿illei

a2 Robenson 199257tr. För en ¿nnan indelning, se The¡bom 2000:158ff.
a3 Robermon 1992:59, 179.
aa Robenson 1992t179. Den europeiska kolonialismen bidrog även tidigeæ til globdisednçns

fiãmväxt,
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är viftdga ftir hur denna kunskap formuleras.a5 Nya kategoriseringar och gene-
raliseringar blw viktiga for de sryrande.a6 De wå ndstkommande faserna sam-
manfaller ungefu med den tid som kommer att fokuseras nedan. Därfor näm-
ner jag här bara att Robertson betonar aft de processer som inleds under den
tredje fasen accelererar, t.o(. genom etablera¡rdet av Nationernas Förbund och
globala miljörörelser.aT Den katolske teologen och forskaren Richard Schreiter
pekar på vildga fenomen (politisþ ekonomiska och tekniska) i samtiden som
bereder vägen för en accelererande globalisering.as Med utgångspunkt i hans
idéer vill jag nedan teckna en globaliseringens scenario.

Politisþa oclt eþonornisha f)rändringar
Sdrreiter betona¡ berydelsen av nyligen timade politiska forändringar, fram-
ftir allt den bipolåira politiska världsordningens kollaps lgïg.4e I och med stats-
socialismens eller "den andra vi.rldens" fall kan spridander av en nyliberal
kapitalistisk ordning, symboliserad av rermen "marknadert'', accelerera.50 Den-
na ordning kinnetecknas av art den ignorerar nationella gränser, åstadkom-
mer snabba valutatransal,cioner, har korta ekonomiska åtaganden med syfte
att maximera profit.51 Samtidigt dr denna ekonomiska ordning i grunden en
oordning ddr ingen - vare sig stater, ftiretag eller individer - styr, och d:ir ingen
vet vad det skulle inneb:ira atr ha kontroll och styra.52 På grund av den globa-
la kapitalismens spridning och den nyliberala apologetiken for den blir det
wårare att tänka sig ett alternativ till denna nya kapitalistiska ordning.53 De
länder som fortfarande dr statssocialistiska kan ba¡a vara det internt; ercernt
dr de beroende av den nya kapitalistiska ordningen.sa

at Tumer ( I 99 I : I 63) po2ingterar aa r¿tionalitet, konttoll och reglering är intimt sammankopplade
med modernisering.

a6 Om kunskap och politik i en kolonial konto<t, se S¿id 197811979; Salwtote 1997.
a7 Robenson 1992:59.
a8 Schreiter 1997, l<ap. 1.

ae Schreiter 1997:5. ]u 1989 (Bertinmurens fall) Êr stå som symbol både fttr h:indelser som ftirc-
gick och foljde.

50 Den nylibe¡ala kapimlismen har olika useenden på olika plaaer, se t.oc Schreiter 1997:7.
5r Schreiter 7997:7i se ocjrsâ Bauman l998a,kap. 3.
t2 

JÊ Bauman I 998a:58;'Waters 1995, kap. 4.

t3JÊ Scheiter 1997:7.

taJfrSimpson 1991:5.
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En effekt av de nutida politiska odr ekonomiska fträndringarna ár att det
inom globaliseringslitteraturen alltmer sdllan talas om territorium (då detta del-
vis blir en obsolet kaægori) och alltmer om rum, med den skillnaden att "runi'
inte i.r geografiskt avgränsat, vilket territorium ár.55 Ett byte av perspektiv från
territorium till rum kan påverka hur sociala gemenskaper uppfattas och var

gränserna för ett umgänge eller socialt sammanhang kan dras. Förhållandet
mellan det globala och det lokala d¡ centralt ftir empiriskt inriktad forskning om
globaiisering. Det lokala refererar ofta till ett territorium i geografisk bemá¡kel-

se. Genom teoretiserandet kan det skapas en överlappning mellan begreppen
"lokal" och "rum" som ger sk?irpta analysverkryg.

I{ommuni hationste knis ha firändringar
Vid beslaivningar av globaliseringens historia berörs i de flesta fall kommunika-
tionsteknikens betydelse. Förändringar i kommunikationstekniken - både vad

gi.ller transport av ting (t.o<. sjöfan, flyg) och hur kommunikation framstâlles

och överftirs (t.ex. trycþress, telefon, etermedier) - ses som en förutsättning ftir
globaliseringen. Förbätuingar i transporttekniken var r.er(. centrd för den ddiga
europeiska handelso<pansionen och även för den sena¡e kolonialismen. \Øaters

pekar på de senaste trenderna inom kommunikationstekniken. Apparaterna blir
mindte, mer integrerade (flera funktioner i en apparat) och spridds till fler per-
soner på fler platser. Dessutom blir användandet mer enskilt (t.ex. genom per-
sondatorer) och det personligavalet större (p.g.a. det ökade utbudet).56 En ftir-
utsättning för användandet och spridandet av kommunikationstekniken har
va¡it den ökande läsktrnnigheten bland jordens befolkning.5T Det finns dock
både tentbaserade och icke textbaserade kommunikadonstekniker.5s Exempel-
vis kan telefon, radio ochTV fungera utan l¿iskunnighet hos användarna. Det
bör påpekas att en stor del av vd¡ldens befolkning fonfarande är frrllst?indiga

eller partiella analfabeter.

Kommtrnikationstekniken bid¡ar till att uppfattningen om tid och rum ftir-
ändras genom att avstånd upplevs som mindre, både tids- och rumsmässþ.5e

5t Jfr Schreiter 1997:6.

t6 W'aærs 1995l0f.
t' Hjâtp" 1999:116.

sJfr Siddiqui 1998:60.
5e Rum tendeta¡ ¿tt mätes i tid och avstånd upplevs som korate om ûìân rör sig snabbare. Tids-

uppfatminçn for¿indras ne¡ man via nyhetsmedia elle¡ annan kommunikation upplever h:in-
delset på andra sidan jorrden samtidigt som de äçr rum. Jfr'W'aters 1995:63.
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Detta uttrycla ofta med metaforen "komprimering¡'. Med Berger kan vi ftirryd-
liga poängen ovan genom aü berona aa de tekniska möjligheterna ftirändrar
vårt vardagslivs verklighet. Det handlar inte bara om att reflekterande teoretiker
uppfattar tid odr rum annorlunda, utan alla människor i modernitetens vardag

gör det.60 Alla påverkas dock inte på samma sätt och omdefiniera¡ inte tid och
rum på samma sätr. Via kommunikationskanalerna flödar bilder av hur det
goda livet bör levas och alla bli¡ "doomed ro the life of choices, but not all of us

have the means to be choosers".6r Förväntningarna på vad livet kan och bör
innehålla påverkar alla, men många kan bara ta del av detta i fantasin och i
dtömmen.62 Denna del av globaliseringen är viktig att framhäva eftersom den
preciserar vad globalisering innebdr. Schreiter pekar på hur en ny bipolaritet kan
växa fram - den mellan dem som tj?inar på den globala kapitalismen och dem
som e¡rkluderas från välfärden och ignoreras eller stängs ute av de rika.63 Det
finns även en risk att den stora mängd människor som lever i djup fattigdom
gltims bon i globaliseringsteorierna som ofta pekar framåt och exemplifierar
med ny teknilc Áven faniga åir dock en intim del av t.q<. den globaliserade

ekonomin och jordens ekologi.ø
Migration á¡ ett fenomen som ár kopplat till globalisering. Sociologen Ste-

phen Casdes och statwera¡en Mark J. Miller framhåller perioden efter andra
världskriget som en tid då måinsklig fttrflFning, både tillftillig och permanenr,
har Êtt och âr ovanligt stora politiska och socioekonomiska konsekvenser.65

Casdes och Miller konstarera¡ att religion är en delaspelc av den internatio-
nella migrationen och atr det numera i Vásteuropa finns muslimer, men även
hinduer, buddhister och bahai-anhängare, i ddigare exklusiw lrisrna länder.66

60 Berçr l979ll98}:3tr.
6r Bauman 1998a:86. Bauman (1998e, kep. 1, 4, 5) visa¡ hu¡ klassberoende sptidninçn och

användandet av kommunikatiorstekniken ä¡. Även Berger (197911980, kap. 1) betonar hur
centralt valet ä¡ i moderniteten.

62JfrTumer 1991l75tr.
63 Schreiter 1997 :7. Jft Ba,rman 1998a, kap. 4, 5; Dalby 19g6.
4 

Jfr Delby 1996:29Ê.; Paolini 1999. Generellt gäller tesonemanget ganskâ mycket sociologisk
litteræur. T.o¡. skriver Berger (197911980x) sj:ilvlcitiskt om hur litet he¡syn han tog till ft;r-
hållanden i tredje vä¡lden i sina 1960-ulsböcker.

6t Casdes E¿ Miller 1993. De forneka¡ dock inte att människor alltid migrerat och att deta i sin tur
varit en viktig, integrerad del av mänsklþhetens h.istoria-

66 Casdes E¿ Miller 1993:113, De glömmer att nämna att det sed¿n århundraden har funnits
judiska minoriteter i många avVästeuropas lânder och aa den judiska närv.aron är en integre-
rad del av europeisk (inte bara västeumpeisk) och judisk historia. T.oç bodde nästan 907o av
allavarldens judar i Europa 1860, idagär siftan b".ydliCrläg* (c¿ 17%o), se'l7ebbe¡ lgg414.
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Karuke bör det påpekas att immigration på intet sätt enbart berör Vdsteuropa

utan giller länder och områden vá¡lden över.

Religiösa idéer kommer till unryck på nya platser ndr människor migrerar,

men oclaå i allt ökande grad på nya sätt.67 Tal, skrift och symboler kan fti¡das

genom televisionens, cyberrymdens och telefonnätets kablar, genom etervågor,

i form av tryclcta texter eller video- och kassettband.6s

Kornplzxa rystem oclt utrnaning da gränter

Globaliseringen leder till att de sociala systemen i våi¡lden kännetecknas av en

allt högre social komplexitet.6e I vissa frågor, som miljö- och fredsfrþr, görs

vä¡lden i allt högre grad till en aÍena. Alla krig och miljöftirstörelser kan poten-
tiellt orponeras globait och i sin tt¡r t.o(. påverka ett företags eller en nations
möjligheter att bedriva handel. Nationalstaten vare sig utgör gränsen ftir eller

kla¡ar att begränsa individens tillgång till informationsutbuden, även om in-
formatio¡rscensur fonfarande á¡ en stadig strategi ftir att sþdda eller avslcir-

ma medborgarna från det som de inte bör kinna dll eller ta del av (vare sig

dema dr det engelska språket, pornografi eller politiska ideologier).7o Än n o-
informationscensuren uwecklas teknislt blir den allt ineffektivare på grund
av ny teknik. Istdllet möter och sänder alltfler individer en ökande mängd infor-
mation.Tr För dessa blir formagan att upprätta näwerk, vd¡dera information
och delta i olika diskurser alltmer berydelsefr¡Il.72 Till skillnad från nationsbyg-

gandets fas, som brukar beskrivas som en homogeniserande process d¿ir bl.a.

språk och kollektiva gemenskaper standa¡diserades med hj?ilp av moderna kom-
munikationstekniker, fi.rngerar de uwecklade versionerna av medierna splitt-
rande och fragmenterande i det att individerna kan och till och med wingas

välja informationsflöde i större utsträckning åin tidigare.T3

6TJfrBauman 7998a:74.
68 Detta ?ir uppenbart om nun t.ex. besöker en muslimsk boklåda i V?isteuropa (se t.o<. Vogt

1995:113tr.) eller om man använder Intemet (se t.o<. Bunt 2000).
6e Jft Melucci 1989 I 1991.
70 T.o<. beslagus och ftirbjuds parabolantenner, videokassenband, skivor, böcker och tidningar

som kan ftirmeãI, "fel' kunskap till folk i manga l?inder. Det är vanlþ att religiösa argument
a¡vänds fìir att motivera censuren; jfr Fe¿therstone 1995:91f.; ¡tdskrifæn Indac of Gnsonhips
hemsida (http:/iwww.oneworld.org/indo<-oc/).

7' 
Jfr Melucci 1989/1991 :1 1 8tr

72J& Melucci 198911991:59tr. Erilaen (1997:23) menar att "Êltrera och att slg¡dda sig mot oön-
sked informatio¡i' börjer bli likavikdgt som att t:ll¡gn¿ sig information.

73fr Eriksen 199719tr.
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Globaliseringen orsakar att alldler blir bekanta med vissa symboler. Det ska-

pas en så kallad hyperkultur - en ofi.rllständig kultur som etablera¡ vissa symbo-
ler i en mängd olika kontexter.Ta Hyperkulturer kan på ett ytlþ plan bidra till
att mä¡miskor skapar mer omfattande kollektiva identiteter än tidigare. Upple-
velsen av samhörighet l<an uppstå p.g.a. möjligheten att referera till samma kon-
sumtionsprodulcer inom musih film, snabbmat ow. Det finns en srörre likhet
i vilka symboler som any'ands, men det betyder inte nödvändigwis att symbo-
lerna ges samma innehåll. Symbolerna liknar språklþa rermer vars betydelser
kan se mycket olika ut. Symbollikheten ger en viss typ av global kulturell homo-
genitet, men bruket av dem fæ lokal fürg. Ibland imiteras eft bruk, ibland an-
vänds det medvetet kreativt ftir att skapa en lokal hybrid. Vid ynerligare andra
tillftllen i.r avsikten imiation, men det observerbara resultatet en påtagligt lokal
konstruldon.Ts Globaliseringen ftirefaller inte leda till mångfaldens död utan
till en mångfald av moderniseringar i vilka samma hyperkulturella element kan
återfinnas men i olika tolkningar.T6 Sociologen E. Doyle McCarthy slriver om
ftiråindringar i hur social kunskap konstrueras:

The highly specfic and historical cha¡acter of knowledge must also

figure in our sociology as we think it and write it, reflecdng the fact
that today our consciotuness is more global, more historical, and alto-
gether more amrned to the powerfrrl role of information, knowledge,

and image in the making a¡rd remaking of social and personal reali-
ties.z

McCanhyvill framheva viken av att se skillnad, uppsplituing och fragmente-
ring av kultur och kunskap i vå¡ samtid istá.llet ftir homogenitet. Det ?ir vilctigt
att reflelcera över vilka som ses som aulcoriteter och visas lojalitet i den nya
kontsrten - och ime minstattfinnakonterrten.

Ornfirhanàling aa aaþtoritet, maþt och lajalitet

Sociologen och psykologen Alberto Melucci framhäver att nationalstarernas
auktoritet - inte minst de vásteuropeiska och nordamerikanska - ?i¡ under
omstrukturering genom ett tryck både uppififan och nedifrån.

7a Schreiter 1997 10.
75Jfr Regw 1997:131tr.; Solomon 1994.

76 
JÊ Feathentone 1995, kap. 6; Hannerz 1996; Sch¡eiter 1997 :10f.

z McCanhy 1996223.
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Uppifran forskjuter ett globalt, mångnationellt, ömsesidþ politiskt
och ekonomislc beroende det faktiska beslutcentret. Underifrån ger

mångfaldigandet av antalet självständiga beslutcentra de "civila sam-

hdllend' en maLt som de aldrig förut har haft under de modenra srarer-

nas uweckling.T8

Meluccis är här särskilt inuesserad av icke-stadiga organisationer (NGO) som
t.ex. miljti- eller fredsrörelser. Vad jag finner intressant á¡ hans betoning på
ftirändringar i synen på auktoritet. Nya sociala näwerk leder till att tidigare
former av hierarkisk kontroll kan (men måste inte) kringgås.7e Alltfler val ses

som privata - inte kollektiva - och forväntas inte göras av den enskilde i för-
hållande till t.e:<. en etnisk eller en religiös grupps vanor och normer. Orro-
praxin i olika religiösa traditioner tenderar arr tonas ned. Beyer beskriver
detta som en privatisering av beslutsfattandet och ser det som en del av indivi-
dens differentiering i moderniteten.so

Många har påpekat att moderniteten och uppfattningen arr varie individ
är en likvärdig medlem av mänskligheten ä¡ intimt sammankopplade.st I det-
ta sarnmansmdlter flera av de resonemang som j"g h* redovisat ovan. Den
individuerade enskilde som alcör odr naturlig referenspunkt i det moderna
framhavs t.ex. i Bergers idéer om privatisering, Robensons teori om det globa-
la fältets fyra komponenter och Beyers beskrivning av det systemiska. Det finns
en risk att detta uppfattas som ett bejakande av en slags existentialistisk posi-
tion djr den enskilde ändþn kan och bör trãda i kontroll över sitt liv.82 Vad
jag istället vill beton4 vilket oclaå finns hos alla dessa tre sociologer, ár omför-
handling av auktoritet, makt och lojalitet. Genom globalisering och moderni-
sering tenderar gamla hierarkier art urmanas. Nya sociala mönster och darftir
också ny kommunikation ár av vikt i denna process. De med Meluccis termino-
logi komplexa system som uppstår, raserar vissa hierarkier, men sanktionerar
andra. Foucault har påpekat att makt ár relationell, men också att ingen har fi:ll
kontroll över relationerna. Genom att spåra diskursers rörelser i globaliteten
kan makuelationer och sociala system påvisas. För att finna ett särt att göra
dena vänder jag mig till diskussionen om globala flöden.

78 Melucci 1989/1991:98.

7e 
JÊ Schreiter 1997:8.

80 Beyer 7996:375f.
8t Se t.o<. Beyet 1996; Bruce 1998:23ff
82 Både Berger och Roberson ha¡ lairiserats för detø. För motargument, se'W'uthnow 1992.28tr.

(gällande Berger)t Robenson f992:6 (gällande Robenson).
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Globala floden

Globala flöden, eller bara flöden, dr en metafor som används inom flera olika
forskningstraditioner. Metaforen återfinns ofta i sällskap med ord som hybridi-
tet, kreolisering, bricolage och glokal (dvs. globalJokal). I ná¡heten finns också

andra begrepp som modernisering, globalisering, differentiering samt konsum-
tions- och informationssamhdlle.s3 Metaforen ha¡ även gjon sitt intåg i forsk-
ningen om religion.sa Begreppet används ftir att uttrycka hur t.ex. idéer om
ekologins berydelse flödar via globala kommunik¿tionskanaler och inträder i
flera olika diskurser. Ekologi har på kort tid blivit en del av olika religiösa
systems teologi, av politiska ideologier och av skolors liroplaner.s5 Globalise-
ringsprocessen â¡ en ftirutsättning ftir de globala flödena.

IØnaler, ftidcn och disþarser

Flows move across geographic and other cultural boundaries, and, like
a river, define a route, change tlle landscape, and leave behind sedi-
ment and silt that enrich the local ecology.s6

Metaforen "globala flöden" syftar till att uttrycka nþt som dr svån att beskriva
konliret. Schreiter menar att flödena står for något som ár "patendy visible yet
ha¡d to define".87 Olika floden rör sig olika snabbt, olika trögt och med skilda
effekter. Vissa har påtagllga riktningar medan andra ta¡ sig wårbeskrivbaravä-
gar med ståindiga nedslag i skilda lokala konter<ter ftir att omtolkas och skickas

vidare i ftirändrad form; det lokala sammanhang som nyss var avsändare, kan bli
násta mottagare. De globala fltidenas diskurser kan resa opåverkade av männi-
skokroppens begränsningar. Istället är det tekniken som hjälper dem atr resa.

M?inniskor som üansporterar flödenas diskurser, eller via teknik effektuerar
transporten, behöver inte va¡a insatta i eller dela dem. Men idéer rör sig inte
utan mänskliga agenter. Någ"" måste sl.civa en tent, nþn trycka den, göra en
radio- ellerTV-program. Det är alltid nþn som åir initiativragare och ftirmed-

83 Se t.or. O'Dell 1997, kap. l; Hemer (rd'.) 1994; Schreiter 1997.
8a 

Jfr Schreiter 1997215.

8t Therbom (2000:1 53) menat att den ekologiska diskursen är en av globaliserinçns fem huvud-
saklþ, men separata, diskurser.

86 Schreite¡ 1997215.
87 Schreiter 1997:15.
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la¡e. Likaså finns det en konsument eller en ldsare eller, med en ennarì rerm, en
mottagare av en terrt. Gknik dr ett medel ftir kommunikation, inte en ftirfatta¡e
eller ldsare av tocer. Tekniken i kombination med ett ekonomistiskt t?inkande

påverkar och sätter gränser ftir form och innehåll. En pamflett är billigare att
trycka och sprida än ett verk i 30 band, men innehållet begränsas av formen.
CD-romskivornagerynerligare en aspela på detta. Det finns numera en mängd
olika CD-romskivor, t.er<. The Islamic Scholar, som innehåller hela lGranen på
arabiska (både i slrift och reciterad), fyra olika engelska översärtningar, hadith-
samlingar av al-Bukhãri, Muslim och andra samt en stor mängd ytterligare
information. Ett annat exempel ár det mastodonwerk om Damaskus historia i
70 band som nyligen kommit ut i Syrien, som även finns att köpa på CD-rom.
Den tryckta versionen kostar 35 000 syriska pund, dvs. ca700 USD, medan

CD:n kosta¡ 3 500 syriska pund, 70 USD, i original. Piratkopian kosta¡ 200
syriska pund, 4 dollar, i Damaskus.

Vissa flöden syns mer och dr mer omtalade än andra. Sociologen Mike Fea-

therstone har påpekat att det uppstått en uärlàsscm som vi alla betrakta¡.88 På

denna exponeras t.€r(. konflilcer och ftinryck av aktörer som den globala n¡
hetskanalen Cable News Network (CNN).Även islam ären del avdennavá¡lds-
scen. Men religion presenteras sállan på ett sätt som muslimer uppskartar; sna-

rare ftirknippas islam med just konflikter och ftinryck.8e Men det finns även

alternativa scener med andra flöden som :ir globalt tillgänglig", ..o. finns andra
islamiska flöden som bara i viss mån kan sägas agera på vi.rldsscenen. Det mas-
siva informationsutbudet orsakar snarast en fragmentering. Det har i globalite-
ten även blivit vanligare att olika diskurser överlappar varandra och uppluclrar
varandras gränser. T.ex. blir det allt wårare att hävda aa det existera¡ en separar

vdsterländsk, icke-muslimsk disktus om islam som dr helt skild ffan muslimska
islamdiskurser oc.h vice versa.eo Berger konstaterar att olika processer i det mo-
derna orsakar att alltfler religioner blir lika varandra från en sociologisk syn-
punkt. Det finns även en mängd olika flOden i globaliseringen som är sociolo-
giskt lika men vars diskurser skiljer sig radikalt från varand¡a.

88 Featherstone 199591. Detta är en parallell till det som Bauman (1998a:52tr) skriver om "sy-
nopticon", ett begrepp skapat somen konstrast till Fouc¿uls diskusionol:';.(197511979:195tr)
"panopticon". "Synopticon'?ir en meuforftirhurvtuldens lokalaforftlrs attbetraktadetgtoba-
la och det som konstrueras som globalt viktiga händelser.

8e Se t.o<. Ga¡dell 1996:14.
4JñVoll 1996:8ff
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Globalisering och religion

Det sociala näwerket utgör en individs plausibilitetsstnrlrturer. Genom globali-
seringen kan människor ha vardagskontakter oberoende av nationella gränser
och geogratska avstånd; det kan bli wån att avgöra vem som hör till en persons
sociala näwerk. Religionssociologen Grace Davie påpekar att det inte ens lrävs
att människor migrerar för att religionsmöten ska ske.r Istdllet kan de religiösa
diskurserna röra sig via globala fltiden. Detta ftirutsätter dock de moderna kom-
munikationsteknikerna. lnna¡r de uwecklades var även várldsreligionerna pri-
män lokala i sina urryck.2

Religion och globala flöden

Schreiter påpeka¡ an globala fltiden har påverkat olika katolska traditioner över
världen genom att ftira upp nya frþr på agendan. Han framhåller fyra områ-
den d:ir han anser att detta är tydligc befrielseteologi, feminism, ekologi och
mänsklþøttigheter.3 sd'eiter visa¡ att framväxten av dessa frågor i olika loka-
la katolska kontorter med ftirdel kan ses som en del av globaliseringen och
beskrivas med hj:ilp av begreppet globala fltiden. Fönjänsten med Schreiters
resonemang dr att det klargör hur nya impulser letar sig in i en mängd lokala
teologier. Genom att religioner både ?ir öppna och slutna kan impulser som de
ovan arbetas in i de enskilda religiösa systemen uran atr dessa br¡er samman.4
En religions innehåll kan frrändras (även radikalt) uran afi den upphör att ercis-

tera. Nya seder eller nya idémåissiga grunder ftir tolkning kan på kort tid inter-
naliseras som religiösa sanningar. Systemet öppnar sig och sluter sþ igen. Jag vill
dock utöka Sch¡eiters uppräkning med ett globalt flöde om (natur)vetenskap
och religion. Dessurom behöver "befrielseteologi" göras neutralare, då det dr en
beteckning på en kristen reaktion på större processer. I centrum ûnns idén om
individens rätt an slippa bli ftirtryclr av olika krafrer (t.o<. kapitalism, patriar-
kala strulaurer, klassamhället). Alla individer ha¡ rän till en social jämbördighet,
vilket bland annat innebi.r rátten till individuell och kollektiv kuhurell autono-

I Deíte 1994:704f.
2Tumer 1991:168.
3 Schreiter 1997:15tr.
a Bqter 1997, avdelning IL
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mi. Här finns ofta påtaglþ drag av antikolonialism och klassanalys, men också

av t.o(. feminism. Befrielseteologin har en inrilcning på denna världen och dess

sociala ftirhållanden.s Flödena kan även användas apologetiskt. Det att någon

framhäver fit hon eller han sár ftir t.ex. jämlikhet inneb:ir inte atr personen

verkligen gör det. Istället framprovocerar flödena en retorisk användning av

vissa symbolislc vilaiga ord som just j?imlikhet.6 De globala flöden som Schrei-

ter beslrriver är lättinplacerade i, vad Robertson anser ra, globaliseringens

kärna, dvs. spänningsfältet mellan individ, mänskligheten, de sociala grupperna
och det internationella systemet. Frþr om jämställdhet, individens autonomi,
mänsklighetens framtid (ekologÐ och internationella överenskommelser relate-

rar till och påverkar allafyrapolerna i Robensons system. Just vad gåiller befri-
elseteologi är det tydligt hur de wå processer som Robenson kallar individua-
tion (individens frigörelse från den sociala gruppen) och humanisering (det att
alla människor ses som en del av en måinsklighet vars rättigheter inte kan be-

stämmas av emicitet, klass eller kOn) påverkar dess centrala innehåll.
Religionssociologen Meredith McGuire påpel.ør att religion kan fungera som

kanal fttr protester mot globda orätwisor, inte minst eftersom religion refererar

till vá¡den som kan anses ha högre auktoritet äri t.er(. ekonomiska farhållan-
den.7 Eftersom Êþrna som dessa globala fltiden väcker inom religionerna,
även rör andra system än det religiösa, rör också waren dessa system oc.h en

ideologiskkonkurrenssituetion kan uppstå.8 Svaren kan alltsä med Beyers ter-
minologi, bli antþstemiska i det aft de motsätter sig religionens position som

ett av många differentierade qystem och formulerar t.er( religioekonomisk¿ eller

religiopolitiska war. Men religionerna kan od<så bli sj?ilvutplånande genom att
antingen infoga idéer från flödena i sin teologi till den gráns att religionens

identitet i dessa frågor ftirwinner, eller ytterligare begränsa religionens kompe-
tensområde och bli, som Berger påpekat, helt privatiserad. I samband med detta
kan man se hur Schreiter Êamtráder i sin roll som katolsk teolog, då han efter-
lyser en teologi som ftirhåller sig till globaliseringens villkor och bemöter de

problem som sammanhör med dem.e Han mena¡ att globaliseringsprocessen

inte erbjuder ett telos - det finns inga förklaringsmodeller ftir wåra frågor om

tJfrBeyer 1994:140tr.
6 Meyet 1995:1}4tr.
7 McGuire 1997:309.
8 
Jft Beyer 1994:96tr.; Robenson l99lbz2l9f.; Sch,¡eiter 1997214tr.

e Schreiter 1997:12ff.
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livets mening eller uwecklingens må1.r0 Avsaknaden av ett telns ger religiösa
åskådningar ett utrymme som teologer bör uppmärlaamma.

Reaktioner på globaliseringen

Mycket av den teoretiska litteraturen om globalisering och religion fokuserar på
religio-politiska rörelser. Detta ger en viss obalans i teorierna.ll Men om man
samlar argument 6fan flera olika teorier:ir det möjligt att måla en mer."å"gf"-
setterad bild. För att ge detta en struktur använder jag Robenson som framhål-
ler wå aspekter av religion i globalitetenr dels som en sociokulturell kategori och
dels som en konsumtioruform ftir individer.t2 Religion kan - som sociokultu-
rell identitet - kan komma att konkurrera med andra identireßkategorier, men
även med de systemiska aspekterna. Religion kan också va¡a ftiremål ftir indivi-
duella val och individuellt användande i linje med ett postmodernt lekande
med symboler från olika detroniserade s.k. stora berättelser. Deca kan ses som
ett led i den privatisering och pluralisering av livsstilar som har diskuterats ovan.

Det uniuercell¿ och det partibulära

Et¡ återkommande tema i Robertsons arbeten :ir hur globalisering både leder
till likhet och olikhet.r3 Han beskriver detta som "the particularization of uni-
versalisrri' respektive "the universalization of panicularisr¡i'ra Robenson beto-
na¡ att det rör sig om en tudelad respons på globaliseringsprocesserna dä¡ de
olika delarna ä¡ inbördes beroende av varandra.

Den fürsta processen, "the particularization of universalism", innebdr att alk-
fler formulera¡ sin uo som universellt giltig utiÊån en panikular position. Vä¡lds-
åskådningar, som tidigare har varit starkt ftirankrade lokalt, möter i globaliteten
konkurrerande åskådningar som måste ftirkla¡as, bemötas, demoniseras eller
i"f"g* i den "egna" världsåskådningen. Andra v¿irldsåskådningar kan vara vil-
kinda sedan tidigare, men har inte då utgjon ett hot mot den egna gruppens
symboliska trniversum. Genom globaliseringen blir det wårare an undvika kon-

10 ??/øs (grckiska) används bl.a. inom l:¡isten teologi ftir "m,å1" eller ":indam,åI".
rr Ter<. kritisera¡ Dawson (1998) Robenson ftir dena.
12 Robenson 199 laz288ff .
13 Se t.or. Robertson 1991* 1992.
ra Robertson I 992: I 00tr Jfr även Robenson 1992:177tr. d¿ir han ist?illet anv:inder "the particula-

¡ization ofthe univenal" rcspeldve "the unive¡saliz.ation ofthe panicular', dltså utan "-is¡ri'.
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kurrerande v¿irldsåskårlningar. Situationen bli¡ uppenbar, inte minst för dem
som vill kunna forma och styra en grupps socialisation och kunskap. I ftirwaret
ftir lokala normer och berätelser tenderar de att bli formulerade som universellt
gtlriæ. Robertson menar att det dr integrerat i själva globaliseringen aa konkur-
rerande idéer om mänskligheten, dess öde eller mål kommer i konflil¡r med
varandra.l5

Den andra processen som Robertson pekar på, "the universdization of pani-
cularisni', ryftar på det universella sökandet efter en urskiljbar identitet som, på
grund av globaliseringen, måste skapas med alltmer finkorniga beskrivningar.t6
Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen slriver att modernisering i vissa

avseenden gjon människor mer lika varandra men att den samtidigt har gjort
dem mer urskiljbara från r¡arandra. Eriksen ger e:<emplet att etnicitet som skilje-
marktir har blivit allt vildgare genom moderniseringen.iT En del av detta iden-
titessökandet bör kopplas till olik¿ gruppers konkreta antikoloniala kamp i
vilken sökandet efter en obefläckad, sann kulturtradition var och är ett viktþ
element i konstnrktionen av en sjdlvbild och i uppbyggandet av en egen histori-
ografi.t8 Robenson menar an globaliseringen står i centrum ftir dessa processer.

Den hyperkultur som följer med det globala provocerar fram uttryck for vad
som uppfanas som det specifilc lokala.

Robemson pekar på att det fin¡rs en erfa¡enhet av- och en allt högre grad av

förvänten på - att saker formuleras å ena sidan universellt och å andra sidan
partilolän.le Dessa processer institutionaliseras genom globaliseringen. Vanligr
är att ett och samma fenomen innehåller båda aspeftterna. Religioners teologi
tenderar att formuleras som universella, samtidigt som den religiösa idendteten
och tillhtirigheten noga urformes i förhållande till konku¡rerande identiteter.

Sys ternis h o c h ønt i -syaemis h

Moderniteten under ftirsta håilften av 1900-talet ledde fram till en differen-
tiering som kan beskrivas med hjälp av rankarna om systemiska samh?illeliga

dimensioner. Men genom den senare hilften av 1900-talets modernisering (vare

sþ man kallar detta sen- eller postmodernitet eller annat) har globalisering ock-

r5 Robenson 1991b:219f. Se även Beyer 1994,t27,
16 Roberson 1992:178.
17 Eriksen 1993:147.
r8 Se t.o¡. Hall 1999:85f Mer abstrakta rermer som modernisering och globalisering kan vid

sådana tillfällen kännas otillÊedsställande.
re Robertson 1992:102.
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så lett till en mängd avdifferentieringar, inte minst inom religionsPj.ltet.2o Reli-
gion har ått en renássans som politislr språk, identitetsmarkör (både på indi-
vid- och gruppnivå), ideologi osv. Huruvida detta beror på en faktiskt rendssans

- dvs. att fler människor söker religionen - eller på an nþt redan eústerande
har flptat &am sina positioner, p.g.e. atr konrollen av individernas symboliska
universum i ett samhälle i d"g ät omöjliggjord, ár inte viktigt i deta samman-
hang. Fenomenen finns dár.

Mycket av den islamiska aktivitet som pågår globalt kan ka¡akt?i¡iseras som
"väckelse". SaensþaAþademins ordlisø erbluder en definidon på "väckelsd' som
"rörelse som vill väcka personligt religiöst engagemang".2r Denna kona defini-
tion ár användba¡ h¿ir, då den tar fram tre viktiga poänger. För det ftirsta att det
rör sig om röreber. Grupper av människor som, koordinerade eller okoordinera-
de, ftirsöker väcka andra. För det and¡a atr det ar indiuiden som ska väckas.

Religionens privatisering och modernitetens individsyn ligger till grund för det-
ta. Det är den enskilda individens religiositet som ska ftirendra lcollektivet ge-
nom sitt engagemang. Den sista poängen ir att det just rör sig om ett religiöst
engøgelnang.Individen ska agera, välja och vüa bort ftir att bli den goda indivi-
den. Väckelsen i sig kan ta olika uttryck, allt från kvietism till aldvism.22

Väckelsen kan ibland innebä¡a att religionen blir antisystemisk. Dess ftireträ-
dare kan hävda religionens vikt på arenor som i moderniteten har definierats
som andra system, t.o<. politisþ ekonomiska eller vetenskapliga. Religionsso-
ciologen Bryan S. Tirner påpekar t.e¡<. hur både islam och kristendom uppfat-
tas av de troende som várldsreligioner och aft defta gör aa man tenderar atr ha
ett problem med lokala politiska system.23 Detta skeende ar, enligt Robertson,
att vänta. Eftersom q¡sremen blir alltmer sammanflätade och i allt htigre grad
går in i varandr4 skapas en konkurrenssituation dá¡ var och en hävda¡ sin auk-
toritet inte ba¡a inom "sitt" om¡åde utan även ir¡om "and¡as". N:ir globda flo-
den, som dem som Schreiter skriver om, ftir in frågor på religionernas arenor
kan man också ftirvåinta sig religiösa sva¡. Bland de religiösa görs detta på flera
olika sätt, och begreppen som har skapats ftir an täcka reaftdonerna visar en sror
mångfald. Nedan gãÊ jryþnom rre realcioner som dr relevanta ftir undersök-
ningen: interreligiös samverkan, fundamenalism respektive bricolage.2a

20 Heelas 1998.
2t Saensþ¿ Aþaà¿mins ordlisø 1986.

" Jfr Shedid & van Koninçveld 1995:60tr.
z3Tumer 199L167.

'?a Jfr Gardell 1996:11tr.
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Intenelþiös samaerþan

In the face of new global conditions, religious leaders in many tradi-
tions recognize the imponance ofcoordination and cooperetion in re-

sponding to the stark challenges to human er<istence. [...] Such calls

for the working together reflect the magnitude of the cåallenges and
oppornrnities of the new global content.25

IslamforskarenJohn O. Voll betonar att interreligiöst samarbete både ár en rea-

litet och en möjlighet. Kontakterna, inviterna och de faktiska mötena finns &á¡.

Vad detta exakt leder till ar en annan ftþ. Antropologen Roben'$71 Hefner
pekar på möjligheten av 6emväxten av en tolererad globd religiös pluralism
som påminner om den som speglas i USAs lagstiftning. Han ser ue typiska
möjligheter. En benämner han "a marketplace denominationalisrrf i det att det
råder tolerans mellan trosrilctningarna, men konkurrens om de troende. En an-
nan är att troende bacla¡ från gruppbenämningar och gruppbegränsningar och
söker "religionens essens" i en "inre vùId". En sista ár att troende 6emhäver

religionernas sociala, etiska och moraliska sida och däigenom betonar en sam-
ordnad religios samh¿illslritik.26 Hefner påpekar aft detta i.r modeller och att
hybrider är det vanlþ stadiec Beyer diskuterar också interreligiös samverkan

och påpekar att det finns en tendens att religionerna blir så pluralistiskt inklusi-
va att medlemskap i sig inte betyder sárskilt mycket. Dessurom kan samverkan
leda till att de teologiska formuleringarna blir så oprecisa, att de inte ftirmedlar
nþt särskilt innehåll som men inte lika gärna kan fr från andra traditioner,
religiösa som icke-religiösa.27

Den interreligiösa samverkan kân bli anti-rystemisþ om de religiösa som

deltar havdar tolkningsftireuäde i &ågor om ekonomi, vetenskap, politik etc.

genom att t.er(. h?invisa till moraliska eller etiska aspekter. Frågor som kan ses

som religiösa äir frþr om aborr, rätwis ekonomisk ftirdelning, kloning m.m.
Man kan notera att t.er(. den katolske påvens sändebud och vissa islamiska grup-
persamarbetade mot fri abort under FNs befolkningskonferens i Kairo,1994.28

Ett annat enempel är den katolske teologen Hans Ktings pt"r"lc Pørliammt of
theVorU's Religioru och ambitionerne aft skapa en interreligiös, global etik med

"Voll 1996:10.
26 Hefr¡er 1998, "Conchsion'
27 Bqer 1996:385f.
28 Se Mayer 19952123tr.
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både ekonomiska och politiska konseftvenser.2e Medvetenheten om styrkan hos
vi.rldens religiösa traditioner har enlþ Küng ått FN at å r'tpp ögonen ftir
vikten att fttrankra sitt agerande i religiös etik.3o

Fand¿mentalism

Gologen Manin E. Marry och historikern R. Scom Appleby sk¡iver: "filnda-
mentalists tend to depict rwealed truth as uthole, unifi.ed, and unàffirmtia-
ted,"1t De andsystemiska dragen i vad som klumpas ihop under samlingsbe-
teckningen Âmdamentalism c.r uppenbara.s2 lt.ex. islamisk fundamentalistisk
retorft finrrs ett ständigt upprepat manüa: Islam är mer än en religion i väster-

ländskt avseende. Islam är ett heltäckande system (ni4ãm shõmil).33 I ett ftirsök
att begreppsligöra "fi.rndamentalisrn' stáller Hjdrpe upp tre grundLiggande kri-
terier ftir fundamentalister:

- De hävdar att religionen åir en objeldv sanning, oberoende av män-
niskors personliga tro eller tolkning av den, och att denna sanning kan
konstateras och uttryckas owerydi$.

- De hävda¡ att denna sanning innefattar ett regelsystem som kan hár-
ledas, likaså owetydigt, ur normerande religiösa k.állor.

- De hävda¡ att detta regelq/srem utgör en ordning som skall dllampas
i staten, oberoende av om den enskilde tror på det eller ej.3a

Hjärpes betonar de ñmdamentalistiska rörelsernas självsyn. Centralt dr att de

ser sig som innehavare av "Sanningeri'. Hjärpes stipulativa definition ár en ide-
alrypsdefinition för heurisdska ryften. I verkligheten binds alla fundamentalisti-
ska rörelser i historiska kontexter som uppráttar villkoren ftir deras existens.3s

2e 
Se t.er<. Kärrg 1 997 , 2OOO . Att deta ska påverka ekonomiska frågor ftamgår särskilt i Küng 1 997
som ?ir publicerad i Business Ethics Q-rt b.För en ldtisk kommena¡ om Ktitrgs projekt, se

Elshahed I 996. Küng 2000 bygger på en tal som hälls 1 997 vid the Insútute oflslamic Under-
sunding i Mala¡'sia inför en mrslimsk publik

30 Ki.ing 2000. KüLng h¿invisd bl.e. till en rappon Êån 1995 &ån FNs Commission on Global
Governance kall¿d Our Glnbal Miþboørhood.

3t Many Ec Appleþ 1991:818.
32 För ko¡¡struktiva diskussioner om anv:indba¡heten av begreppet "ñ¡nd¿mentatism', se al-Azm

1 993; Hj¿i¡pe 199416O1' Marty Ec fupleþ 199 l:817 Ê.

33 
Jfr t.ex. Hedin 1988:67; Hj?þe 1983:33fi; Nielsen 1999:73.

un Hj¿itp" 1994:16Ûtr. Marty och þpleby (1991) för liknande resonemeng, men mer uúirligt.
35 

JÊ Marry Ec Appleby 19912817.
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I den analyserande litteraruren diskuteras om fundamentalism i huvudsak

bör ses som ett delfenomen av eller som en reakdon på modernismen, posrmo-
dernismen eller globaliseringen.36 Tu¡ner menar att ett av de centrala dragen för
t.e¡r. islamisk fundamentalism ár försöket att avdifferentiera samhdllet.3T Detta
ser han som en protest mot moderniteten. Samtidigt anser han att rörelsen är en
produkt av moderniteten genom sin betoning på individen ocå sin attack på
"magical beließ, local culture, traditionalism, and hedonis¡ri'.38 Turner ser fun-
damentalism som en rörelse riltad mot traditionalism, men även mot post-

modernism.3e Postmodernismens betoning på de stora beráttelsernas död, rela-

tivism, pluralisering, fragmentering, lek med kulturella och âven religiösa sym-

boler sdlls mot en enhedig värld ddr absoluta várden och sanningar finns.ao

Centralt dr att Ttrrner, och and¡a med honom, indikerar att fi.rndamentalism

d¡ en reaktion på maktpraktiker.ar Fundamentalism kan betraktas som ert mot-
maksfenomen. Det fundamentalister reagerar mor dr pralciker spridda och

sanktionerade av vi.rden i moderniteten och i postmoderniteten.a2 Men det de

reagerar mot integreres i premisserna ftir de egna svaren. Sjilva realcionen á¡

t.ex. lik andra ideologier i det moderna.43 Bauman enser t.ex. att modernise-

ringen har inneburit ett skifte från religioners visioner om mänsklighetens otill-
räcklighet till individens sjåilvd[räcklighet. Fundamentalism åi¡ en reaktion på

modernitetens individsyn och inte en tillbalagång till en mer kollektiv syn på

m?inniskan. I ñrndamentalismens vision handla¡ det således om art människan

som individ är otilløcklig och behöver fasta normer.4 Etnologen l¿rs Pedersen

menar a$ islamiska fundamentalister ser de systemiska aspekterna som en inte-
grerad del av en vdsterländsk kulturell, politisk och ekonomisk imperialism.s

36 Se t.e¡<. Tume¡ 1991; Roberson 1992':169f; Sivan 1990, kap. l; Bauman 1998b272tr.
3TTumer 1991:161. Se även Roy 199211993:92tr.
3sTumer 19912163.

3eTumer 1991t162f.
40Tumer 199l:162.
ar Se t.er<. Marty ScAppleby 1993t62O,
a2 Sivan (1990, kap. l, 86ff) beslriver detaljerat vad fundamentalister ogillar och reagerar mot i

det egyptiskasamh:illetvad gäller massmedia och kultur, utbildningssystemet samt den ekono-
misk¿ suukturen. Se även d-Azm (1993:7tr.) som diskuterar fr¡nd¿mentalismen som en mor-
reaktion mot sekularism och modernitet.

43 Många hâr konsaterat att fundamentalism är en ælþiös ideologi med paralleller till olika poli
tiska ideologier, se t.er<. lewtence 1989, kap. 3;Roy 199211993l.14,

aa Bauman 1998bl73.
a5 Pedesen 19992194.
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Återigen handlar det om en argumenrarion som ryftar till att skapa ett urrpnme
för den egna religionspositionen som anses vara mer än en religion i systemisk
förståelse.

Fundamentalister ár ofta intoleranta mot andras religioner och livsåskåd-
ningar. Fundamentalismen i.r på sän och vis morsatsen till interreligiös samver-
kan, även om båda fenomenen ár en realdon på samma situation. Pluralisering-
en innebd¡ då en antagonism och en protektionism mor andra påträngande

livsåskådningar. Detta samhänger med de processer som Robenson diskuterar
kring polerna det trniversella och det panikulära. I nästa kapitel ftiljer en uweck-
lad beslrivning med fokusering på islamisk fundamentalism.

B ric o kge o c h þ o ns urut i o ns s arn h ¿i I lz n

Berger använder ekonomiska termer nd.r han beskriver religiöst identitetssö-
kande, t,ex. använder han "market" som metafor, Genom globaliseringen har
ma¡knaden ftirstorats for den enskilde och det sociala sysremer i moderniteren
lämna¡ mång" zoner till den enskilde att besluta om. Sociologen Mike Fea-

therstone tala¡ om en nutida konsumtionskultur d:i¡ vi inte ba¡a ár konsrunen-
ter av ett allt större varutbud, utan där sjálva konsumtionen d¡ en viktig kul-
turell process som ger identitet. Konsumtionen av kulturella va¡or ökar lavin-

^rtaí46 
Denna konsumtion fragmenterar och destabilisera¡ ddigare kulturel-

la ordningar och symboliska innebörder. En symbol, som har en vdletablerad
betydelse i ett sammanhang, kan dyka upp med samma utseende, men med er
n¡t innehåll, i ett nytt sammanhang. Även religiösa Ð'mboler kan väljas och
kombineras efter behag. Men individen i¡ inte autonom. Valet sryrs av hierar-
kier för tolkning, kulturella vi.rderingar, och även staters och gruppers res-

triktioner och förbud. Man kan konstatera aff dü finns de som kombinerar
någorlunda fritt, men att de gör så framftir allt när samhdllet tillåter der
genom att religionen har marginaliserats och privatiserats, och att de flesta gör
det utiÊån nþrltrnda fasta, kulturella ramar. T.ex. experimenrerar å New
Age-sökare i Sverþ med islamiska element, men desto fler med buddhistiska
och hinduiska helt i enlighet med de kulturellt styrda värderingama ev res-

pektive religion.aT Detta trors att de islamiska symbolerna ?ir tillgängliga.
Begreppet bricolage bruka¡ användas ftir att forsöka uttrycka hu¡ individer

eller grupper skapar blandningar av symboler som hd¡srammar i tidigare skilda
kontexter. Det lcan även handla om arr nya betydelser som hämtas från andra

a6 Se t.or. Featherstone 1995:75tr.
a7JÊHammer 1997:20.

75



kontexter ersäner gamla.as Snabba kulrurella färändringar gör att många blir
osä&ra på eller reflelcterar över sin identitet; de kan även forändra givna plausibi-
litetsstrulrtu¡er, skapa oro och ny komplexitet. Sådana forilndringar kan orsakas

av t.o(. modernisering och migration.ae Bricolage - både det reflexiva och det
spontana - blir en strategi i en pluralistisk värld. Grupper som delar religiös
identitet, och som har invandrat till Sverige under de senaste årtiondena, mörer
och interagerar med lokal, svensk modernitet. Tdigare erfa¡enheter av moder-
niseringen i andra t.ex. irakiska eller turkiska miljöer är lokalt prtiglade och går
inte att överftira utan refleldon. I Sverþ blir discþlineringen av hur islam
tolkas och levs framftir allt beroende av den sociala gruppen. De som vill kon-
trollera tolkningar kan varken stödja sig på utbildningssysrem eller myndighe-
ter. Detta ger individen en ökad frihet, även om den sociala gruppen kan vara
nog så disciplinerande med dess ynerlighetssuaff: exkludering och våld. Den
generation som har tagit steget att emigrera hamnar ofra i situationen att inl¿¡rda

levnadsmönster utmanas. Der ár mång. gånger i samband med ftiråildraskap

och uppfostran av egna barn som deta kommer till ytan.5o Den uppvâxande
generationen tenderar att ha enklare att hantera det omgivande samhállet av det
enkla skilet att de akdw socialiseras in i det. Sociologen Iasse Dencik beskriver
upplevelsen av att vara jude och svensk som att ha wå referensramar som d¡
giltiga samtidigt eller som aft se "världen ur wå perspektiv samtidigt - med
dubbelsþade glasögorf'.5l Dencik betonar hur "sekulariserad lutheranism som
kosmologí' respelfive "wenskhet" (som snarast beskrivs som ett slags sentiment
och en tidsnormalitet) ftirg* hu¡ man som jude upplever judendomen som
religion.t2 Det som skapas kan besk¡ivas som ett slags idémässigt bricolage.

Målet med denna teorþnomgång är att erbjuda ett sätt aft ftirsrå den kartrit-
ningsstrategi som jag valt.53 Genom att uppmdrksamma drag i globaliseringen
som leder till olika typer av responser, vill jag skapa den ram inom vilken jag kan
peka på konkreta orempel på hur muslimer, i den l:rets som tidsl¡riften Sala¿m

utgått och utgår från, har reagerat på globaliseringen i sin tolkning av islam.

a8 "Bricolaç" är bara a¡vändbert om men förutsätter att kultu¡er i sin tur á¡ ko¡stn¡ktioner i
tiden. Det som en gång uppstår som en bricolage kan på kon tid t.o<. infogas i en tradition. En
bricolage finns bara i förhållande till en historisk situation och dess maktfti¡hållanden. Bricola-

ç har samma fällor som det relþionshistoriska begreppet synkretism.
4e¡ÊMcGuire 1997:34f.

50 För ved defta k¿n innebära ftir muslinrska ftiËldff i Sverþ, se Otterbeck 2000b, kap. 4.
tl Dencik 1993:55.
52 Dencik 199352tr.
53 Meuforen är inspirerad av Peterso n 199622.
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Globaliseringen av islam isk dn'w a

Tolkningen av islam har ftir¿indrats p.g.a. globaliseringen och dess tillknutna
fenomen. Ti¡rner skriver:

\Vhile Islam has always claimed a trniversalistic sratr¡s, it was, prior to
the emergence of contemporary communication systems, actually un-
able to impose this qpe of trniformity and universalism. The paradox
of modern q¡stems of communication is that it makes Islam simul-
taneously exposed to \Testern consumerism and provides the mecha-
nism for the disuibution of a global Islamic message.r

Turner pekar på wå viktiga forändringar inom islam de senaste 150 åren: dels

sökandet efter en fakdskt universell islam, dels influenserna från livsstilar och
idéer &ån Våiswá¡lden.2 Idén att vdrlden utgör en plats är inte ny. Den stå¡ att
finna i många av historiens religiösa teologier. Fram till 1900-talers ftirsta hälft
ha¡ vùldens storlek, människors mångfald språkligt, kulturellt, religiöst ow.,
utgjort hinder för en realisering av och ett anwarstagande ftir idén. Det nya med
världen ár att denjust kan besftrivas som ezr plats i a]ltfler avseenden. Religions-
historikern Jacques'W'aardenbr¡rg anser an:

A certain unification and levelling of them [olika islampraktiker] is

taking place now, due among other things ro rhe communications
media and especially the political change since rüØorld W'ar II, connec-
ted to the political independence of the Muslim countries. [...] There
is reason to assume that a century ago, nomative Islam was less known
and spread in the Muslim societies than today.3

'Waardenburg 
menar arr globaliseringsrendenserna har medverkat till att det

skett en forskjutning Êån lokala, traditionella islamftirståelser till mer globalt
spridda, normativa tolkningar som reflelcerar de skriftlardes islam och de nor-
merande tenterna.4 En av den moderna vùldens vilciga maktmedel dr media-

I Turner 1991:171.
2 Se även Siran 1990, kap. I
3'W'aandenburg 197 8 :332.

a Se även Gaftrey 1994:49f.
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teknologin, och användarkompetens är en nödvåindighet ftir den som söker

tolkningsforeträde ftir sin islamftirståelse. De successivt alltmer effektiva kom-
munikationsteknikerna och globaliseringen fortindrar de tolkningsftireträdeshie-

rarkier som byggts upp av olika områdens religiösa experter. De som hävdar att
de ftireträder en islamisk universell sanning kan bedriva da"wa globalt ftir sin
sak.5 Alltfler mtrslimer blir medvetna om det relativa i den egna, lokala raditio-
nens islamtolkning. Folkreligiositeten utmanas av normativ islam. Den lokale

" ãIim mãstehävda sina kunskaper i konkurrens med mediern as super- " ulamã" .6

Likaså kan en tolkning sanktionered ev en stat utmanas av oppositionella religi-
ösa som sprider sina budskap med hjåilp av samtida kommunikationsteknik.
Samtidigt bör man notera att det inte 'á,r en normattv islam som står mot en

mängd olika folkliga islamtolkningar och islampraktiker. Även på det normati-
va planet finns en mångfald av tolkningar. Olika islamiska riktningar har sedan

1970-mlet skapat en stor to<tproduktion för alla typer av kommunikationsme-

dia. Konkurrenssituationen skapar i sin tur polemik. Nedan ftiljer en kort histo-
risk bakgrund om islams och framftir allt da"wans successiva globalisering.

En religion blir globat

De religiösa expenerna inom islam hade på många platser byg, r.tpp en kom-
plex maktapparat som effektuerade en discþlinering av de andra troende och

deras förståelse av islam.T Inte minst kontrollen över vad kunskap var och hur
den kunde förv:irvas var viktig. Från och med 1800-tale6 början accelererade

moderniseringsprocesserna i de muslimska länderna, och flera nyckelpositioner
i samhällena kom att omfürdelas. Huvudorsaken var kolonialismen. "Ulama"s
konuoll över utbildnings- och rättwásendet utmanades och i många länder for-
lorade de helt kontrollen över dem. T.ex. genomftirdes en reform 1835 i Indien
som styrde över alla stadigt avsatta utbildningsmedel dll "engelsk undervisning".

5 Da'wa ät en nycl<e)term i islamisk vokabulär. Enligt \7eh rc (1976) arabisk-engelska lexikon har
konsonantroten "d " w" som verb en grundbetydelse av "surnmori', "c¿ll" och "invite". Ordet
da"wabetydet "inviadon" eller'call". Under"da"wd i Ealfinns en lång uppräckning av

olika grupper, regimer och sekto som har använt termen på olika sätt. Den ha¡ bl.¿. använts

som ett negativt ord ftir en ûendes politiska propaganda men också som ea positiw ond ftir art
uttrycka Allah lallelse till mä¡rniskoma ¿tt anta isl¿m.

6 "Álim respektive "ulanrø" betydet relþiost Lind (singular) rcspektive lärrde (plural).

7 
JÊ Foucault (197811999t107) som uttrycker sin beundran ftir den k¿tolska þkan som maka¡

paret.
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Detta innebar en stor ftirlustför "ul.ama?.8 Deras unika position som de skriv-
och kiskunniga i samhället upphörde genom aft det skapades en mängd nya
sociala grupper som kunde ldsa och skriva. Sludigen utmanades även deras tolk-
ningsftireträde för islam.e Tloende advokater, poliriker, lá¡are, alla med sekulåir

utbildning efter vásterländsl¡r mönster, btirjade utmana "uløma"s och, für den
delen, sufrhayhhernas islamtolkningar. Áven en del unga "ulamã",fostrade i en
ny tid, gjorde uppror mot de "ulßilte" som saü i maktposition och valde andra
karriärvägar ?in de dittills foreskrivna.l0 Den ekonomisk¿ basen fisr "ulnmã"s
position som islams religiösa o(perrer ftirändrades radikalt i många länder. Inte
nog med att de blev utkonkurrerade i uaditionella yrkesområden, de ftirlorade
också, i flera länder, kontrollen över de viktigautaqfmedlen (fonder uppbyggda
genom donationer ftir bl.a. moskéadministration).rr De politiska och ekono-
miska maktinnehavarna ûck andra grupper att alliera sig med. Den diskursiva
kontroll som "ularnã" byg,,rpp forwårades. De kunde inte längre helt kon-
trollera och gallra bland de talande subjelcen genom arr de miste sin discipline-
rande makt över krävda ftirkunskaper, invigningsrirualer och liknande (ftr att
använda Foucaults rcrminologi).

Tryckkonstens spridning var en annen orsak till att många "ulama" (men
inte alla) ftirlorade inkomst och social aulcoritet. Religionshistorikern Jacob
Skovgaard-Petersen skriver om situationen i Kairo mor slurer av 1800-talet:

De mange ulama, der havde tjent penge på at kopiere, mistede en ind-
tægt, mens enkelte sædigt dygtige oghøjt placerede akrna nukunrrc
tjene gode penge på at forberede udgaver af ældre håndsl.cifter til tryk-
ning. De værker, de valgte at trykke, var naturligvis dem, der var salg i,
de store kommentarværker, som man underviste efter i madrasaerne,

blev udkonkurreret af konere og mere orginale religiøse bøger. Gen-
nem dem fik den opvoksende generation en helt anden idé om, hvad
islam va¡.12

Det som till synes var ert alldeles utmárkt verkryg för "ulamã" ftir spridning av
ktrnskap om islam, uwecklade sig snarr till att undergräva deras tolkningsföre-
8 Se The Cambridge Hkøry oflslam 1970:78. Även i områden som inteva¡ kolonialiserade sledde

for:indringar, se Davison 1990, kap. 9 (omTurkiet).
e 
JÊ EickeLnân E¿ Piscatori 1996269tr,

10 Se t.or. Hourani 1981, kap. 5 och 6; Hussein 193211981, kap. 1 5 (ft;r lritiken av sufrm); För
en Lsitik av ¿ildrc "ulønã" se t.*.. RashId Ridã citerad i Skovgaand-Petesen 1995.137tr.

rr För en beskrivning om hur dena skedde i Eg¡pten, se t.o<. Gaftrey 1994:46f,59.
12 Skovgaard-Pete ¡sen 1995:57 . Se även Eickelm¿n E¿ Pisc¿tori 1996:44.
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träde odr auktoritet.l3 Samtidigt gav trycþressen alla de olika religiösa exper-

terna möjlighet att å en ftirst nationell, sedan global spridning av sina budskap.

Bland de första att utnyftja tryckpressen va¡ Shãh \Mali Allãhs (d. 1762) son,

"Abdu-l-"AzIz (d. 1824), som verkade i den engelska kolonialismens Indien.ra

Senare kom den indiska Deobandi-rörelsen (grundad 1867) ffi vara mycket
aktiv i anvåindandet av ny teknik ftir an sprida sin reformbudskap.l5 Likaså var

det sena 1800-talets salafiya-rörelse n:ira förbunden med journalistik och pub-
licering.r6 Eickelman och Piscatori skriver:

[...] authoritative religious discourse, once the monopoþ of religious

scholars who mastered recognized religious tents, is replaced by direct
and broader access to the printed word: More and more Muslims take

it upon themselves to interpret the te>cual sources, classical or modern,
of Islam.rT

Den politiska/ekonomisk¿ situetionen, de nya utbildningsmönstrena, det öka-
de antalet tiskunniga, de nya kommunikationsteknikerna (t.o<. trycþressen)
skapade en situation där det uppstod abstraktakollektiva gemenskaper som var

mer omfattande än tidigare kolleldva identiteter.rs Genom att alltfler kom att
lasa identiska tryckta texter, skapades även ett behov fOr språkliga standardise-

ringar och språklig smidighet, vilket återverkade positivt på antalet som kunde
lära sig läsa.le I och med att kontakterna ökade mellan de olika delarna av den

vidsträckta muslimska várlden och i och med kolonialismen, skapades eü sug

efter nya tolkningar av islam som var fria från lokala uaditioner och sedvänjor,

och som kunde mäta sþ med det som uppfattades som attrakivt med váswárl-

13 Mångabetonar jwtden modemamedieteknologirs roll ftirundergräwendet ev "ulønã"s aul*o-
dtet, se t.er(. Gaffney 1994:35; Eickelman E¿ Pisc¿tori 1996:39ff; Ti¡mer 1991:171.

la Arjomand 1986:89. För en kon presentetion av dessa, se The C^ambridge History of Islam
l97O:7Ltr.

t5 Arjomand 1986ß9tr. Sølafbetyder ungeÊir anfader. I isl¿misk historiograû anspelar detta på de

tre ftirsa generationerne muslimer. Det finns ett anal olika grupper som arnánder eller har
anvãnt saløf som sj:ilvbeteckning. Ramadan (1999:23tr.) använder termen anal¡iskt och ta-
lar om ue olil<a typer av salatgrupper i Västeuropa.

t6Arjomand 1986:91.
17 Eickeknan E¿ Piscatori 1996:43.
r8 Även t.e¡r. A¡jomand (1986:37) och Eickelman E¿ Piscatori (1996:39tr.) betonar att de störst¿

ftirändringama var politiskt/ekonomiska, utbildningsrelaterade och media/kommunikations-
¡elate¡¿de.

teJÊ Erilaen 1997:19.

80



dens vetenskap, ideologier och livsstilar.2o Man sökte tolkningar som rimmade
med den nya uppfatmingen om en faktiskt global atnma. De som ledde kraven
på reform kom att uweckla en hå¡d ftritik mot sufierna och mor mer konserva-
tiva. "ul.amã".2r Sufierna lcitiserades ftir en mängd saker bl.a. ftir världsfrån-
vändhet, tilltro till magi, medlemmarnas beroende av sin shayÞh, att vara sluma
gentemot ny kunskap om vdrlden och självsargning.22 Medan de konservativa

"ulnma" betonade sin roll som ordets bevarare och bevakare, kom de nya grup-
pernaattkrävaftirnyelse Qajd¡d) ochreform (isl.ãh)avislarr'.Dörentill ijtihõd
(tolkning) skulle öppnas, och islam skulle inte ftirstås udÊån den enorma kom-
mentarliteratur som "ulamã" skapat. Istillet skulle en nylasning av Koranen
och haditherna göra att man kunde återupptäcka den sanna islam.23 Reforma-
torerna kom att hävda aff ftir art kunna ftirstå islam måste man också ha del av

den nya tidens kunskap.

1800-talets och det tidiga 1900-talets reformrörelser ha¡ gjon en ny grupp av

auktoritetsbâ¡a¡e inom islam permanent - de sekulan utbildade intellektuella.
Under 1900-talet ha¡ ännu fler ått tillgång till utbildning genom allm¿inna

grundskolor och liknande även om analfabetismen fonfarande ¿ir hög i många
länder. Det ha¡ även skett en stor utbyggnad av anralet universitet i många
muslimska länder de tre senaste decennierna, Framväxten av avancerad media-
och kommunikationsteknikvar en viktig ftirutsänning ftir den politiska utveck-
lingen, framväxten av nya sociala grupper och yrken liksom ft;r forandringarna
i utbiicininçsì)¡stemen. Men üors <iessa frrindnngar i.r fonfarande'ulam.ã',
sufi"ledare, de politiska makdnnehavarna vilctiga i kampen om hur islam ska

forstås.24 Situationen ser olika ut i olika samhällen. I Marocko finns t.ex. ett
laaftfullt "ulamø'-rãd som har stort inflytande i lander, medan "ulnna'sakna¡
formell politisk makt i Ti¡rkiet.25 Den övergripande trenden är dock rydlig:
Tdigare prestigetyngda utbildningar som al-Azhars "ulamo"-utbildning har
förlorat en hel del av sin starus.26 Den ofta självklara koppling mellan religiös

20 Salvatore 1997;Tumer 1991, 1994 diskuterar detø uú;rligt. Roberaon (1992, kap. 1 l) merrar
aa det 2i¡ f¡uktba¡t att se denna typen av ftlrândringar som ert rcsultat av globalisering.

2r Se t.el<. G"ftt.y 1994:49f,; Hourani 1981, kap. 5 och 6.
22 Se t.o<. Johansen 1996, kap. l; deJong ð¿ Redtle (eds.) 1999 (särskilt deJong 1999).
23 En hadith är en skriftlig tradition om vad profeten Muhammad sagt eller gjon i olika samman-

hang. Udñån hadithema u&àsæ sønna, Muhammads sed. Det fin¡s en mycket stor mängd
hadithe¡.

2a En och samme individ kan tillhora flera olika kategorier. T.or. dr stor-muftin av Spien, Ahmad
Kuftãnl, aven shaykh föt Naqshbantrya-otdeni Syrien och Libanon.

25 Gaffnq l994'39i OzÀalg 1998:|54tr.
ze !5¡ slika gruppers lcitik av al-Azhars utbildning se Gaftrry 1994:35.

81



er(pertis och klass (ekonomi, uóildning), kön och ålder, som en gång har er<iste-

rat överallt i den muslimska vùlden, åir påtagligt utmanad.2T Istdllet finns det
spelrum ftir autodidalcer utan formell teologisk skolning, kvinnor, unga, hete-

rodoxa ow. Religionstolkningen har antagit karalaåiren av en fri ma¡knad med
avsevá¡da likheter med Bergers beskrivning av situationen för kristendomen i
USA. Privatiseringen, som bör kopplas till individuationen i moderniteten, gör
att den enskilde muslimen fu en ökad srarus som konsument av religiösa tolk-
ningar. Individens måttstockar och behov spelar in ndr religionsmarknadens

tolkningar värderas.28 Jag tror dock det finns en fara i att överdriva denna ten-
dens och au göra den globalt giltig. Men i samband med hur muslimer uttryck-
er islam i Sverige menar jag att marknadsmetaforen tjänar sitt syfte.

Islams århundrade

The resurgence of Islam, on the eve of the 15ù century of the Islamic
era, has created a widespread interest, panicularly in rhe'W'est, in the

dynamic and revolutionary principles of Islam. The educ¿ted, intelli-
gent and inquiring minds in the'W'est want ro know and understand
the reasons for the baffling resilience and tenacþ of this great reli-
gion.2e

1400-talet btirjade i november 1979. Förväntningarna bland många aktiva
muslimer var att det skulle bli islams å¡hundrade. 1970-tdets islampropageran-

de kom an präglades av stor optimism. Det politiska bakslag och den rannsakan
som det s.k. sordagarskriget 1967 'nnebar för arabvä¡lden, hade ån sin positiva
motpol i kriget i oktober L973.I(ngækamställdes i den politiskapropagandan,
inte minst den eg¡ptiska stetens, som en seger. I realiteten innebar lriget en ftir-
lust även om den inte var total.3o I samband med de ökade oljeintäI*ena 1973
och framåt agerade flera muslimska lander med stort självfönroende och en

ekonomisk styrka de tidigare bara ha¡ kunnat drtimma om.3r För ftirsta gången

27JÊ Gilsenan 198211992:5ltr,Jagmenar inu attden religiösa o<penisen har ugjon en klass clle¡
en enhedþ grupp. Istället avser jag att påpeka att de nämnda faktorerna var viktiga ftir vem
som uoligwis blw en religiös o<pen.

28 Se t.ø<. Jonker 2000; Nfandaville 2000; rùØaa¡denburg 2000.
2e Azze¡rt (ed,) 1 982:vii.

'o 
Aj"ttú 1992:32tr, LlÛtr.

3r Se t.o<. Esposito 1991 I 1994:16Of.
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btirjar de muslimska da"wa-organtsarionerna en större skriftutgivning rikad
till Nordamerika och Vásteuropa på engelska, men även på en mängd andra
språk. Detta sammanhänger även med att det under L97}-taletblir allt tydliga-
re aft det har uppstått växande, permanenra muslimska minoriteter i Nordame-
rika och Vasteuropa. Muslimerna i dessa länder borjade i allt högre grad skapa
egna organisationer i sina nya hemländer.32 Flera muslimska stater och religiösa
rörelser i dessa stater börjar se de emigrerade som en viktig målgrupp ftir religiös
utbildning ochda"wa.

En av de centrala aktörerna för att denna produktion kunde komma igå¡rg
och bära sig ekonomiskt var Røåiøt al-" al.am al-islãm| (Det muslimskavärlds-
ftirbundet, hädanefter kallat Rabita).33 Rabita grundades I 962 i Saudiarabien i
samband med en internationell islamisk konferens om kampen mot selculi.ra
ideologier.3a Detta var nd¡ den politiska sprickan mellan Saudiarabien och Nas-
sers Eg¡pten var som störst och konferensen va¡ ett led i Saudiarabiens ideolo-
giska kamp mot nasserismen.35 Religionshistorikern Jørgen Bæk Simonsen har
beskrivit stadgarna som fastslogs i december 1963.36 Förbundet hade ftiljande
övergrþande mål:

To ftlfil the duty imposed on us by God Almighry to propagate the
message of Islam, orplain its teachings and docrines, refute the false

charges agairxt it, combat the dangerous plots perpetrated by the ene-
mies of Islam to lure Muslims away ñom their religion and disrupt
their unity and brotherhood, and deal with Islamic issues and pro-
blems in a manner that safeguards the Muslims'inreresrs, realises their
aspirations and solves their problems.3T

Ett sän att uppfylla dCIsa mål var att Rabita skulle "igançæme et storstilet pub-
likationsarbejde på alle levende sprog og vil desuden 1) støtte allerede etablerede
islamiske aviser moralsk og finansielt for på denne måde at øge deres oplag."3s

32 Se t.or. Dassetto 1999.
33 Det & vanligt att organisationen kallas för Râbia, inte minst i muslimska kretsar. Ibland kalles

den för the Muslim'Vorld læague även när man inte f¿r tillfället tala¡ eller sl:river engelska.
3a Se Bæk Simonsen 1990:103; "MuslimrüØorld League" i Tlte Oxfird EnEctapedia oftbe Modcn

IsknicVorU(OEMIfi.
35 Pedoden mellan 1957 och 1 967 har kallats det a¡abiska kalle lrriget, se 

,,Muslim 
W.orld Leagud,

OEMM| Schulze 1990:445; Siddiqui 1997:191f.
36 Bæk Simonsen 1990:103ff
37 Rabius stadgar citerad i Bæk Simonsen 1990:103.
38 Bæk Simo¡rsen 1990t104.
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Det åir tydligt att Rabita anser atr publicerandet av böcker, pamfletter och tid-
skrifrer dr av stor vikt. Detta syns även i sjálva organisationsformen, ddr ftirbun-
det ursprungligen var uppdelat i tre avdelninger: en ftir islamisk kultur, en ftir
journalistik och publikation och en ftir tnansiella angelägenheter.3e Verlsam-
hetens volym är enorm. Mellan tidigt 1980-tal ocÁ 1992 distribuerade en Ra-

bita-stödd organisation i Saudia¡abien omlring 70 miljoner exemplar av Kora-
nen varav mer än 50 miljoner skic-kades ut ur landet. (45 miljoner dll Afrika, 5

miljoner till Asien och 500 000 till Europa). Dessutom delades minst 5 miljo-
ner exemplar ut i samband med den årliga pilgrimsfdrden.ao Vikten av publice-
ringsverksamhet ár ett återkommande tema i islamiska organisationers och ftir-
eningars stadgar oavsett om de agerar på lokal, nationell, üansnarionell eller

global nivå.at

Rabita ger ekonomiskt stöd åt religiös utbildning och islamiska organisatio-

ner várlden över. 1975 grundade Rabita \Øorld Council of Mosques, ett råd

som har funlcionen att samordna da"wa-verlcanhet i olika regioner och glo-
balt. StatwetarenJacob l¿ndaus menar att "the Muslim'World Iæague [...] h"t
perceived iæ duty to be involved in anything and wer¡hing of concern to
Muslims everywhere."42 Genom åren ha¡ Rabita samarbetat med en m?ingd

olika organisationer bl.a. Jamait-i Islami (Pakistan) och Muslimska bröd¡aska-
pet (Eg¡rpten).43 Dessa olika organisationer sema¡betar och interagerar alla med
varand¡a.e Ibland kallas deta nãwerk av globalt agerande organisationer für
"The Islamic movement", den islamiska rörelsen.a5 Redan vid bildandet av Ra-
bita ingicJ< det medlemmar från bl.a. det egJrpdska muslimska brödraskapet
(Sa"id Ramadãn) ochJamaãt-i Islami (Abul-Ala Mawdudi) i den konstitue-

3e Bæk Simonsen 1990:105. 1990 f¿nns 23 avdelningar ftir olika områden.
40 Eickelman ð. Piscâtoril996:173 (fomot 4). Ca en tredjedel av den årþ produktionen på 9,5

miljoner är på andn språk:in atabiska.

at 
JÊ t.ex. Eickel¡n¿n E¿ Piscatori 19962143tr.; Bæk Simonsen 1990:81 (fttr ea danskt exempel).

42 I¡ndau 1994:285.
a3Jamaât-ilslamigrundades 1941 avAbul-A%Mawdudi (d. 1979). Detä¡ettpolitisktpanioch

samtidigt en organisation med en global dø"wa-verlsamhet, se t.er<. And¡ews 1993; Bæk Si
monsen 1990:55ff MusLimsk¿brödraskapet(al-ikhwand-muslimun) grundades 1928 avskol-
läraren Hasan al-Banna (d, 1949). Muslimska bødraskapet hade ¡edan ftn bOrjan en klar
nationell politisk ka¡aktär men dess ideologer argumenterar fö¡ en universell islam, se Hjärpe
19 83:62tr.t l-andau 199 4:223.

e For besk¡ivningar av samarbetena, se Schulze 1 990.
a5 fft t.ex. Greaves 1995:195, 199; Mund 1984; Siddiqui 1997:l79.Tetmenhör hemma i Maw-

dudis begeppsapparat, se Poston 1991b.
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rande ftirsamlingen.a6 Vissa av delegaterna levde i o<il och valet av dem bör ses

i ljuset av den ideologiska konflilcen med nasserismen.4T Samtidigt bor beronas

att samarbetet snarare byger på personliga näwerk och tillfälliga projeftr, och
att organisationerna ddvis motyerkar va¡and¡a eller stöder konkurrerande grup-
per.a8 Rabitas verksamhet åir global med Europa och Afrika som wå viktiga
verksamhetsFilt. Förbundet har ett sdrskilt inrresse för muslimska minoriteter
och arbeta¡ akdvt med stödåtgärder for att de ska kunna bygga moskéer, bilda
organisationer, producera lifteratur etc.4e I FN ha¡ Rabita NGO-sratus.to

Det finru andra dø"wa-organrsarioner som varit/är inflpelserika, t.ex. \Øorld
Assembly of Muslim Youth CWAIvIÐ som grundade s 1972 av saudiska wahha-
biter,5l och det näwerk som utgår från det pakistanska parriet Jama at-i Isla-
mi.52 Dessa samarbetar påtagligt med Rabira. Andra organisationer â¡ konkur-
renter. Samarbeten och gemensamma inrressen ?ir tillftillþ. Till dessa hör t.en.

libyska Islamic Call Society (am"iyãt al-da"wa al-islãrmya) som grundades

1972, l:ren som genom en omorganisering 1982 blev mer inflytelserika,53 Täb-
lighi jamaãt som grundades senr 1920+d. i Indien dr en väckelserörelse som
agerar på grdsrotsnivå,54 En annan viktig aktör i spridandet av islam ár den
iranska islamiska republiken som har invesrerar srora pengar i att exponera re-

a6 Se Schulze 1990: 191tr Mawdudis n¿mn trânsslciberas på en mängd olika sätt. Jag har valt att
ftilja den stavning som anv?inds i Vali Reza Nasrs (1996:x) MawdudibiograÊ samt an oftast
--f---,--:ttL , r r!rqçrçra u ttullu¡lI sulll lvÉwquu.

a7 Se Schulze 1990:191f
a8 Se Roy 199211993146. Roy påpekar att det muslimska brödraskapet och saudiska intresse

stödde olika paner i Algerietkonflikten i början av 1 990-alet.
ae Se l¿ndau 1994:285; "Christianity a¡d Islanf och 'Islam in Europd' i OEMIV; Siddiqui

1997:l8lf.
t0 l¡ndau 1994:284. NGO (Non Governmental Organization).
5r Se'Da"wah: InstitutionalizetiorÌ' iOEMIV.WAIvIY ?irregistrerad somen NGOhos FN enligt

'W,{MYs 
egna hemsidor (http://www.wamy.co.uk/).

s2SeAndrews 1993; Greaves 1995.
t3 Man lade 1982 dll ordet "\W'orld" ftirst i organisationens nâmn. Organisationen blandar san-

dardmässþ sunnitiska presentationer av islam med dcn särpräglade ideologin som 6:mkom-
mer Mu'amm¿r al-Qadhdhafrs Den gröna boþen, se Bæk Simonsen 1990:115ff; "Da"wah:
Institutionalization'och "Islamic Call Society' i OEMM: Siddiqui 1997:184tr. Ett o<empel
på konkurrersen och problemen med an sama¡bea ä¡ tuerna runt byggandet av Malmömos-
kén, se Sander l99l:72f.; DN 1995:12.

ta Thbliglri Jamã"at uppkom ur Deobandi-inriktningen och :ir idag en varldsomsp?innande rörel-
se med mycket stort medlemsantal, se t,or. P Iæwis 1994l.36tr|"fabhgfuJanâ"at i OEMIV.
Tøbl;þ x ett ond som på persiskt-indiskt kulturomnåde kan användas parallelk med da"wa.
Dassetto (1988:165tr) get ett illustrerande oampel på vilka uttr)rck konku¡rensen mellan
Tablighi jarn¿ât och Rabia kan ta.
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volutionens ideologi.5t Det finns andra organisationer som stöder islamisk ut-
bildning och publikationwerksamhet. Tex. har Organization of the Islamic
Conference (OIC), som grundades L971, en fond (Islamic Solidarity Fond)
som har just dema syfte.56

Sa*ningen på högre utbildning och det ekonomiska stödet till organisatio-
ner kom att göra universiteten i den muslimska vi.rlden till centrum for den
islamiska da"wa-verlcamheten och då inte bara de religiösa universiteten. Is-
lamiska studentgrupper har sedan 1970-talet varit ftamgångsrika i att vinna val
till fönroendeposter vid universiteten i Egypten, Malaysia, Nigeria och på flera
andra håll. Även muslimska studenter i vdswi¡lden, t.ex. i USA eller i Storbri-
tannien, har va¡it flitþ att grunda islamiska studentgrupper.5T De islamiska
grupperna har även varit inriktade på att vinna inflytande och om möjligt ta
överfackförbund.58 Ledarskaper inom olika islamiska rörelser tendera¡ även art
vara universitetsutbildade, ofta med ftirflutet i jtrst de islamiska studentgrupper-
na.5e En viktig studentorganisation som urftir da"wa i.r International Islamic
Federation of Student Organizations (IIFSO, grundat 1969) som har sitt hu-
vudkontor i Riyad och ett kontor i Tyskland, som har anwar ftir koo¡dinatio-
nen av europeiska studentgrupper.6o På IIFSOs hemsidor presenteras organisa-
tionen som en del av den islamiska rörelsen.6r IIFSO har ett nära samarbete

med bl.a.'\ü7AMY (som ftiddes ur IIFSOs verlaamhet) och Rabita. Organisatio-
nen har en stor slaiftprodulction som innehåller "the worlc of several important
Islamic thinkers".62 Bland dessa md.rks¡ Hammudah Abdalati, Hasan al-Banna,
Isma'il al-Faruqi, Muhammad al-Ghazali, Aisha lrmu, r{bu'l-Ala Mawdudi,
Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Yusuf al-Qaradawi, Muhammad ibn Abd al
\øehhab.63 Dessa förfatarnamn är typiska ftir den islamiska rörelsen och IIFSOs

t5 Se þaee 1990:74tr.

t6 "Orgenizetion of the Isl¿mic Conferencd' i OEMIV.
tTJfrArjomand 1986:103ff.;l?ickham 1997:125tr. (förEgrpten);rü(/esterh¡nd 1996 (föro<empel

från olil<e delar evAÊil<¿).
tJÊ Roy 1992119932100.

te Se t.er<. Arjomand 1986:104; Rloy 199211993:67tr.
60 IIFSO växe Êam mellan 1966-1969 çnom en serie konferenser och ftirslag till stadgar, se

IIFSOs hemsidor (hnp://www.üßo.org/hist.htm). Shadid 6¿ van Koningweld (1995:43) pâr
stå¡ att huvudkontoret ligger i lfuwait. Min uppgift är 6ån Sakr u.å.:2 utgiven av IIF och
IIFSO. Många av IIFSOs b¿cker trycls dock i Kr¡wait.

6t IIFSOs hemsida (hap://www.üßo.otg/hist.htm).
6'z IIFSOS hemsida (http://www.üßo.org/hist.htm). IIFSO hâÌ publicerat bOcker på fler ?in B0

språk inklusive nonka och svenska, se Sakr u.å.:2.
63 Presentatione¡ av dessa sker nedan.
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böcker sprids av många andra organisarioner, t.ex.'SØAMY. De finns dessutom
i många muslimska boklådor i Vásteuropa. Oftast säljs de for lþ priser eller ges

bort till privatpersoner. De doneras även till bibliotek ow. Salaam¡edaktören
Pernilla Ouis hevdar aft hon har funnit dessa böcker i nástan alla mt'dimska
hem som hon besökt - oavsett "nationalitet eller ideologisk inrikmingi'.ø

Men 1980-talet inneba¡ också en uppsplittring av den islamiska da"wan.
Den iranska revolutionens företrádare kom omedelban i konflikt med der sau-

diarabiska styret. Från iranskt håll anklagades Saudiarabien för att ha ett illegi-
timt sryre ("inga kungar i islam") och ftir an ra ftir ndra knutet till USA (inte
minst ekonomiskt och milit:in). Från saudiarabislft håll anklagades shiaislam
ftir att vara kjtterskt.65 Saudiarabien och även andra stater på Arabiska haivön
kom att backa upp Irak ekonomislr under 1980-talets krig mellan Iran och
Irak. Det bidrog ytterligare till polariseringen mellan de båda srarernas da"wa.
Den revolutionára k¡aften i det iranska exemplet kom att inspirera många, och
detta ifrågasatte den, i mångt och mycket, saudia¡abiskt finansierade islamiska
rörelsens självklarhet. En ny motfinansiär, med sarnma uppfattning om den
egna sanningens universalism,66 innebar att ett val skulle göras, ett val som i sin
tur gjorde aft endera parten kom att kráva ens lojalitet. En tendens var aft de

transnationella organisationer som utgick från Saudiarabien ftirlorade infl¡an-
de hos politiskt revolutiondra grupper, nþt som också kom att visa sig inom
de saudia¡abiska gränserna.67 Samtidigt försökte saudiska inrressen atr stötta
alla sunnitiska grupper for att inte ftirlora initiativet till lran, vilket ledde till att
man även kom att stötta grupper som var mycket radikala och inte minst anti-
västliga på ett sätt som inte rimmade vil med den officiella saudiarabiska lin-
jen.68 Man bör även beakta att den saudiarabiska ekonomin ftirsämrades lcaÊ
tþ under 1980-talet p.g.a. fallande oljepriser.6e Den iranska dø "wan (eller tab-

e Ouis 1996:19.
6t Se Roy 199211993:142tr.; Esposito 1990¡30fi Vdet av anklagelser hänger samman med att

Ayamllah Khomeini, i sin avsikt att orponera revolutionen, framhävde vikten att överbrygga
gapet mellan sunni och shia för att fügöra alla muslimer fnån fOnryck De saudia¡abiske häs-
karn valde an ifrågasätø shiismen istället fö¡ att diskutera sin dynastis rättrnäktþhet.

6 Om den iranska revolutionens universalism, se þaee l991:66tr.
67 Den första incidensen slcdde redan i norrcmber 1979, samma å¡ som den iransl<a revolutionen,

i samband med selalskiftesÊrandet. Sto¡a moskén ockuperades av saudiska, sunnitisk¿ extre-
mister som ftirkla¡ade monarkin för illegitim, se r.er. Esposito 199O234.

" Jfr Roy 19921 1993:142tr.
6e Saudiarabiens oljeint?ikter var 108 müander dollar 1981 och endast runt 17 miljander per år

1986-1988, se Rembe 1998:14.

87



Itglro/o) kom att konkurrera med samma meroder som den islamiska rörelsen.
Genom hanska da"wa-organrsationer somThe Organization for the Propaga-

tion of Islam (eablerad l98l) utgavs böcker, tidslaifter och pamfletter på de

flesta av várldens större språk.7r

Ett andra, ännu mer kännban, bakslag ftir den saudiarabiska kontrollen av

den islamiska rörelsen kom i btirjan av 1990-talet i samband med Ifuwaid<riget.

Den USÂledda icke-muslimska militára närva¡on i Saudiarabien exponerade i
firll dager det ekonomiska, politiska och militára beroende av "Väsd' som Sau-

diarabien ått utstå kritik ftr redan tidigare. Saudiarabiens uovärdighet skada-

des allvarligt. Flera, men inte alla, nationella muslimska brödraskapsrörelser,

som tidigare har stötcats av saudiarabiska pengar, kom att vända sina finansid.rer

ryggen. lGitiken var även hå¡d inom landet. Det saudiska ledarskapet förlorade
inflyande över revolutionära grupper och flera studentgrupper i länder där
m'r"limer lever som minoriteter.T2 Samtidigt fanns ingen sji.lvklar, ny finansiár.
Många såg forrfdande på Iran med misst?inlaamhet, och dessutom hade landet
efter Khomeinis död (1939) ftirt en mindre rwolutionär, alltmer pragmatisk
polifü. Givewis har fonfara¡rde saudiarabiska inrressen, inte mirut Rabita, och
Iran fortfuande ston inflytande inom många områden. Men uwecklingen har
lea till en plwalisering av den islamiska da"wan. Under 1990-talet väre det
fram flera centra, men ingen hade samma sj?ilvklara srarr¡s som den islamiska
rörelsen hade under 7970<alet och delvis under 1980-alet.

Under 1990+alet har det växt fram nya profilerade religiösa er(perrer. De ha¡
ofta varit verksamma länge men det är ftirst under detta decenniet, i samband
med pluraliseringen, som de Ê¡ ett internationellt genombrott. Några sådana

o(perter d¡ sudanesen Hasan al-Ti¡rabi, tunisiern Rashid al-Ghannushi, eg,ïp-

tiern Yusuf al-Qaradawi.73 Deras skrifter kom att komplettera den islamiska
rörelsens mer missionerande, till al.<tivitet manande och icke-problematiserande

urspnrngstofter. Samtidigt kritisera¡ dessa personer sällan öppet r¡rspn¡ngsr€r(-

70 Khomeini använde båda termernâ mer eller mindre parallellt enligt þeee 7990:72.
Tt Se Rajaee 199071tr.
72 Se Roy 199211993:148tr.

73 JftTozy 19992156f För en presentation av al-Tu¡abi, se Miller 1997. För en presentation ev al-
Ghannoushi, se "Ghannorshi, Reshid aJ-" i OEMIW.\tsuf alqalad¿wi har gion sig känd
som nþt av en modetnist, väl-fttranl¡ad i den isl¿misk¿, teologiska diskussionen, Siran
(1990:55) beslaiver honom som "an furptian MB [Muslimska bødraskapet] thinker who
refrrsed to go alongwith the Qutb rwolutionary rchool". Enligt IGpel (19S5:5Sft'.) har aldrig
Sayyid Qwb Ên ett erkin¡rande av al-Azhars [Eg¡pæns mest kända teologiska l2irosäæ] l?turde.

Även inom b¡odraskapet har tnitilen av och avståndsøgandet från Qgtbs revolutionära drag
v¿¡it stark¿.
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terna utan intar kommentatorns roll.Ta Den islamiska fundamentalismens stora
ftirfatarnamn ha¡ i och med denna generation professionaliserats. Detta märla
även på att flera av de ledande samtidsnamnen inte ir autodidakter utan har en
religiOs högre utbildning.Ts

Den stora berfttelsen enligt den islamiska rörelsen

De olika da"wa-organrsationerna inom den islamiska rörelsen skiljer sþ fran
varandra, men de islamiska ter<ter de sprider ba¡ också många likheter. I en
anikel lyfter Hjärpe fram "vissa fasta temata och frþställningar, och vissq inte
ifrågasata, premisser" som utgör vtisendþ drag i en nutida islamisk funda-
mentalistiskdiskurs.T. Diskursen, som fann sin form sdrskilt under 1970-talet,
ár en nutida ftirereelse.77 Detta innebdr inte att det inte finns element i diskur-
sen som har en lång historia, heller inte an islamiska fundamentalister inte skul-
le söka legitimitet i historien. Istället bestå¡ dess samtidighet framfor allt av dess

sammanhangnnde diskursivitet.Ts Hjärpe slriver:

Postulat och temara använ ds av øllainom den, ocå de uppfattas därför
som sjálvklara, och bestämmer på det sättet varseblivningsberedska-
pen, sättet att se och tolka vad som sker, och därmed reaktioner och
beteenden.Te

Denna diskursivitet ár central ftir min¿ möjligheter att uweckla mina resone-
mang om tidslaiften Salaams beroende av globala islamflöden. Hjärpe ger en
beskrivning av karalcaristi*. dt"g i den normativa diskursen; beskrivningen
baserar sig på ett ftredrag av islamologen Mohamed A¡koun och berör hur

74 Få kritisera¡ u¡sprungster.terna. En undantag är tunisiern Shaikh Hamid al-Nayfar som är när-
sdende till al-Ghannoushi. Enligt honom sj2ilv blev han bakulad och utusen av många när
han lsitisende Hasan al-Banna i en anikel i den islamiskt fundamentalistisk" ti¿"p¡6"n rr-
Ma"rifa. Vid först¿ publicerings6nöket ceruurerades artikeln trots ¿tt al-Nayfu v¿r cheñ,e-
daktör f¿r ddskriften, se Burgat 1997:374.

7tJÊ Krämet 1999:176.
76 tl'täLtpe 1989:179. Hjåþe använder termen 'isl¿mism" för islamisk fundementalism vilker ¿r

vanligt i den Êanska debatten (somArkoun är en del av) enligr Hjtupe 1994J62.
n Roy (199211993:l2f) menar atr de flesa islamister passar in i de @reppsramar som skapas av

al-Banna och lvf awdudi.
78 

Jfr Hj:irpe 1989:179.
t'Hj*p" 1989:179.
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rörelsens diskurs såg ut fram dll 1989.80 Sedan dess har diskursen fonsatt att
uwecklas. Uppräkningen som följer:ir uppdelad på cenualpunlcer, postulat
respelcive temata. J"g h* valt att återge den troß dess omång, eftersom be-
slcivningen är av betydelse för avhandlingen.

a) Centraþanþtemaàr
1. Gud dr en, och han ha¡ insatt människorna som sina ftirvaltare
(khulaÍa") på jorden.

2. Gud sänder profeter som delger människorna Guds befallningar.

Mänskligheten delas d?irftir i nål<ategoner, de troende och de icke-

troende/vägrarna.sr

3. Den historiska tiden delas på samma sätt i perioder, ftire och efter

respektive uppenbarelse. Jorden delas i wå delar, den d:ir Guds I^ag

tillämpas, och den där detta inte sker. Dåir går fronten.
4. Koranen utgör den slutgiltþ uppenbarelsen och varenda vers gdl-
ler.82

5. Muhammeds liv och Medina-staten under hans tid - liksom ftilje-
slagarna (as.-çahãba) - är normerande modeller.

6. Religion, stat, vi.rld (ün, dawla, durryA) är oskiljalaigr ftirenade i
den mänsklþ existensen.

7. Sanningen (=.ehgioten) tnns I sin helha i Uppenbarelsen och i
Medinastatens erfarenhet, ocÀ efter det skall det nutida samhället for-
mas.

Deta á¡ "polernd' i DIC [e Discours Islamique Contemporain, ftirf.
kom.]. De innebär en mytisk uppfanning av historien. Medinastaten
är det mytiska In ilb tempore. Den uppfattas inte hisrorisftt, uran my-
tiskt-normerande.

b) DICs p osarkt et fa\ande
l. al-Mashaf, korantenten som den nu foreligge¡ àr säþer. Varje ifrå-
gasätande av den (t.or. genom terftftdtik, påpeLande av osäl¡raldsaner,

eller historisk-kritisk tolkning) ses som högsta kätteri.
2. as-Sa.hãbas trovdrdighet geranterar út h.aùrtherna åir tillftirlitliga.

80 Det bör uppm:irksammas ¿tt Arkoun i deta sammanhang driver en kritik på normativ gnrnd.
Hj:þe (1989:179fi,) mernr dock haru beskrivning tlots detta ä¡ användbar.

8r De som vägnr benämru ofakøjr (pl.l@rrma).
82 Man kan t.o.m. hävda att varje vcrs, ke¡Bke till och med va¡je ond, gäller i sin enskildhet, jÊ

Stenberg 1996b. Undantaga de vener som betnktas som abroçrade.
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3. Islams Shan"a,lagen, är helt grundad på sakral aulctoritet.
4. De kompetenta specialisterna kan bætá'mma den riktiga tolkningen
av texten/Lagen, IÃ þulørt iUA li-Uùh... Guds suveräniter: men den
utövas av specialisterna,

5. Thxnolkarna erkänner inte oristensen av några kunskapsteoretiska
problem eller förändringar. Man undviker historicitetens problematik.
Dessa fem postulat fæthålls envist [...].

c) DIC's tematrt är enligt Arlcoun ftiljande:

1. Endast islam ger en effel:tiv bas ftir motståndet mot Vdswárldens
hegemoni, politislt, ekonomiskt och kulturellt.
2. I-världens dominans över den muslimska vâ¡lden beror inte på wag-
het eller brist hos islam. Islam dr ftir framsteg, verenskap, rationalirct.
Lösningen dr en återgång till sann islam.

3. R{twisa, broderskap, demokrati, Mänskliga Rättigheter, kvinnas fri-
görelse, tolerans, rätwis ftirdelning, kulturdelaktighet - alla de företeel-
ser, eller honnörsord, som de moderna revolutionerna ftin fram och
stdller i centrum - allt detta finns redan i (ursprunglig) islam.
4. De materialistiska ideologierna förstör islams andlþ várden. De
måste bekämpas.

5. Västerländsk vetenskaplighet i¡ inadekvat vid studiet av islam. Man
si<all i stdllet bruka de tradirionella o<egetiska metoderna (al-uçüI).
6. Sekularismen, åtskillnaden politik-religion, åir skadlig. Den legitima
makten ligger hos Guds Ord.
7 . Den moderna vetenskapens stora upptäclcer finns redan i Koranen,
och muslimerna var ftirsr med vetenskapliga uppáckrer under Medel-
tiden.
8. Samhåillsuppbygnaden efter sjdlvständigheten kan inte lyckas utan
islam.83

Den fundamentalistiska våirldsbilden tenderar aff vara dualistisk, allt delas in i
det goda och det onda.sa Sayyid Qutb erbjuder den kanske me$ konsekvenra
dualismen i sin uppdelning av alla samhállen som antingen muslimska eller
jõhibya,ú De vanligaste symboliska motsråndarna ftir den islamiska ñmda-

t'Hj¿itp. 1989:1801
8a 

Jfr Marty Ec Appleþ 1991 :818[; Pedersen 1999:187f.
8t Se Kepel 1985:51.Grmen jahíliyabeqder ungeÊirokunskaperx tid, och traditionellt avses den

tid som ftiregick Muhamrnads uppenbarclse. IGpel (1985:44fi) övenäner den med "barbari'
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mentalismen är "Väst", dess ideologier (sekularismen, materialismen, ow.), Is-
rael/sionismen eller olika muslimska staters korrupra politiker. Allt detta kan
iUand ses som en konspiratorisk enhet.86 Olivier Roy kalla¡ "islamismeri' ftir en
"tredjevùldenideologi" och menar att det finns en tydlig likhet mellan man<is-

tisk antikolonialism/antiimperialism och "islamismen" t.ex. i deras krifü av
'Väsd'. Även organisationsmönster och i viss mån vokabuld¡ delas.87 Man kan
även notera att konspirationsteoretisk och i vissa fall andsemitisklifteratur som
Zion Vzses protoholl sprids av islamiska da "wø-organisationer.ss

Det âr ingen överdrifr aa påstå att flenalet muslimska slribenter reproduce-
rar en slentrianmässig kritik mot Vdst som bygger på en dikotomi mellan der
egna goda och den andres ftirfall. Man kan spegelvända Edward Saids argument
frãu¡, Orientalism ocå studera kritiken som en muslimsk diskurs om 'Väsr", som
i många fall ha¡ mindre att säga om Vdsteuropa och Nordamerika än om dis-
kursen i sig.8e I den beskrivs vår samtid som en kamp mellan islams goda, na-
turliga normer och váswi¡ldens sekulá¡a, matrialistiska och konsumtionsinrik-
tade kultur. Bejakanda av den globala konsumtionskulturen upplevs inom dis-
kursen som ett kapinrlerande for den sämsta sidan av vdswárlden. Konsum-
tionskulturen anses hota centrala och vil.ciga våirderingar inom islam. Plötsligt
dyrkas varan istället ftirAllah.eo Även de systemiska dragen i moderniteten upp-
fattas som västerländskt imperialistiska och som sjdlva motsatsen till islam.el

Diskursen kan just som den allmänna fundamentalismen beslrivas som eft ide-
ologiskt motmaktsproj ekt.e2

Guds OverhOghet över människan ar en viktigt tema (c-6). Att avgränsa reli-
gionen till det privata åir felaktigt. Islam täcker alla aspekter av samhdllet, även

och pekar - via Ignaz Goldziher - på ett sådant bnrk långt tidigare :in den isl¿miska rö¡elsen. Se

även "DjãhiJrya" iShorter Encyclnpacdia oflslan (SEoI). Kepel fiemhåller dockatt Qutbs bruk
av termen för att täck¿ sin samtid i Eg¡rpten ?ir hans egen innovation. Roy (199211993254,57)
mene¡ ¿tt tnen i den islamiske rörclsens språkbruk çr termen en funktion som ligger mycket
n?i¡e det marxi*iska begreppet "falskt medveande" och Êikopplar den Êån dess historiska
konotation. Både Mawdudi och S. Qutb begreppsliggjonde termen på det sättet.

86 Se t.oi. Schulze 1990:397tr
87 Roy 19921 1993 :12tr, 54tr.
88T.ol ha¡ IIFSO givitutnämndaboksomJeutish CotpiraEQgS3).}.lino<emplarärinköpt ien

muslimsk boklåd¿ i Stockholm 1994. Se även lGpel 1985: I 15f
8e 

Jfr Seid 197811979. Pnina'Werbner (1994a:l}4) kallar deta fenomen "the demonologr of the
'W'estanditsmedii.Seäven'ltl'erbner1994bt279f.iOzÀ 

æ1992;Pedersen1999:188.
eoT.or.Tumer 1994:15.
et 

Jfr Pedenen 1999:194tr.

e'zJÊRoy 199211993:92.
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det politiska. En av de saker som ?ir vanligt att utpeka som en brist dr att män-
niskor genom sekulára demokratiska system stiftar lagar. Detta leder till aft man
följer temporäralagar och normer som d¡ öppna frir ftrtindringar. Istdllet bör
man ftilja de naturlþ och universella gudomliga lagarne. Fokus ligger alltså på
aa uaolka och ftirstå Guds ¡å¿r" (ung. uppenbarelse, men också den kanoniska
lagen) - inte på aa stifta lagar.e3 I Christer Hedins systemarisering av islamisk
ñrndementalistisk apologetik framhäver han att islam ses som den naturliga
religionen, och att tawþ\d (enheten) spelar en central roll (a-1, a-@. M:insklig-
heten står i ett naturligt forhållande till Allah, som skapade den, och alla fttds
som muslimer. Hedin betona¡ även idén om den fria viljan som männislan har
begåvats med - dll skillnad 6fan naturen som per automatik lyder Allah.ea

Det är viktigt att betona hur religionen så som den besl.civs ovan åir påtagligt
ideologisk - den betonar de sociala dimensionerna och påbjuder en normativ
social ordning.es Det teologiska, dogmerna, ftirhållandet Gud - människa få¡
stå tillbaka ft;r en betoning av Medinastaten och Muhammads sanna som soci-
ala ideal (a-5, a-7) . Den sociala ordningen gäller för alla i alla tider. Idealet á¡ att
hela m:inskligheten ska vara e n umma förenad genom islam.e6 Medinastaten â¡
det forna Utopiasom stálls mor etr sargar och fragmentariserat nu.e7 Tawþîdfar
en ftirstorad betydelse och kommer art utrycka inte baraAllahs enhet utan även

budskapets och urnmas2s På samma sätt som inom annan fundamentalism ar-
gumenterar man inom denna diskurs ftir samhällets avdifferentiering. Enlþ
Saivatore inieds denna omdisponering av tonvikt i den religiösa förståelsen re-
dan under 1700-talet, nár de stora muslimska rikena tappar politiskt inflytande
till de europeiska handelshusen och blivande lcoloniala nationalstaterna. De is-
lamiska religiösa o<perterna tar i processen på sig rollen som civilisationens ftir-

e3 Se t.or. Hj:þe 1983:33ff; Pedersen 1999:195;Roy 199211993:61.
e4 Hedin 1988.

"Jft R"y 19921199314.
r fr Roy 1998:42f. Roy (1993:42) pel<ar på två bnrk av ternen amna Mre¡ tnÅiionella fr¡nde-

mentalister ænderer ett.lnse att umma rcdart finrs, den behöver ba¡a islamiseras. De som ser
islam som en ideologi (av Roy kallade islamister vilket morsva¡ar dem som sk¡ive¡ inom den
islamisk¿ rö¡elsens diskurs) tenderar aft anse ett umnzainte oristera¡, den måste skapas poli-
dskt.

'Jft al-Azml993.8ff.

'8 Roy (19921 1993:548 92tr) poängterar att "islam.ismens" f¿reträdare anviander islamiske termer
far att umryck¿ idéer som påminner om dem som man<istiska studentgrupper ft;n 6am i den
muslimsk¿ vä¡lde n Tav'hld och amna signaletat i den¡e anv?indninçn visionen om da jzim-
lika klassl¿sa samhället.
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svarare och å¡ en tydligare politisk roll.ee I dessa politiska sammanhang far
religionen en mer ideologisk prägel och kommer att beteckna en vision av hur
det goda religiösa samhállet kan varq inte den religion som finns. Oma¡ Khali-
di, en islamisk [ird, uttrycker deta rydligt med den normariva utsagan: "Mus-
lims are an ideological group and not an ethnical community."loo Salvatore
pekar på an denna politiseringsprocess åtftiljs av en successiv språklig ftirskjut-
ning i beteckning på religionen, 6fan ad-ttn ttll al-islan.t0t Taql-td, tidigare
ftirstått som an ftilja den rátta vägen, betydde plotsligt blind imitatio n. Ijtihãd,
nyrolkning, var istdllet det vildga. Deta har blivit ea av de centrala dragen i
samtida islamtolkning. Men man ska inte ftirstå ry/ihãd. som ett frin associeran-

de. Istället är det idealt en nyupptäckt av den sanna islam; den islamiska rörelsen

vill inte veta av n\on bid"a, illegitima ,ill"gg .ill religion. Således finns även

fiender inom de islamiska leden (även om den islamiska rörelsens foreträdare

tenderar aa fórsöka utestänga dem från islam). De som ses som de vd¡sta d¡
ahmadiyya och bahai. Därefter kommer shüter, sufier och dem som vill pralti-
sera en lokalt bunden traditionell isl"m.ro2

De reformsinnade islamiska reaktionerna mot üadirionalismen i de egna sam-

há.llena och mot kolonialismen (som skedde under 1800-talet) karaktäriserades

av att de betonade det rationella argumentet.ro3 Tuner sl,niver ftiljande i en
kommentar om modernitet och rationalitet:

Modernism is the outcome in cultural, social, and political terms of the
broad process of rationalization by which the world is controlled and
regulated by an ethic ofworld mastery involving the subordination of
the self, social relations, and nature to a program ofdetailed control
and regulation. The modernization project is the imposition of ratio-
nality (...) to the total environment.lo4

Rationalitet ár ett centralt värde i moderniteten. Genom att detta har internali-
serats i islam omskapas religion i relation till en modernitet som dr både er(ogen

(genom kolonialismen och dess ideologier) och endogen (lokal modernitet och

ee Salvatore 1997, kap. 3.
too Kh¡lidi 1989:433. Deta 2i¡ en doktrin inom den islamiska rörelsen, ift lGpel 1985:43ff. som

fra¡nhäver detta som centnlt i Sayyid Qutbs ft;rfattarskap.
tot Detta 2ir själva studieobjektet i Salvatore 1997.
t02 

Jfr Nasr 19964tr.; Siddiqui 1997 :181.
103 Salvato¡e 1997, W. 5.
1úTumer 1991163.
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lokala reakdoner på uti&ån påfrird modernitet).ro5 Det finns både ett krav på
och en självklarhet i att religion idag ska kunna benämnas "rarionell". Dena
skapar den rJapen av problem som Hjärpe benämner den apologetiska ftillan.

Ett annat drag som framgår av upprákningen ovan ár betoningen på den
sanning som man wdrsäken anser sig inneha, eller åtminstone som man menar
innehas av de religiösa er(perter man sätter sin tilltro till. De som har sanningen
kan göra en sann lasning av de ofelbara normerande sftrifterna.lo6 Många har
observerat att det bland de ledande i de islamiska fundamentalistiska rörelserna

har frr¡nits och finns en stor mängd ideologer som saknar teologisk skolning.

Iståillet är de utbildade inom de sekulära utbildningwásendena.l07 Roy framhä-
ver ett det ¿ir karakt¡irisdskt för ideologerna an vara autodidakter och då inte
ba¡a inom teologi utan även inom andra om¡åden. Han mena¡ att urvalet och

ftirståelsen av kunskap praglas av det apologetiska bruket snarare än av en ge-

nomarbetad epistemologi.ros Även Arkoun tar, enligt Hjärpe, upp kritik av fi.rn-

damentalisternas historielöshet och brista¡rde lcunskap om metoder och kun-
skapsteori.roe Det dr det normativa perspektivet som dominerar den globalt
spridda islamiska literaturen. Det dr vanlþ med polemik mot lokala bnrk och
tolkningar.

En ytterligare sak att poängtera angående upprákningen ä¡ hur väl Schreiters

globala flOden passar in. De teman som tas upp i c-3 är mycket snarlika. Typiskt
ár att vad som kan kallas den islamiska k¡eationismen ges utrymme (c-7). Det åir

ocl¡så den vikdgaste kategori som saknas i Schreiters uppr?ikning av globala
flöden (se vidare nedan). Flödenas teman á.r internaliserade i den islamiska fi.m-
damentalismens diskurser, men, márk vdl, även i andra islamiska disku¡ser. Dela¡
avArkours/Hjärpes uppråikning är allm?ingiltiga och ska inte ftirstås som exklu-
siva ftir islamiska fundamentalister (t.o<. a- 1 och a-2) . Det speciella dr kombina-
donen av komponenterna.

lot Salvatore 1997 :4lf .
r6JÊal-Azm 1993:43.
r07 Se t.or. Roy 199211993:119ff; Sivan 1990,kap. 3.
rm Roy 199211993,kap.6. Se även al-Azm 1993:25f; Abu-Rabi' 1998:18. En rasande laitil<6ån

sekul¿n håll av fi¡ndamentalisters historielöshet çs av den syriske forsl<aren Aziz Azmah ( I 993) .

to'Hjetp" 1989:180. Även inom den isl¿miska rörelsen finns kritiska øster. Al-Qandawi angtiper
dem han kallar semiJulama" - demsom ha¡ skafat sig en del kunskaper om islam, men som
åir illa pålästa wad gället de teologiska metoder som har uwecklats och blivit vederugna under
islams histori¿. Han ondgtir sig över att dessa 2ir snabba etr döma och *ge føtuor och ftarnfa-
rallt ¿tt de inte undersöker wad tidigare teoloçr skrivit, se al-Qaradãwi 198711995.
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Islamdiskurserna i Vdsteuropa

Optimismen under 1970-talet ledde till att det iVästeuropa etablerades organi-
sationer ftir spridningen av islam. To<. grundas 1973 Islamic Council ofEurope
med säte i london på saudislr initiativ Organisationen hade det uttalade sfftet
att ge ut bocker på olika europeiska språk, framftir allt engelska. Målet r arr
sprida kunskap om islam så att människor i vdstvárlden skulle bli mer sympa-
tislt inst?illda till religionen.rro Den första bok som Islamic Council of Europe
gavutvar Ishm: hsMeaningandMessage.tlr Boken kom ut 1975 ochredigera-
des av Khurshid Ahmad den dåvarande ledaren ftir t}re Islamic Foundation i
Storbritannien.lt2 Hedin påpeka¡ att: "Saudi-Arabien har genom Islamic Coun-
cil of Europe satsat ekonomiskt i verlaamheten. Den teologiska sakkunskapen
har till stor del h¿imtats från Islamic Foundation och d¿irmed fifan pakistansk
teologi."ltr Detta dr t,"id.t for hur den islamiska rörelsens diskurs fungerar.
Samarbetena i¡ ofta tillf:illþ och beroende på personliga kontakter och nät-
verklr4 Kopplingen mellan saudiskt, pakistanskt och även eg¡rptiskt islamiskt
engagemang har varit tydlig" sedan de islamiska da"wa-rörelsernas formativa
period under 193G-1960-tal. Detta fonsätre r när da"wan i Vâsteuropa intensi-
fieras under 1970-talet. En m?ingd olika publiceringsorganisationer och förlag,
ftirutom de wå ovannämnda, växer fram eller växer sig starkare på den västeuro-
peiska marknaden under det årtiondet och ndsta, t.er<. American Tiust Publica-
tions (US,{), International lnstitute of Islamic Thought (USA), Kazi Publica-
tions (USA), Euro-médias (Frankrike), The IslamicAcademy (Storbritannien),
The Muslim EducationalTin¡st (Storbritannien), Tä-Ha Publishers (Storbritan-
nien), The UK Islamic Mission (Storbritannien).rr5 Den engelska produktio-
nen är den som sprids till flest länder och det ?ir oclså engelska som brukar
framhävas, ni.r mål om lireratur på ewopeiska språk formuleras.

Dessa organisationer och förlag samarbetar ofta med den islamiska rörelsens

penningstarka alcörer. Tex. ha¡ IIFSO sama¡betat med The Islamic Founda-
tion.1r6 Under 1980-talet senare häIft sponsrade IIFSO olika islamiska verk-

rro Hedin 1988:4+.

rrl Alunad (eÅ,.) 1975.
rr2The ld.'nic Foundation grundades 1973 och besldvs av P læwis (1994:103) som "the publis-

hing and research wing ofJamaãt-i Isl¿mi in Briain". Se även Siddiqut 1997:123tr.
Ita ¡1sdin 1988:45.

"n Jft Roy 199211993:144tr.
rlt De no¡d¿merikanska ftirþen säljer även i Västeuropa bl.a. via the Isl¿mic Foundation.
116 Se Abdâlati 1983:xi.
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samheter i Europa med ungefár en halv miljon dollar per år enlþ IIFSOs repre-

sentant ftir Europa.lrT R¿bita ha¡ grundat flera kontor med lokal verksamhet i
Vdsteuropa t.ex. i Bryssel, Madrid, Rom och Köpenhamn - allt i början av

l970-talet.tts Målet är att ekonomiskt stimulera da"wa-verl<sarnhet, moské-

byggen, foreningsverksamhet ow. Men de ekonomiska stöden innebär också att
man återfinner t.ex. saudiska ambassadörer i stfrelserna ftir olika ftireningar,

organisationer och stiftelser.rle Rabita sponsra¡ även institut som t.ex. lnstitute
of Muslim Minority Affairs (grundat 1976 med verksamhet i Jedda och Lon-
don) i dess forskningsarbete och publikationer.r2o

Vid sidan av liceraturen i¡ konferenser symboliskt viktiga. Redan 1 971 hade

en stor utställning kallad "The first Festival of Islam" hållits i London. Den var

framfor allt riktad till muslimer. r21 En viktig storsatsning var The International
Islamic C,onference den 3-12 april,, 1976 i l.ondon (the Royal Alben Hall)
under ledning av Islamic Council of Europe och The King Abdul Aziz llniver-
sity, Saudiarabien. Temat va¡ "Islam and the Challenge of our Age". Konferen-
sen hölls samtidigt med den stora utsti.llningen "Festival of Islam" organiserad

av úre Festival of Islam liust, "Arts Council" och British Museum.r22 Konfe-
rensen kom att ftiljas av en bok med de cenrrala konferensini?iggen.r23 Andra
stora konferenser och konferenwolymer ftiljde efter defta, bl.a. på temat mus-

limska minoriteter respektive samtida islam.r2a De inbjudna speglar återþn
den rypiska blandningen av saudier, jamaat-i islami- och muslimska bröd¡a-
skapsai<tivister och sympatisörer. Fiera av de centrala personerna, t.o<. Khurshid
Ahmad, hade tidigare samlats för en konferens om grtrndandet av det som skul-
le bli Cenue for the Study of Christian-Muslim Relations vid Selly Oak Col-
lege, Birmingham.t25

rt7 Ouis 1996:19.
It8 "Islârn in Eu¡ope" i OEMffi Bæk Simonsen 1990:106.
rre Se t.ex. Shadid E¿ van Koningsveld 1995:46 Nielsen 1992:70ff
t20 Se Haddad 19912135; "Christianity and Isla¡rf i OãMlV.Institutet çr bl.a. ut tidsk¡iften

Joarnøl Instiøe of maslim Minority ffih.
r21 Hedin 1988l.46.
r22Aluarl 1994:343; læmu Ec Heeren 1978:8; von Sica¡d 1975:178,
14 Gauhar (ed.) 1978. Áven Festiv"¿l of Islam ftiljdes upp av publikationer t.or. av Sqryed Hossien

Nasr som h¿de en aktiv ¡oll i samband med festivalen, se Stenberg 1996a:98. Nasr sam¿rbetade

även med the Islamic Cor¡ncil of Eumpe och ftirkom på deras konferenser.

t2a Møslim Communitics in Non-Muslim Søtes 1980; Azzam (ed.) 1982.
t25 Se Hj?þe 1975; von Sica¡d 1978. Áven personlig information frånJan Hjärpe somvar på plats

både i Seþ Oak (1 975) och i l¡ndo n (1976). För en presenation ¿v K Ahmad, se Siddiqui
1997:r23tr.
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Under 1980-talet skedde en tillagande institutionalisering av islamiska or-
ganisationer och intressen i de olika vásteuropeiska ländema. Rabita ve¡ en av

de mest aktiva sponsorerna vad gdller att byga upp koordinerande rilsorgani-
sationer, moskéer och oliT<ada"wa-verksamheter.r26 Som ett exempel på storle-
ken på bidragen kan nämnas att "saudia¡abieri' investerade 50 miljoner engel-
ska pund i "brinisk islam" under 1 980-taler.r27 Men det fanns mängder av and-
ra transnationella alaörer. T.o<. hade (och har fonfuande) den turkiska respek-

tive den ma¡ockanska staten organiserioner som var aLdva bland i udandet bo-
ende medborgare eller forna medborgare. Även tidigare nämndada"wa-aktiva
transnationella organisationer var verksamma i Västeuropa.r28 Men de institu-
tioner som bygts upp i olika länder är fordæande, mor sluret av 1990-talet,
instabila och otilløckliga. Den dominerande diskursen bland da"wa-a7<ttvasun-
nimuslimer i Vdsteuropa var den islamiska rörelsens dislí'rs.l2e En del tilltala-
des av den shiitiska revolutionára diskursen, men de var inte i majoriter.l3o Den
turkiska islamdiskursen ses av många som sjálvständig och skild från övriga
sunnimuslimska diskurser. Men samtidigt kan man notere art den turkiska sta-

tens byråför religionsfifagor, Dþnet, sponsrades av Rabita under 1980-talet.t3t
Ifuwaitlaiget påverkade även saudia¡abiska organisationers aktiviteter iVást-

europa. De fick uffiå hård k¡itft i många olika sammanhang från både forna
fiender ocå vänner.t32 Närvaron av icke-muslimsk militär på mark, som ses som
central ftir islam, blev symbol ftir Saudiarabiens sv-aghet, eventuellt hyckleri.
Konflikten kom av vissa muslimer att tolkas som del av ett srörre mönster, i
vilket "vásn"ádden" med olika medel forsöker ftirhindra an islam kan uweckla
sig till en maktål<tor r33 Det verkar dock som att lritiken var hårdast, och kon-
spirationstinkandet mest frek/ent, bland marginaliserade grupper. De mer etab-
lerade grupper (med konukter och sama¡beten med olika majoritetssamfund
och stater) som Saudiarabien har sponsrer, var antingen qnta eller framhavde

1% Se t.or. Nielsen 1992:136tr,1999:17.
r27 Enligt Vertovec 6¿ Peach (1997:29) som tagit informationen ftån The Econonix.
1ã För en översikt, se Nielsen 1992.
12e lGnkunensen mellan traditionelle islamtolkningar och den islamiska rö¡elsens :ir påaglig i

V:¡steuropa se t.o<. Siddiqui 1997:179.
r3o Se Nielsen 1992:18.
13r "Anavaan Partisi' i OEMIV.ñtdsen (1991:50) konstaterar att det under 1970-ulet fanns en

påaglþ likhet mdlan de teologiska tolkningar som ftindes 6arn ar¡ Diy¿net iV2isttyskland och
av saudiska orgnisationer. Han tolka¡ det dock som ett çmensamt inuesse sna¡ast än en rela-
tion dominerad av Saudia¡abien.

r32 Se t.o¡. IGpel 1997:l9lf ; Werbner 1994b.
r33 

JÊ Werbner 1994æ107.
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Iraks aggression ist'illet. Saudiarabiska inrressen ftirsölce även sþddas genom
att man under Kuwaid<riget skickade lojala predikanter till Västeuropa.13a

Man bör skilja mellan de trans nationella da"wa-orgatisationerna och de dis-
kurser om islam som skapas genom bl.a. deras alcivitet. De ekonomiskt starka
organisationer som har inuoducerat den islamiska rörelsens diskurs ha¡ inte
konuoll över den. I Nordamerika och Västeuropa finns många som har interna-
liserat diskursens grunder och bidragit till diskursens spridning, men vissa har
även förändrat den. Abu-Rabi' menar arr "many American Muslims believe
that only in this country do Muslims have a real opponunity to form a genuine
Islamic identity, consciousness, and worldview"r35 Genom atr ta diskursens
idéer om t.ex. jämlikhet, rätwisa och anwar på allvar har muslimer skapat en i
mångt och mycket mer progressiv och mer modernistisk diskurs centrerad kring
den individuerade personen. Individens anwar och engagemang i spridandet,
praktiserandet och även i tolkandet av islam betonas. Ett tydligt exempel på hur
ftirändringar kan ske ges av islamologen Anne Sofie Roald.136 Hon beskriver
hur Shaykh Darsh (d. L997), env¿ilkänd al-Azharutbildad lard som var aLciv i
Storbritannien, under loppet av tio år ha¡ ändrat åsikt i fragan om huruvida
ba¡nen till en lcvinna som gifr sig kan bo hos sin mor eller ej. Efterhand vände
sig Darsh mot den uaditionella regeln aft barnen inte kan bo hos sin mor, som
han en gång ftirFiktat. Istã.llet satte han barnens básra i cenrrum, och menade att
ba¡n visst kan bo hos sin omgifta mor om detta framjar dem. Roald ftirklarar
denna ftir?indring med atr Da¡sh har påverkats i sina vä¡deringar av majoritets-
samhället. Vad som ?ir det islamiska sättet påverkas med andra ord av den miljö
som tolkaren befinner sig i.

Särskilt tydlig" blir skillnaderna nár det gäller de globala flödena som jag
redovisade ovan, och som utgick från Schreiters uppräkning. Den vâsteuropeis-
ka och nordamerikanska litteraturen har t.er<. ett tydligare ekologiskt perspelciv
och även en mer uwecklad ekologisk diskurs. Den mest visionsrika lireraturen
dr slriven på engelska. Den individuerade personen ses som en sjálvklar ut-
gångspunkt, vilket leder till en annan grundftirståelse av j:imlikhet. Deta ftirsö-
ker man kombinera med den islamiska rörelsens ursprungsr€rcer, som mång"
gånger förutsätter patriarkalism. Den vâsteuropeiska och nordamerikanska lit-
teraturen har od<så varit vikdg - ftir att inte såþ formativ - för diskursen om

lil Se t.or. IGpel 1997:2\6,Kepel¡eferera¡ en ñensk attitydundenökning från 1991. Avdem som
såg sig som engagerade muslimer h¿de 31olo en positiv syn på Saddam Hussein, medan ba¡a
1 5%o såg positiw på Saudiarabiers kung Fahd.

r¡: Ahu-R¿bi' 1998:35.
t:e Ro¡ld 1998:119ff
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vetenskap och religion. Ett exempel ä¡ den till islam konvenerade Êanske kirur-
gen Maurice Bucaille. Hans bok The Bible The Qurbn ønd Science. The Hoþ
Sniptares Exømined. in the Liþt of Modem lhowhdge har blivit en stor succé

och dr diskursens moderna urspn¡ng$qc. I boken "bevisai' islams anspråk som

sann religion genom att Buc¿ille anför Koranverser som påstås överensstämma

med naturvetenskapliga rön.r37 Boken ûnns i en mängd olika upplagor spons-

rade av olika organisationer. Mitt exemplar dr t.ex. utgivet av den libyska
da"wa-orgarisationen'World Islamic Call Society.l38

Den vásteuropeiska muslimska befolkningen åir ftirhållandwis ny, och det

finns å religiöst utbildade att tillgå.l3e Den öppna, icke-censurerade publice-
ringsmiljön gör också att en mångfald röster försöker göra sig htirda. Egendigen

dr det enda som behövs ftir att producera en mindre ddsk¡ift eller en pamflett
vilja, initiativftraft och en minimal ekonomisk iruats. Det :ir tydligt att det finns
drag av en generationskonflikt mellan dem som stå¡ ftir en mer traditionell
tolkning av den islamiska rörelsens budskap och andra som både medvetet och
omedvetet tänjer gränserna.rao lJnga, självlärda, engagerade muslimer kringgår

"ulanw" genom sitt teknikktrnnande och sin vilja att bidraga med islamiskt
material. Initiativen gör att nya personer framtrider som kan ses som auktorite-
teq och att det växer fram nya näwerk och lojaliteter.,{terigen vill jag framhava

vikten av använda¡kunskapen om de samtida kommunikationsteknikerna.lar

Da"wa i "Vdsd'

Det förs en diskussion om hur man ska motivera att muslimer bor i icke-mus-
limska länder. Isma"il Raji al-Faruqi (d. 1986) sätter termen da"wai centrum
i pamfletten The Pøth of Da'wdh in the'Vest.la2 Al-Faruqi var en av dem som

redan under mitten av 1970-talet introducerade idén om att muslimer som bor
i Vdst måste se sþ sjåilv som islams ambassadörer och bete sig som sådana. För

r37 Se t.er<. Buceille 1978/1987. Se även Buc¿ille 1984. Fôr en udodþ diskussion om Buc¿ille, se

Stenberg 1996e:221ff.
t38 Enligt Bæk Simoruen (1990:121) så innehåller en av den libpka dø"wø-organisationens tid-

skrifter alltid aniklar i linje med Bucailles bolc Vanligt är också intervjuer med naû,¡rvetâ¡e som
konverterat till isl¿m.

13eJËNielsen 199922f.
t4o¡frNielsen 199922tr.
r41 

Jfr P l"ewis 1994:1 83; Nielse n 1999:77 .

ra2 al-Faruqi 1986a. Förbakrivningaraval-Faruqi, se Stenberg 1996a kap.4; Siddiqw1997ß5tr.;
7æbin1-995:258tr.
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att modvera att man bor i Vdst bör man se sigsom en dã"il en som kallar and¡a

till Allah. Den tankekedja som leder fram till defta resonemang är lätt att ftilja
och byger på al-Faruqis sätt att se på de problem som många mt¡slimer möter
i Väst. Social och ekonomislc marginalisering åir vanlig, och det leder till en

känsla av utanftirskap och underlägsenhet. Muslimerna måsre ftig"o sig fifan

dessa kánslor och finna sina egna resr¡rser och inse vad de ha¡ som inte Vástvá¡l-

den ha¡ närnlþn en tro på den sanna guden. Genom att tillfi¡llo förstå vilken
styrka detta är, kan en muslimvända den negativasituationen till nþt positivt.
Muslimerna har något an erbjuda majoriteten avVäswärldens människor och

àr de føøobettreåin vadVäswa¡ldens människor ár. Genom att ftira ett er<empla-

rislct muslimsk liv i vardagen ger man omgivningen konlreta bevis på hur har-

moniska muslimer ar, och genom att omgås med icke-muslimer ger man dem

tillQille att se islams storhet. Det ?ir viktigt att påpeka art pamfleten dr ett tal
som al-Faruqi höll på UK Islamic Missions å¡smöte 1985, och atr publiken
gissningwis hade ungefár samma ryn på saker och ting som al-Faruqi.la3 Têrmi-
nologin, innehållet i talet och dess form talar ftir det.

Ytterligare en omständighet som betingade behovet av err resonemang som
al-Faruqis, á¡ att det inom den klassiska teologin har ftins en diskussion om
huruvida en muslim kan slå sig ner i en icke-muslimsk land eller inte. Inom
klassisk teologi kallas icke-muslimska lander ftr dar al-harb (IGigets område)
eller dãr al-kufr (Otrons område). Den muslimska vá¡lden kallas dar al-islam
(Islams område).14 Historiskt ha¡ de sunnitiska lagskolorna generellt varit awi-
sande mot att muslimer har bosatt sig i icke-muslimska områden, anringen
genom att rekommendera emot det eller genom aft förbjuda det, medan olika
shiitiska teologer varit mer tillåtande, men inte sett det som ett idealtillsrånd.r45

I den nya situation, som uppstått efter Andra världskriget genom art srora grup-
per muslimer har flptat till länder i Våisteurope och Nordamerika som tidigare
har dominerats av kristna grupper, har dessa teologiska utsagor blivit utsama ftir
kritik och uppfatas av vissa som obsoleta.ra6 Många använder sig ändå av en-

ta3 tIK Islamic Mission grundades 1962 och ä¡ en del av ett näwerk avJamaat-i islami-irupirerade
organisationer i Storbriannien som inklude¡ar bl.a. The Muslim Educ¿tionalTirst, The Isl¿-
mic Foundation, Young Muslims IJK och D¿wat-ul-islam, se Andrews 1993; Greaves 1995; P
l.ewis 1994:102tr

te Se t.oc Shadid Ec ven l(oningsveld 1996:88tr Enligt B. I-ews (1994:6) skedde uppdelninçn
p.g.e- att de tidiga muslimsk¿ teologerna såg en kontinuerlig ocpansion av den muslimske
vä¡lden som den rnturlþ uwecklingen. Således va¡ icke-muslimsk om¡åde Krþa område.

ra5 För ett uúirligt resonemang om detta, se B. t€!Íis 1994:7tr.
16 Se t.o<. Vogt 1995249; Sh¿did E¿ wn Iöningsveld 1995,1<ap,3,1996.
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dast wå begrepp och använder sig av det att de anser sig vara i dar al-hørb för
att på olika sätt ta avstånd Êån majoritetssamhillet.laT

Situationen att stora grupper muslimer ger sþ av som arbetsmigranter eller

drivs iväg som flylmingar:ir ny. I en del diskussioner i nutiden har argumenrer

om /nrura använts, dvs. att om man wingas göra nþt ftir sin överlevnad d¡
dettainte en synd.ra8 I dena fall skulle alltså den enskilde migrera till den icke-
islamiska våirlden av nödvändigho. Men det bör påpekas att även i efterkrigstid
har många islamiska teologer haft wårr arr acceptera att muslimer lever som
religiösa minoriteter i andra länder. T,o<. predikade Mawdudi och Syed Abu al-
Hassan Ali Nadwi vid upprepade tillÊllen under besök i USA och Kanada att
muslimer inte bör beblanda sig med majoriteakulturen som ses som materiellt
rik men andligt fattig.lae Vad al-Faruqi och även t.ex. Nadwi for in i dislcussio-

nen och ser som lösningen åir möjlighaen for muslimska migranter an se sig

sji.lva som "ambassadörer ftir islam".l50 Genom att ra en dñ"ll<an man moti-
vera sin närvaro i vást, men om man inte ár ett islamiskt exempel d¡ närvaron i
V:ist möjlig att ifrågasätta. Al-Faruqi ergumenrerrir for en islamisk våickelse och
aktivism. Det är hár man bor vtiga in det faktum atr han talar ftir UK Islamic
Mission. Tälet faller i god jord genom eft han talar till aktivister.

Al-Faruqi är, som påpekat, inte ensam om denna position. Så beskriver t.ex.

islamforskarna \Øasif Shadid och Sjoerd van Koningweld hur Shaykh Fapal
Mawlawrr5r , i en inflytelserft bok från 1987, lanserade begreppet "Territory of
Proclamatiori' fti'r områden som bebos av muslimska minoriteter. "Proclama-

tion' á¡ en översättning av arabiskans dacwa.152 Andra benämningar som an-
v?inds parallellt, men som täcker and¡a aspelcer, âr dar al-"ahd (Paktens områ-
de) respelcive dãr al-sulh (Fredsftirdragets område); de begreppen har hämtats
från den klassiska teologin.153

147 Se t.or. Vogt 1995256tr.; R¿mâden 1999:241.
148 Se t.ex. Haddad l99l:1341; B. læwis 1994:15ff. Darüm ha¡ använts i en mängd olikasituatio-

ner allt sedan muslimsk medeltid, se"Datúra" i EoI.
tae H"ddad 1991144.
1:0 al-&¡uqi 1986¿:23; Nadwi 1983,k^p.44,
t5I Mawlawi har bl.a. va¡it rådgivare till den sunnitiska höçta domstolen i Beirut, se Shadid Ec

van Koningsveld 7996:97 , Han har många ftiljeslagare i Frankrike och sitter bl.a. med i infly-
telserik¿ styrelser där enligtVoç 1995:54. Han siner även i styrelsen ftir Europeiska Fatwa och
Forskningsrådec se Saham 3 197 :9,

t:z 5haãid Er wan Koningsveld 1995:63tr. Se Shadid ðc van Koningweld 199697 ftir ytterligare
o<empel.

1t3 Se t.o¡. Shedid E¿v¡n lGnings\æld 1996;Yogc1995:53tr; B. lÆwis 1994:10
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Al-Faruqi är blon ett exempel på hur islamiska debattörer vdljer an ge en

áldre term en ny innebörd och forvandla den till en nyckelterm i sina resone-

mang. Nyckeltermern brukar inte översätts utan behåller sin (oftast) a¡abiska

form; termerna anses ibland vara oöversättbara.l54 Dessa nyckeltermer blir cen-
trala byggstenar for den aktuella debattörens idébygge. Det ä¡ dä¡ftir viktigt att
ftirsöka finna sätt att beskriva hur termerna används i olika debattörers idév?irld.

Inàircþt och direþt dn"wa

Larry Poston gör en åtskillnad mellan indirekt och direkt dacwa.t5' Den indi-
rcktada"wan görs genom att en muslim ser sig som och agerar som ett exempel

i samhállet.r'6 I dess renaste form innehåller den en k¡itik av k¡isren och mus-
limsk alciv mission, som den indirelcta da"wans ftirespråkare ser som ovärdig
och vulg:ir.157 De a¡rser att uppgiften atr agera på ett korrekt islamiskt sätt i
samhåillet och uppfylla Allahs bud ár stor nog ftir att fylla hela ens liv.r58

Den direkta da"wan handla¡ om aft sprida islams budskap inom och utom
den islamska befolkningen.r5e Poston har kanlagt de olika strategierna ftir di-
rel<t da"wa, och jag våiljer att presenterar dem i fem olika kategorier:

1. Möten och utbildning i moskéerna.

2. Föreläsningar.

3. I'roduiction, distribution och försäijningibongivande av rorrer om islam.

4. Diskussioner i offendiga miljöer, arbetet, hemma, skolan osv.

5. Uppsökande av enskilda i deras hem eller då de tu sjuka, i fángelse etc.r60

Den kategori som mest intressera¡ mig ár nummer tre. Denna ryp av litteratur
är vildg för da"wa-arbeter, dels som inspiration och bekráftelse ftir dem som
gör da"wa, dels som informationsmaterial till dem som skakallas. Liüerarurens

omâng imponerar, och man finner islamisk litteratur om t.er(. etik, ritualer,

rt4 Se t.or. al-Fãruqi 1986b som har den talande titeln Towards Islarnic English,
rt5 Poston 1992,k^p.7.
156 Poston 1992:117. Poston använder ibland en terminologi h¿imÉd från l:¡istendom och k¿Ilar

deta även for "Lifestyle Evangelisnf-. Jag använder hans neutralare indirekt och direkr
r57 Poston 1992t117f.
1t8 Poston 1992:118tr.
r5e Poston 1992:122tr.
ro Poston 1992t122tr.
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meningen med livet, utbildning, natr¡rverenskap, ekologiskt tänkande eller livs-
medel på de flesta stora språk

Mfuruppmafirdn'wa

Da"wa-prodri<terna odt dø" w a-suategierna har tre huvudsakliga målgrupper:
muslimska barn och ungdomar, vuxna muslimer som inte ä¡ aktiva eller som
håller på att forma en religiösa identitet, samt icke-muslimer. De muslimska
ungdomarna i "Väsi'är fiiremål för mycket uppmärksamhet och huvudbry.

\ü'hat futu¡e awaits the Muslim youth in Britain, or, for that matter in
any similar predominandy non-Muslim secular society? This crucial
question haunts every sensitive and concerned Muslim mind. \Øe are

dCIperateþ looking for an answeç for a proper, viable srategy, an edu-
cation strategy as we put it, to ensure that our children grow up and
remain Muslims. This is a desideratum of the utmost urgency and im-
portance. For the futu¡e of the Muslim youth is but the other name of
the future of the Ummah here, of our families, traditions, and institu-
tions, of the nr¡merous mosques that have come ro dot the landscape

today, some of them built at huge costs.r6r

Detta citat indikerar den oro odr det engagemang som många muslimska de-
battörer kinner för ungdoma¡nas Êamtida religiositet.l62 Vad som än händer så

Ê¡ man inte ftirlora ungdomaür¿ till "det vásterländska" samhallet, som debat-
törerna många gånger uttala¡ ftirakt ftir, och som de kinner sig hotade av. En
m?ingd olika strategier föreslås i skrifter som sprids över Nordamerika och Väst-
europe. Vissa i.r inriktade på ftircvar, r.er(. ges råd om hur man kan sþdda sina
ba¡n Êån majoritetssamhillets dominerande kultu¡. Andra strategier byger på
initiativtagande, t.er<. atr man errangerar islamiska veckosluts- och sommarlä-
ger,r63 startar islamiska skolor,l& eller art man som fOralder engagerar sig i bar-
nens skolal6t Vissa torter ger q¡nnerligen detaljerade råd t.ex. Particþøting in
School Goaerning Bodies: Ad.uicefor Muslims som ár utgiven av lqra uust i Stor-

Ì6r Murad 1986:3.
1o 

Jfr t.ør. Vertwec S¿ Pe¿ch 1997 t22, Detta gäller också muslimska 6dild¡ar i ston även om de
inte slciver pamfletter och böcker, se Otte¡beck 2000b.

t6 Se t s.. A M¿naal frr Iskmic Veekcad and Summn Schook l99l; lsma:I 1994.
tø Se t.ex, Akhta¡ 1993.

r6t Se t.o<. IqraTiust 1991; Akhtar 1993.
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britannien 1991.166 På pamflettens 30 sidor gås i detalj igenom hur muslimska
faraldrar med barn i skolan kan göra ftir atr på ett effeldvt sän deltaga i vad som
lallas "School governing bodies", ett slags morsvarighff till det wenska Hem
och skola-konceptet. Relevanta regler och ftireskrifrer anftirs av de muslimska
ftirÊattarna, som á¡ synnerligen hemma i det briniska skolsyætemet, ftir mr¡sli-
mer som inte dr det.

The Islamic Foundarion har en serie i sin publikation som kdlas far The

Muslim ChiUreni librøry. Seriens mål brukar presenteras på omslaget till de kor-
ta böckerna.

The Muslim Childrens Library aims to provide young readers with
something rareþ found in current childreni lirerarue: meaning in life,
paths to an integrated development of personaliry, vistas into a world
extending beyond this life. A Muslim child especiall¡ can develop a

fresh faith, a dynamic commirment, a strong identity, *d a throbbing
yearning and urge to struggle - all rooted in hlam.t67

Têxten ovan ár från Muslim Narsery Rlrymes som ha¡ sålt bra och tryckts om flera
gånger sedan 1981 då den gavs ur ftir ftirsta gången .r6e /6d¡¿ tidar i semma
serie á¡ Loue All Creatures, Møruelhas Stories from the Lifr ofMahammød, Loae

Your Neighboa4 Muslim Poemsþr ChiUtno-chThe Kingdan oflustice. Böcl.-er-

na ryfrar till att ftirmedla islamisk historia och islamiska normer till barnen. The
Islamic Foundation gör dessutom islamiska korso¡d och spel som ha¡ samma

ryfte som böckerna.l6e

En annan typ av litteratur har ert mer teoretislft perspelciv, som Seyyed Hos-
sein Nasrs,{ YoangMu"slirni C,aidz to the Mod¿mVorld (I993).t70

Only too often when a young Muslim comes to the'West, even if he
comes &om a devout family and has been able to learn the rites of his
religion and cenain verses &om the Quran and is pious, he has never-
theless not been taught his own imellectual tradition so as to be able to

tG lqraTinrst 1991.

167 McDernott 1981 (bokens baksida).
16 För en and¡n av den boken, se Stenberg & Otterbeck 1994.
r6e The Islamic Foundation tnns på internet (http://www.islamic-foundatiott.org.rk). Dtu kan

man bl.a. köpa deras publikationer.
r70 För en presentation av Nasr, se Siddiqui 1997r149ff; Stenberg 1996æ97tr.
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draw from it in the new situations which he faces Êom every quairter

within the modern world.rTr

I boken ftirsöker Nasr att ge ungdomar de nödvändiga nycklarna ftir att ftirstå
det islamiska intellelctuella arvet och samtidigt det västerländska samhället. Bak-

om hans resonemâng kan man ana en bitterhet mot Vást, som boken igenom

sþ vara på väg att störta samman. Den muslimska ungdomens ráddning d.r atr
hänge sig åt ktrnskap såsom den ter sig från den islamiska utgångspunkten. Nasr

verkar ha åsikten att islam lcommer aft dö, om inte muslimska ungdomar blir
intellektuellt medvemaoch kan ftirv"¿lta islam som en intellelcuell och plausibel

utgångspunkt ftir att tolka kosmos och alla de fenomen som stå¡ att ânna i det.

En annan av hans böcker bä¡ den talande útdn The Needfor a Sacred Science.tT2

Nasr á¡ inte den enda som ser eff behov av en koppling till vetenskap nd¡ han

försöker tolka islam. The International Institute of IslamicThought (IIIT), som

är baserat i USA, ha¡ sedan 1982 publicerat böcker i en serie kallad Iskrnization
of hnowhdge som har som syfte att skapa islamiska perspektiv på vetenskaplig

kunskap. I serien diskuteras framfor allt natu¡vetenskap men även r.er<. antro-
pologi En av de vilcigaste initiativtagarna till IIITs verksamhet var al-Faruqi.t73

Den andra gruppen som bestå¡ av iclce-alciva muslimer är också ftiremål för
omfattande publikation. Denna grupp ftirsöker alcivisterna bland annat nå ge-

nom en stor produlcion av billþ, konfattade och lattilg¿ingliga skrifter som

.rbj"& oclr ibland delas ut gratis i samband med möten eller t.*.. jurn"a-bö-
nen, fredag*bönen. Dessutom finns det islamiska boklådor i nárheten av eller i
de flesta större moskéer. En av de mest populara böckerna att locka icke-aftdva

muslimska studenter med ár Maurice Bucailles ovannämnda The Bibh, The

Qar'øn ønà Scimce.Jagmenar attdet finns fog ftir att hävda att de flesta religiöst

engagerade muslimer vid vdsteuropeiska universitet har last boken eller kinner
till dess inne,håll.r7a Ett annat sätt ár att gå och knacka dörr och inbjuda musli-
mer att delta i olika akdviteter eller bara frþ om man Ê.r komma in och disku-
tera islam. Ynerligare ett sätt dr audio-visuella tekniker. Ett o<empel är nä¡-TV
som d¡ uwecklat på många håll, eller att man sänder sina program huvudsakli-
gen via satellit.rTs Sedan en tid á¡ även Internet ett viktigt medium. Ett av de

t7t Nas¡ 1993¿:,243.

172 Nasr 1993b.

r73 För en vida¡e diskussion, se Stenbcrg 1996a-

t7a 
JË Stenberg 1996e:222ff .

t7t Se t.e<. Jonker 2000.
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första multimediaföretaget var Sound Vision (baserat i Chicago) som etablerade

sig i bþgsam skala redan 1990.176 Idag :ir Sound Vsions produktkatalog om-
Ê"gtfü. Man finner t.ex. multimedia CD-rom ftir att lára sig recitera och ldsa

Koranen eller for ett läm sig be. Man finner Koranen och hadithsamlingar på
CD-rom, islamiska kunskapsspel, CDs, tal- och videokassener med tal av pro-
filerade predikanter eller islamiska sånger för barn. Dessutom ûnner man hund-
ratals boktidar från en mängd olika ftirlag, inte minst the Islamic Foundation.
Sound Vsion dr bara ett exempel bland flera islamiska multimediaftiretag på
Internet; till dema kan man l¿igga ett storr anral Internetbokhandlare som ftir
litteratur på alla tänkbara språk. Många delar SoundVisions intention att spri-
daislam och f¡amftir allt görainformation om islam tillgåinglig i en genomt'ánkt
och Limplig form.lz Ett underhållande program riktat till barn och ungdomar
som finns att köp a pâvideo * Adnni woild.178 Med dockfigurer som har inspi-
rerats av och i vissa fall lånats in frân The Mappet Shouhx producenterna gjon
videofilmer med namn som Kindness in Iskrn, Fin¿ing Courage, Taþe me to the

I{¿bø, Thønþ Yoa Alkh och Høppy to be a Maslhn.tTe Sound Vision gör reklam
ftir ftirsta filmen med ftiljande ord: "Time to trash the Barneys, Charlies, Dis-
neys and Garfields... Make wa¡ Adam is l¡ç¡çlllDl8o

En annan form av da"wa vänder sig till icke-muslimer. En broschyr utgiven
av Islamic Society of North America ?ir synnerligen krass vad gi.ller vem man
bör vända sþ dll bland icke-muslimerna, och hur man bör göra det. Författarna
tar hjäip av psykoioger, socialpsykologer och sociologer som de flitigt anftir i
slutnoterna ftir att visa på vilka realistiska strategier man kan använda, och ftir
vem de olika suategierna passar.

There is a group of individuals who tfuive on conflict and debate. OÊ
ten they are hedonistic, liberal ans types who argue for the sake of
arguing. They are riot interested in the truth and will often take a posi-
tion they do not even believe in just to o<ercise thei¡ wits. There is a
natural terrdency to dismiss these noncomminal types as hopeless ca-

176 För information om Sound Vision och deras produ-kter, se deras hemsida (http://
www.soundvision.com).

1z Se t,or. Bunt 2000, kap. 2.
t78 Adatìs Worli kan käpas via Sound Visions hemsida (http://www.soundvision.com).
17e Enligt uppgift från James Oma¡ McC-onnell (intervju, Damaskus 1999-12-10). McConnell,

som har arbeat ftir Sor¡nd Vision, berätade ett Adznis Vorlà her medarbetare som tidigare
jobbat med The Muppa Sbow.

rs Sound Visions produktkatalog fttr 1 998:1 6.
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ses, but ifyou can find out what they do take seriously, then that can

serye as a starting point for a real dialogue.lsr

Individuals who are victims ofdiscrimination and the objects ofpreju-
dice are often the ones most likeþ to embrace a new religion. Those
who are sociall¡ economically, and politically disinherited are also much
more likeþ to join cults, sects, and fundamentalist millenarian groups.

It is not surprising that tlese same individuals often inquire into Islam,
not that Islam shares an essential similarity to the above-mentioned
religiors groups, but because of Islami clariry of lifestyle and egalireri-
an practices.ls2

I den kona sk¡ifren (24 sidor) nämns oclaå vilken q'p av skrifter som pesser

vem. Överhuvudtaget ár perspektivet ráttframt, på gränsen rill .ytritkr. Förfat-
tarna går igenom kristen teologi, kristna grupper i USA. De stiller upp listor
med arbetsplaner och liknande.

Den islamiska dø"wan har Êtt ftirendrade livwillkor under den senare hâlften
av 1900-talet. De viktigaste falcorerna är den ftir?ind¡ade ekonomiska situatio-
nen för eü antal muslimska stater, globaliseringen och dåinill knutna fenomen,
den omfamande migrationen som har skapat stora muslimska minoriteter i nya
områden samt den breda fttranlcing som den ideologiserade islamtolkningen
Êtt. Flera islamiska, úansnationella organisationer har bedrivit en påkostad
da"wa, ibland lconcenuerad på ett sárskilt område eller en särskild grupp, ib-
land globalt. Tïllsammans har de bidragit till atr det uppkommit flera parallella

globala islamdiskurser varav den som kallas den islamiska rörelsens diskurs á¡ en

av de penningstarkaste och mest synlþa. lngen kan dock påstå an de konuolle-
rar den diskurs de delar i, även om många ägnar sig åt att ftirsöka fora fram sin
ftirståelse som den enda sanningen. I ndsta kapitel C* jryigenom vilka olika
islamdisktrser som är ty"lþ i Sverige.

r8r 
Johruon E¿ Abdullahi 1984:3.

r82 
Johnson E¿ Abdullahi f 984:4.
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Islam kommer till Sverige

,4" tg¡O gjordes den sista mämingen av konfessionell tillhOrighet i samband
med de återkommande folkräkningarna i Sverige. Femton personer angav då att
de va¡ muslimer.l sedan dess har bilden ftirändrats radikalt. Det finns i d,g inga
officiella siffror på hur stor den muslimska befolkningen i Sverþ åir, och upp-
skanningarna d.t irär. Myndigheten Samarbetsnämnden ftir statsbidrag till ros-
samfund (SST) anger att de "islamiska ftirsamlingarnd' sammanlagt betjänade
90 000 muslimer 1999.'z Dã räknas ba¡a de muslimer som har kontakt med
ftirsamlingar och dessutom bara de ftirsamlingar som á¡ berättigade till statsbi-
drag. Uppskattningar på 300 000-350 000 muslimer cirkulerar i dagspressen.

Dessa siftor anges bland arurar av Mahmoud Aldebe, ordftirande ftir Sveriges

Muslimska Råd (SMR) i Stockholm,3 ochBqzat Becirov, ordftirande ftjr Isla-
mic Centeri Malmö.4 ,Åke Sander har gjon en beräkning baserad på medbor-
garskap och procentuell storlek av den ¡¡r'sli¡¡5þ befolkningen i berörda län-
der. Han anser att det den 3 I december 1992 bodde minst 160 000 muslimer i
Sverige, plus att det vid den tiden fanns c¿ 100 000 människor på flyftdngftir-
kiggningar i Sverige, varav ca hdlften var muslimer.5 Sedan dess ha¡ det givewis
skem ftirändringar. Om man sedan stdller l¡rav på att siffiorna ska innehålla
uppgirter om oiii<a sufigrupper, sunnitiska lagskolor, shütiska grenar, alevie¡
ahmadiyya och dem som ser sig själv som sekuldra eller areister má¡ker man
snaft att "islam i Sverige"-forskningen inte har möjlighet att möta dessa krav.
Sanningen ár att ingen vet hur många människor det finns i Sverige som sjálva
betecknar sig som muslimer. Man kan dock anta arr sunnimuslimerna á¡ i ma-
joritet. Enligt religionshistorikern David Thur$ell hamna¡ en "försiktig upp-
skatming' av antalet shiamuslimer i Sverþ på omkring 60 000 personer.6 Der
verkar finnas ett ökat morsdnd bland imelleLcuella med röterna i mt slimska

I lGrlsson Ec Svanberg 1995:14.

'z SST 2000:24. En precisering av termen betjänad görs i SST 1998:61.
3 Se t.o<. Aldebe 1997:11.
a Bechov har uppgivit 350 000 vid ett anul tillfållen som jag har hafr kontakt med honom under

19981t999. Se ävcn Islamic Center i Malmös hemsida (htq://www.algonet.se/-icmalmo/
historikht¡n).

t Sander 1993, 1997:188,207,
6 Thur$ell 1999:33. Uppskatmingen bygger på medborgarskap - inte religiöst engaçmang - och

ska alltså ftjtsds i fttrhållande till Sandets siffror.
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länder mot att de räknas in i kategorin muslimer i Sverige och att muslimska

religiösa ledare ses som representanter även för dem.7

Till skillnad från flera and¡a visteuropeiska länder, t.ex. Storbritannien, kan
man inte säga att en enskild etnis( språklig eller nationell grupp dominerar
numerärt i Sverþ. De muslimef som finns h¿ir ha¡ sitt ursprung i en mängd
olika stater och områden, t.ex. Turkiet, Iran och forna Jugoslavien, men även

Albanien, olika arabiska stater, Somalia, Uganda, Indien och Afghanistan. Vissa
ser sig som palestinier, kurder eller andra motsrrarande beteckningar. En stor
andel ¡ir ftdda i Sverige av muslimska föråildrar. Det tnns muslimska invandra-
re som ár pensionárer, och som har 35 års yrkewerksamhet i Sverige bakom sig.

Många av dem â¡ wenska medborgare. Det finns småbarn på dagis som dllhör
tredje generationens svenskar. Det finns and¡a som á¡ helt nyanlanda. Det finns
även de som har konvenerat till islam.e Även denna grupps stodek ár okänd.to

Ibland behandlas muslimer som om de var en enhedig grupp. Deta skapar

snarare problem än klarhet. De muslimer som bor i Sverige kan ha helt skilde

uppfattningar om vad islam á¡. Inte ens nä¡ det gâller cenuala trosfrþr går det
aft förutsätta en total överensstämmelse. Det åir vanlþ att i dag tala om kultura-
liseringen av individer som en samtida form av rasism. lnvandrares, inte minst
muslimers, handlingar och åsiker blir ibland ftirklarade uteslutande utifrån hw
deras kultur eller religion påstås se ut. Allt från lciminalirer dll generositet kan
ses som enban kulturellt betingat; genom en sådant synsätt avindividualiseras

dessa människor.ll
Islamiska forsamlingar har framfor allt skapaa utefter etniska, språkliga res-

pektive nationella gränser samt religiösa preferenser, men de finns även mång"
som har medlemmar från en måingd olika grupper.r2 Min erfarenhet i.r aft även

de blandade forsamlingarna tenderas att domineras av en grupp. Jag har dock
inte funnit nþn forskning om deta. Med religiösa preferenser avser jag wå
saker, dels grupptillhOrighet (sunni, shia, ahmadiy¡a etc.) och dels inrilming.

7 S¿mma observation görs av Svanberg Ec Westerlund (1999.20).

I Muslimer anv?inds h:ir i en slags brcd, minimalistisk definition.
e En del av de nya muslimem¿ i Sverþ kallar sig hellre "rcverrirer" ?in "konvenite¡" då man a¡ser

att man återvändet till, inte omvänder sig till, islam. Deta b¡gger på dogmen om ¿tt all¿ åi¡

f¿dda till muslimer; det ät ftiråildrarna som gör barnet till jude eller lcisten ow. And¡a musli-
mer anvåinder "konvenit". Jag kommer använda den accepæ¡ade etiska termen "konvenit".

t0 Uppskatmingar som görs av muslimer som jag talat med tenderar att hamna runt 6 000, men
det finru store skillnader mellan olika uppgifter. Sander (1991:87 fomot 58) uppskanar antalet
dll 2-3 000 och menar att muslimsk¿ leda¡e tendera¡ an anç antal upp till 5 000.

tr För en diskussion om deta, se,4lund 1997, kap. f ; Hj:irpe 2000.
12 Sander 1991:68ff
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Inrikmingen kan skilja mellan t.ex. dem som vill ideologisera islam och dem
som vill praktisera en islam mer bunden vid en ursprungskultur.l3

Församlingarna kan å stöd från sraren genom SST ra Det som kt'ávs dr att en

ftirsamling bildas efter samma modell som all annan ftireningwerlsamhec Man
ska ha en stadgar, ordförande, selretera¡e och kassör. Dessutom ska man hålla
ett medlemsregister. Detta har, inte minst från sratens sida, lett till en efterfrå-

gan på koordinerande organisationer på nationell nivå. Statens har även haft ett
behov av personer som kan uppfattas som representanter ftir Sveriges muslim-
ska befolkning.t5 I skrivande stund finns det tre nationella riksorganisationer
som á¡ berättigade att mottaga statsbidrag av SST Förenade Islamiska Försam-
lingar i Sverige (FIFS, bildad L974),16 Sveriges Muslimska Förbund (SMuF,

bildat 1982)t7 och Islamiska trú.¡lturcenterunionen (IKUS, bildad 1984).t8 De
tre utgör tillsammans Islamiska Sama¡betsrådet (IS, bildat 1988) som d¡ deras

forum ftir kontalcter med SSTte FIFS och SMuF samarbetar dessutom i ett
organ kallat Sveriges Muslimska Råd (SMR bildat 1990). SMR bildades ftir att
represerìtera FIFS och SMuF infttr myndigheterna och har bl.a. i uppdrag att
framställa informationsmarerial och an aktivt delta som samhi.llsdebattör.2o Det
finns y*erligare riksorganisationer som aspirerar på att bli erkända som berätti-
gade till statsbidrag: Sveriges Muslimska Ungdomsftirbund (SMUE bildat

13 Deta á¡ min erfarenhet ifrån s¿mtal med muslimer om t.ei<. Lunds Islamic Cente¡. Vìssa går
inte dit ftir att de tycker att miljOn ar för politisk (anonym¿ informanter). lnte heller h:ir ûnns
fook"i"g.

ra Seden den I januari 2000 Ênns det en ny þtiftning ftir staæns stöd till trossamfund. Reglerra
för vem som kan Ê bidrag och vad detta lan anv2indas till fin¡s besl¡ivna i SST 2000:4f, 33tr
Tdiga¡e g¿ilande regler finns beskrivna i SST 1998:57fi,

It För en beslcivning av stetens påverkan på muslimernas organisationsstruktu, se Söderbeg
1998:184f.

16 FIFS godkändes som berättigat till satsbidng 1975. Man orgenise¡ar såväl sr¡nniter som shiiter.
1997 ingick 39 lokal ftiteningar i FIFS.

t7 SMuF (även ftirkortat SMF) bildades av fönamlingar som bröt sig ur FIFS, ,Aret efter beønþ-
des förbundet till statsbidrag. SMuF organiserar 44 lolala ftireningar varav de flesta är sunniter
(leee).

t8IKUS ha¡bu¡itolik¿namn sedansarten, föntlslamisk¿Centerunionen (ICtl), sedanlade man
till "i Sverige" (ICUS). 1993 tog man sitt nuwarande namn. Sedan 1987 är man beränigade till
satsbidrag. 1995 ingick26 fArsarnlingar i IKUS.

le IS funçrar även som en samrådsorgan. För en kon beskrivning av IS verksamhet, se SST
2000:10.

20 Dessutom har SMR uppdraget att in¡äta moskéer och islamiska skolor. Rådet ha¡ va¡it aktiw
t.en. i religiôsa lobbygrupper som gått ä,ver religionsgränsema t.o<. i skolñågor, se Otterbeck
1999:171.
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L990),21 Islamiska Shiasamfi.mden i Sverige (ISS, bildad 1992193),22 Bosnien-
Herzegovinas Islamiska Riksftirbund (bildat 1995),23 samr Islamiska Rilaftir-
bundet i Sverþ (bildat 1995).2a De flesta ftirsamlingar ár organiserade av riks-
organisationerna, men en del ä¡ fristående. Denna värld av forsamlingar och
riksorganisationer utgör en bal<grund till de islamiska sk¡ifternas historia som
beskrivs nedan.

Islamiska slrifter i Sverige

F{istorien om hur det har kommit att uppstå muslimska grupper i Sverþ un-
der 1900-talet â.r beskriven i många böcker och ska inte upprepas hdr.25 Istdllet

"ill lag koncentrera mig på hu¡ aktivistiska muslimer ha¡ velat sprida kunskap
bland mtrslimer och icke-muslimer om islam på wenska. Vid en genomgång av

stadgarna för olika rilatäckande islamiska organisationer i Sverþ fanns i de

flesta meningar som pekade på vikten av att publicera islamiska skrifter.26 Det
är i ett sådant sammanhang Salaam passar in. Salaam d.r inte den enda tidning
eller tidslrift som muslimer i Sverige &amstállt. Det finns en mängd andra.
Historiken nedan dr inte heltäckande, eftersom det t.e¡r. ha¡ kommit en mängd
ftirsamlingsblad med begr?insad spridning.t, Jryhu há¡ även givit utrymme åt
böcker och pamfletter.

Insamlingen av materialet har varit snårig, då inte ens Kungliga Biblioteket i
Stockholm ha¡ en komplett samling av ens de srörsra islamiska tidskrifrerna,
och av dem som de har saknas nummer.28 Likaså kan det vara wån att å tag på
böcker och pamfletter. Jag har dock suävat efter att finna exempel på alla olika
typer av texter så att enskilda, icke-uppmärksammade publikationer inte ska

21 1998 organise¡ade SMUF 30 lokala föreningar enligt SMUFs ordförande Cholxi El Mensi, se

S¿b¿mGl98:13.
22 ISS organiserar ca tolv ftinanrlingr (1999).
23 Riksftirbundet organiserar 19 ftinamlingar (1999).
2a Riksförbundet organiserar 16 ft;narnlingar (1999).
2t För specitk informadon om de mt¡slimsk¿ grupperne, se t.o<. Svanberg Ec'Westerlund (ted.)

1999. För en allmän histo¡ik om 1900-ulea invandring se Lundh E¿ Ohlsson 1994.

'z6 Sadgama finns hos SST och inkluderar sadgar for ISS, Islamisk¿ Riks6rbundet i Sverþ, SMR
och FIFS. Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksfti$und i Sverþ nämner inçt om detta.

n J^gfu t.el<. inte lyckats Ê tag på det fiirsamlingsblad som Bosnisk¿ islâmiskâ forsamlinçn i
Stockholm (Bosanska islamiska zajednica Stockholm) gav ut kring 1994. En presenration av
innehållet i ett ntunmer ges i Medié 1995:159f.

28 För en liknande laitilç se Söderbergl992:174.
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störa helhetsbilden. Publikationerna presenreras nedan med en kort beskriv-
ning, samt kommenta¡er om det tnns nþn koppling till Salaam.

De senaste å¡en ha¡ det skapats en mängd hemsidor på lnternet med stora
mängder tent på. Dessa texter påminner ofra om det som nedan beskrivs. Jag
har valt att inte uppm?irlaamma Internerrexterna, då de flesta har uppkommit
efrer 1998. En översikt ger vid handen ert rexrerna ofta d.r översättningar/bear-
betningar/ftirkortningar av internationellt spritt material - ibland har te:rter som
jag nämner nedan lagts ut. Tefferna dr ofta korta (ett par sidor). Det finns dock
undantag, och en studie av det wenska islamiska Inrernermarerialer hade säkert

varit spännande - inte minst då de unga muslimernas hemsidor dominerar.2e

Deskriptionen nedan á¡ ordnad kronologiskt, såtillvida an de olika grupper-
na eller individerna ár inplacerade i ftirhållande till n¿ir de btirjar publicera.
D:irefter fiiljer hela deras produktion. Materialet dr dessutom grovt indelat i tre
perioder: fram dll och med 1979,1980-tal samt 1990 till och med 1998.

Skrifter fram till och med 1979

Redan från ftirsta början var konvertiter bland dem som driver den islamiska
sldfrproduktionen framåt i Sverige. Fram till och med 1979 fannsndstan inget
material som inte antingen s}rivits av konvertiter eller översatts av dem.

Søfiröreben i Suerige

SuÊshaykhen Inayat Khan (d.1927) fick efter en besök i Sverþ 1925 me-
ningsfränder i en ftirening som kallades r4,rstaklubben. Elsa Haglund, den ftirsta
ledaren av den s.k. Sufirörelsen i Sverige, översarre lyn av Khans böcker: Der
inre liuet (1926), Liuets and¿mål (1930), Tonerfr,å.n rysnaàcns musiÞ: ur Gayan
(1958) samt Den gadornliga syrnþnin -Vadan (1960). Haglund skrev även ett
par pamfletter om sufi-rörelsen.3o Khan, som tillhörde den indiska Chisti-or-
den, började 1910 resa i USA och Västeuropa på uppdrag av sin rnurshidf& ar
sprida sufismen i 'Väst" . Han skaffade sig ett stort antal lärlj ungar. Det var inget
krav inom rörelsen arr man skulle bli muslim. Istället la¡de Khan ut en univer-

2e En bra i"gåog ti[ svensk¿ hemsidor med islamiskt m¿terial ä http://hem.passaçn.se/sfcm/
¡esumer.htm. En enda studie tnns: Schmidt 1999.

30'Westerlr¡nd 199993f, Dø inte liaahar kommit i en nyöversätming 1984, även då utgiven av
Suûrörelsen i Sverþ.
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sell sufism, som han såg som oberoende av islam.3l Khan menade art det finns
en "esoterisk ká¡nd' i all religion som han framhävde.32 En annan egenhet var
an sufirörelsen inte separerade könen. Kvinnor kunde utan problem vara leda¡e

ftir män, och rörelsen kom även att ha kvinnor på de viktigaste posterna.s3

Altrnaàiyashrifter

Den 14 juni 1956 anl¿inde en ahmadiyyamissioná¡, imam SayyidKamalYousu{
till Göteborg från Pakistan.3a Efter en dd utan större framgång i Stockholm
reste KamalYousufåter till Pakistan; han slculle emellertid återkommatill Skan-

dinavien flera gånger. Han lamnade bl.a. efter sig en wensk larjunge, Gunnar
H. Eriksson, som gev ut stencilskriften Aþtb içkrn mellan 1959-1972.35 Sam-
manlagt gavs 80 nummer ut.36 Namnet verkar báras, i olika lokala språkformer,
av alla ahmadiyyas tidslaifter iVásteuropa. I tidslaiften publicerades teologiskr
material, församlinçinformation (som fastetider for ramadan, bönetider, ftire-
dragsinformation), predikningar från viktiga tillPállen, information om ahma-
diyya-rörelsens böcker och va¡ man kan köpa dem etc. Tidsldften ftirmedlade
ahmadiyyas historiografi, och aniklar om ahmadiyyas grtrndare och rörelsens

framväxt var 
"""lig".A¡tiklarna 

avsåg att täcka hela Skandinavien och var följ-

"k 
lb." på antingen danska, wer¡ska eller norska.

En npatsning skedde 1979 díAþtia içlam äter btirjade komma ut. Denna
gången utan regelbunden utgivning och endast med temanummer t.s.. Aþtia
isl¿m 8l som bâ¡ úteln Muhømmaà i Bibelen Det dr en norsk översättning av

delar av en bok av Hadrat Mirza Bashir al-Din Mahmud Ahmad, den andre
ahmadiyf¿kalifen efter rörelsens grundare.37 Ambitionen har funnits att årer-
uppta en kontinuerlig utgivning, men försöken har ?in så länge misslyckats.3s

31 Se Rawlinson 1997:20tr,543tr.
32'Westerlund 1999 :9 4.
33 Se Rewlinson 1997:42.

3a Aþtiu isl¿m 1990228.

3t Han v¿t den ftirsæ svenske medlemmen och har tilldelets titeln "Hedenmissionär". Han kon-
verærade som l7-åring nzir han var sn¡derande och Âck namnet S¿ifi¡l-islam Mahmud. Ha¡u
aniklat under 1960-talet undeneck¡rades Mahmud Eriksson. Som ugivare heae ha¡r dock
som i brädto<ten ovan SeAþtb hl¿m 1990t27.

36 Aktia iskm 81, omslagets innersida.

37 Abiaishm81.
38 Toc signaleras en nyst:r. i AÞtia isl¿m nt 1 I 986: I uun an denna fi.rllfìiljs. Rörelsen har alltid

varit skandinaviskt inrikt¿d och det kanva¡avãrt att nämne ¿tt nun 1983 började aa publicera
Aktia isl¿m (4 mlâ) i Danmark, se vidare Bæk Simonsen 1990:131f,;Aþtiu iskm 1990232.
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Ahmadiyyarörelsen har alltid varit liten - men aktiv - i Sverþ. Man lägger
ner mycket arbete på mission och producerar en stor mängd sftrifrer som bjuds
ut. Skrifterna dr ofta producerade som gemensamma skandinaviska projekt och
â¡ ofta översättningar av olika internationellt cirkulerade ahmadiyyaskrifter till
danska, norska eller wenska. Dessutom producerar man informationskassetter
både ftirvideo- och kassenbandspelare. I(innetecknande ftir allt ahmadiyyasåil-
jer ár att det är mycket billigt - ofta självkosmadspris eller r.o.m. gratis. De flesta
skrifterna á¡ tunna och går igenom de mest grundl?iggande üossatserna eller
beskriver rörelsens historik.

En person som har spelat en nyckelroll vad gâller art skriva på svenska och
översätta tocter till wenska á¡ konvertiten Dr. Qanita Sadiqa Khan. Enlþ ah-
madiyyarörelsens egna uppgifter har hon översan ett 40-tal bödcer samt skrivit
flera stycken sjdlv3e Hon har sâ¡skilt engegerat sig i lcvinnofrþr och ba¡ns
utbildning till goda muslimer och bl.a. grundat (1969) ocÀ varit president för
ahmadiyyarörelsens lcvinnogrupp (l^adjna Imd Allah) i Sverige.ao

Engagemanget i kvinnofrþr syns i slriften Islam - ex ahernatiu fir den
moderna þuinnan.ar Boken ár en genomgång av "Kvinnans" status som dofter,
maka, mor, änka frånskild osv. Budskapet ár att islam erbjuder en j?imst?illdhet

som byger på att man och kvinna kompletterar varandra genom att ha skilda,
men lilcvärdiga roller. Argumenten hämtas Êån Koranen och Muhamm ads san-
na.Boken avslutas med några kvinnlþ konvertiters röster om islams l<rafr och
"Väsrs" fbrläi och enF¿]d.

Sadiqa Khan ha¡ oclcså varit aktiv i kora¡rskoleverl¡samher för barn i Matmö
(från 1969) och per korrespondens i Göteborg. I samband med undervisningen
sammanstdllde hon eget material.a2 När Sadiqa Khan hade tagit över undervis-
ningen slrrev hon en betralcelse i Aþtiu iskm över hur ftirl¡ristnade muslimska
ba¡n kan bli i Sverþ. I anikeln ondgör hon sig över intensiv kristendomspro-
pagenda från lärare i skolan och elevernas kamrater och önskar att det borde
finnas muslimska skolor för muslimska barn, &á¡ de lan slþa den mycket
oislamiska atmosÊ¡en framftir allt i storstadsskolorna.a3

Det á¡ också Qanita Sadiqa Khan som stå¡ bakom ahmadiyyarörelsens över-
sätming av Koranen till wenska i samband med rörelsens hundraårsjubileum.4

3e Aktia islam 1990:38.
ao Aþtia isl¿m 1990:38.
at Sadiqa Khan 1972.
a2 AÊtia iskm 1990:29.
a3 Aktiu isl¿m ¡r. 65166 ljamatr?l 1970221.

4 Aþtiu iskm 199û38. Ôversanningen heær Den heliga Qar'ønen ochkom 1988.
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Den påstås vara den första koranöversättning som gjorts av en lvinna.at Det var

även den ftirsta översättningen till wenska gjord av en troende muslim.

Ö*;5,

Muhammad Bashirs skrift 1¡å m i Saeigekom ut 1964.46 Förutom en presenta-

tion av situationen ftir islam i Sverige (han nämner bl.a. AÞtia Islan), innehåller
den en kort genomgång av de mest grtrndläg¡ande trosftirestillningar om r.ex.

Allah och Muhammads profetskap samt anför ett antal koranverser.

Förutom dessa skrifter verkar det inte ûnnas nþnting. Den tatargrupp som

ankom till Stockholm med borjan på 1940-talet verkar inte ha producerat nå-

got tryckt material.

1980-talet

Under 1980-talet ftirändras bilden. Då nyskrivs r€rcer om islam även av icke-

konveniter. Den muslimska befolkningen i Sverige ökar markant. Äke Sander

menar att det I 980 fanns nära 30 000 muslimer och tio år senare runt I i 5 000
muslimer.aT Även om dessa siffror ár osäkra anger de en tendens. Det d¡ värt att
påmias¿-om att persondatorn inte hade slagit igenom under 1980-talet. Det
som produceras :ir 6ljalctlþn ofta layoutteknislc enkelt, skrivet på skrivmaskin
och billigt framställt. Det skedde även mycket internationellt. Den iranska re-

volutionen genomfördes 1979. Bland muslimerhade det bygs upp en ftirven-
tan på 1400-alet som islams å¡hundrade. Väckelsen inom islam, som kom att
bli en av de mest uppmärlsammade politiska händelserna under 1980-talet, var

i ñr[ gång. Men det kom genom revolutionen att bli en djup splittring mellan
den shütiska väckelsen och den som leddes av den islamiska rörelsen.

Småshrifter och IIFSO

1981 gavs en liten skrifr ut av Muslimska Församlingen i Malmö. Den hette

Iskrnfìr bam. I förordet står det att detta är ett initiativ som FIFS står bakom,

at Aþtia ishn 1990:38.
46 Bashir 1964.

a7 Sender 1991:68.
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de ämnar "utge en antal religiösa lä¡oböcker anpassade ftir barn, va¡av denna i.r
seriens ftirstd'.a8 Jag har dock inte fi.rnnit några fler. De som har skrivit ftirordet,
och som kan antas ha sl:rivit boken, är Eva Sjöströ m,BejzatBecirov och laallan
MohammedTäwfik. Boken ryft* rill att erbjuda ett undervisningsmaterial ftir
muslimska ba¡n. Den dr strukturerad runt vanliga sunnimuslimska grundpre-
sentadoner av islam om r.ð(. vad man ska tro på (änglarna, Guds böcker, pro-
feterna, Domens dag etc.).ae

Eva,Zeinab Sjöström översarte sedan tre böcker ur en serie från IIFSO: en av
Abu'l-A la Mawdudi, en av Sayyid Qutb och en av Muhammed Qutb.5o Samt-
liga översättningar görs for Muslim Students Organization in Lund under 1983.
Tioligen är Sjöström även inblandad i ytterligare två Mawdudi-översättningar,
dar bara den lundensiska studentftireningen anges som översärrare.5l Ytterligare
wå skrifter ha¡ kommit på wenska i denna serien: LJlfat Aziz-us-Samad Islant
och þrixendottø¡ och Firas Almesri Ishrns ønda. Den senare dr utgiven på initi-
ativ av Islamiska Församlingen i Göteborg).52 Delar av rvå av böckerna, Qutbs
Denna religion Iskm och}t4Lawdudr Islams principer,hat publicerats i Salaam.53

Islamiska Förbundet i Stockholm (IFS), som ingår i FIFS och som jag åter-
kommer till angående bokftirs?iljning, gav ut en pamfletu Iskm - en þort orien-
tering.5a Den bygger på en översättning fran danska och ár tunn.55 Pamflemen

handlar enbart om det mest grundlagande inom islam: de fem pelarna; relatio-
nen Gud - människa; Koranen och hadith etc. Ingen distributör anges, inte
heller ett ftirlag. Det kan fir¡nas fler pamflener av detta d.g, -ig obekanta.
Dennatyp avmaterial finner sällan sin våigtill Ifungliga Biblioteket i Stockholm
eller andra bibliotek som rar emor pliktexemplar.

as Ishmf;r ban 1981, Fitrond.

4e Man fOljer i dettal(onnen2:7771172.
r Maududi 1983b; Q¡¡tb 1983; Ifutub 1983. Muhammed "Kutub" ?ir bror till Sayyid Qutb och

anges i andra sammanhang som Qutb, Jag vet inte va¡ftir han stavas så här av IIFSO.
tr Maududi 1983a" 1983c.
t2 Aziz-us-Samad 1 990; Almes¡i 1994. F* en innehållspresentation av någta av dessa böcker, se

Hednl999.222tr.
t3 För Qutb, se Salaam2190:6ff. Fö¡ Mawdudi, se Søla¿m 4-9192 (iblan¿anges en rortema är

frânM.Knfts Mi,ssftrctåndom islam, men det ärfel).
t4 Isl¿miska Förbundet i Stockholm u.å.

t' Den besfü av wå vikta A4 som 2ir tryckta på båda sidoma och häftade med häfrapparat. Av de
åtta sidorna har fem tort.
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Mal¿þøFarah

Malaka Farah sl¡rev fem bticker om islam under 1980-alet. Hon skriver fram-
fOr allt om islam och muslimska lcvinnor, vilket är tydligast i de wå ftirsta böck-
erna lôinnof;rtrych elltt huinnoregeþt? (1981) och Gaide f)r rnaslimsþa þuinnor
(1982), den senare skriven tillsammans med Eva Sjöström, satnt i l{oranm är
aår aäg(7989) som skrevs tillsammans med Elisabet Peter¿én.56 Farah har även

skrivit en bok om Koranen och en om Muhammad.5T Ingen av böckerna har
givits ut av bokförlag, men de har åtminstone funnit sin väg till ett och annat av

landets bibliotek. Farahs grundlåiggande idé ár att islam är angripet fifan wå håll,
dels från "VäsC' - framfor alh dess media5s - och dels från den muslimska
vdrldens feltolkningar av kvinnors rättigheter i islam. Farah och Sjöström skri-
ver: "Om alla muslimer láste Koranen och Hadith och levde efter dem, skulle

idsterlänningarnd aldrig haft den minsta anledning att ens knysta om 'den für-
tryclca muslimska kvinnan ."5e Flera av böckerna gfu ut på att belägga det som

påstås i ciatet ovan med hjåilp av Koranen, Muhammads tunna sarntberittelser
från missftirhållanden i nutid dels i "Vdst" och dels i den muslimska vdrlden.

HedÊf

Tidskriften Hedefl<aJlade sig "hlams röst i Sverþe".60 "Hedef" betyder avsikt,

ändamål och målsättning enligt ett ftirord i ftirsta numret som kom ut i februari
1983. Målsänningen var att "upplysa muslimer och speciellt wenska¡ om IS-
IAM ur rätt perspel.civ."6t Enlbt religionshistorikern och tidningsredaktören
Staffan Söderberg kännetecknades Hed.f' av en uppbygglig och missionerande

ton, understödd av en starlt kritisk belysning av judendomen och kristendo-
men jämte kommentarer i aktuella ämnen."62 Således ûnner man t.o(. aftiklar
t6 Malaka Farah och Elisabet Peter¿én (1989) ha¡ tillsammans skivit en historisk roman , Nabiens

Hjärø.PetenÉnhør hjiilpt Farah med att översäta fle¡a av hennes böcker till wenska. Peterzén

har även va¡it aktiv i att informera om Sudan och har översaa och redþnt en skÅft, Innebör-
dzn au Hidjra (Peterzén 1982), som bl.a. innehåller ett tal på engelska av den sudanesiske
politikern och islamiska fr¡nd¿menulisten Sayed El Sadig EI Mahdi lSadiq al-Mahdi] hålla i
Stockhol¡nden 30 september l98l.Taletdyker upp i svenskoversattning iSøh¿n5187,6187.

t7 R¡ah 1989a, 1989b.
58 Se t.el<. Farah E¿Sjöström 1982, kapidet'J:imlikhet i Isla¡rf; Fa¡ah-zén 1989, kap. "Massmedias

roll, eller dumma tidningsurklipp'.
te Farah Ec Sjoström 1982:13 [Ej paginerad, jag raknar omslaget som sida 1].
60 Deta stå¡ ovanför tidskriftens n¿mn på första sidan på alla nummer.
6t Hedefm.l februa¡i 1983:2.
62 Söderberg 1992:174.
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om etik, fasta och grtrndläggande rosuppfattningar.63 trGitiken mor massmedi-
as "snedvridna och felaktiga framställning av islam" finns även i Hedcf

Hedefvar den ftirsta sunnimuslimska tidskriften. Den publicerade ardklar
framftir allt på turkiska och svensþ men även några på arabisk¿ och engelska.
Utgivningen påbörjades av islamiska forsamlingen i Malmö men togs 1986 över
av SMuF i Stockholm.65 En del av de aktiva återkommer genom åren. I Malmö
var bl.a. imamen Mehmed Ali Sari och Mefail Deribas drivande krafrer. Dessa

fortsatta att skriva även efrer det att redaktionen flynats till Stockholm. I Stock-
holm blev imamen Faruk Çelebi ansvarig utgivare och redaldonen bestod av
honom, Piar Ali och Mahmod Aldebe.66 Utgivningen var inte sárskilt regelbun-
den, och det sista nurnret kom ut under 1987. MahmoudAldebe som deltog i
arbetet med Hedefhar sedan tillhön de aldvaste skribenterna i Salaam. Hans
hustru, Ebtisam, bidrog med en artikel om kvinnor trll Hedef och har även
skrivit en anikel om lcvi¡rnor till Salaam.67 Även Salaamredalcören Mariam
Kanjah har bidragit med en anikel i Hedfï

ShütirÞa shrifier

Utblicþ - Islarnish horisont rubricerades som "en sociopolitisk månadstidning".6e
Den publicerades mellan maj l984och majljuni 1986. Utblicþvar iA4-format
och innehöll mellan 24 och 44 sidor.Avsilcen r atr ge ut Utblicþ mânadigen,
men efter hanci minsicacie utgivningen. Uhcier 1985 gavs se:( nunüner ur, och
fyra hann ges ut 1986 innan tidningen lades ner. Tìdningen var p fuaglrytftr den
islamiska iranska regeringen. Utgivare var Islamiska l(r.rlturcentret i Norden
(grundat 1984), Iranska ambassaden på Lidingös kulturavdelning. Anwarig
utgivare var H. al-Ghafary. Enligt det ftirsra numret var q¡ftet "at presenrera

islamiska synpunkter rörande aktuella h¡indelser i och laing den islamiska värl-
den och att introducera Islam och den islamiska revolutionen ifrþ om sociala

och kulturella sammanhang samt politik och ekonomi, ftir folkopinionen i

63SeHedzfnt.l,u.å. [1987?]:l8,nr. l,u.å. 11987ìl:4-5,10-12,nr. 1,u,å. [19861]:G9.
u Hed{m.l februa¡i 1983:11.
65 Söderberg 1992174, 177.
66 Mahmoud Aldebe skriver sitt namn på en m:ingd olika sär unde¡ å¡en. I dena samrnanlang

skrivs det Mahmod Aldebi.
a Hedcf nr.3, u.å. [1986?]:8; S¿la¿m 3197:11*13. N:ir Sala¿manikeln publicerades var hon ond-

fti¡ande ftir den islamiska l¡¡innoftireninçn i Stockholm.
68 Hedzf nt, 1, u.å. [1987?]:10-11. Anikeln heter "Fasta och bli füska".
6e Står överst, före sj?ilva namnet, på alla tidningarna.
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Norden.'7o Artiklarna var framftir allt inriktade på samtida politiska händelser
relaterade till den muslimska várlden, framftir dlt Iran med grannländer. Det
fanns även a¡tiklar som diskuterade intellelruella idéer som 'Vad menas med
Feuerbachs alienation?",71 "8. Durkheim och det kolleldva medvetandet"T2

eller "Al-Kindi. Han skrev om relativitet på 800-taleC'73 . De allra flesta artikla¡-
na dr osignerade och det rör sþ framftir allt om översättningar.Ta Numera dist-
ribuera¡ Islamiska trirlturcenuet i Norden endast engelska tidskrifter, framfìir
allt de wå tidrttngav;raEcho oflskm ochMahjubøh -The Ish¡nic Møgazinefor
Votnen.7s Två aniklar ftïul. Utblicþhar senare publicerats i Salaam.76

Islamiskakulturcentret i Nonden gav under mitten av 1980-talet ur översärt-
ningar av iranska teologers, sä¡skilt Moneza Mutahharis, skrifter.77 Mutahharis
skrifter skiljer sig vdsendigen fifan mycket annat material som har publicærats

om islam på wenska. Till att börja med har Mutahhari en shütisk islamsyn. Den
stora skillnaden åir dock att skrifrerna dr tämligen avancerade teologiska traktat
sk¡ivna av en skolad teolog. Ofta täcker varje slcift endast ett avgränsat tema:
Koranen, ráttsvetenskapen, den islamiska republiken, evigt liv, manyrskap etc.78

Oversättarna &ån engelska till wenska är Agneta Lövgren (3 st.), Elisaber Perer-

zén Q, st), samt en var av Eva Sjöström respelidve lbrahim Enander.Te En an-
nan anonym slcift gavs ut vid samma tid som handlar om hur människan ska

70 (hblick nn 1 1984, fðrsta bladet (onumrerat).

7t Utblicþ w. I l984rl3-15.Roy (199211993:205) menar att de shütisk¿ üi¡de i Iran under åren
har vis¿t en stor öppenhet inftir idéer från icke-islamiska forfama¡e och fumh¿iver just Feuer-
bach som en som fascinerat de lärde i Qom. For en ft;rrdjupande diskussion om hur i¡anska
intellektuell¿ h¿r använt västerländska tänkare, se Boroujendi 1996.

72 [hblicþ m. 5 1984:lÇ17.
73 Utblick nn 5198422.
74 FÅn Utblicþ m.2 1985 och Êamåt ökar antalet sþerade aniklar någ'ot.

7t För en analys av Ecbo oflshm, se Landgrcn 1997.
76 Kechini Hamdas "Islam och demokrati" fÅn {Jtblicþ nr. I 1986:15-22 publicerad i 5 dela¡ med

sart i Salz¿m 5/88:10-151 Bahaa el-Nahas "Om Alkohol och fläskittf frtn Ihblicþ nt 6
1985 :23 i S¿k¿m 21 89 ß-9.

z Muulrlr¿¡i fttddes 1920 och mö¡dades 1979. tla¡uar en v?ilkänd, traditionellt utbilrled lä¡d
som kom att ingå som odftirande i den iransl<e isl¿miske republikens konstitutionella råd. Se

vidare http://www,al-islam.orgfVomanRights/author.htrn; Mutahh¿¡i 1996t1tr, Ro'' (1992/
1 993:80) framhäve¡ honom som en kanonisk ftirf¿ta¡e inom den irarske revolurion:ia shüs-
tlrcn.

78 Se Mutalrlra¡i 1984u 1984b, 19 84c, 1984d, I 985a, 1 985b, I 985c.
7e Tkterna tu ftirst översett¿ från farsi till engelska. Ibrahim Enander har bidragit med en dikt till

Sakam2186:lÇ18.
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uppfana uppenberelsen i förhållande till sin existens här på Jorden.8o Senare,

1996, gav Iranska ambassaden ut Kainnans rättiþeter i islam av Mutahhari.
Den kännetecknas av en ftirrogenhet med islamisk teologi kopplat med ett
apologetiskt anvåindande av "vásterländsli' forskning och europeiska filosofer.

Bl.a. hanvisar Mutahhari till Montesquieu, Russel och Kinsey ftir atr argumen-

tera för polygami.sl Dessutom finns ännu en översättning finansierad av iran-
ska pengar (Islamic Propagation Organization i Teheran) och översatt av Elisa-

bet Petenén. Boken ¿ir ft¡rfatt¿d av Muhammad Baqir as-Sad¡ och i den anser

sig as-Sadr bevisa Guds enistens och säüer därefter Muhammad och islam i
ftirhållande till dena.82

Eva Sjöström har även översarboken Islamishtþrniljeliu avAkhtar Rizvi.83 I
den framuäder en starkt konservativ syn på könen som "komplementära".84

Rizvi använder argument som byger på att göra de biologiska skillnaderna

mellan män och kvinnor så stora och avgörande som möjligt. Skillnader i styrka

och möjligheten att bli gravid och den ömsesidiga sexuella dragningskraften har

konsekvenser för hur samhället ska vara uppbyggt. Rizvis skildring þddas med

små kommenta¡er som "nár helst kvinnans akdvitetssfärer uwidgats, har resul-

tatet blivit renodlad katasuofodr en for&irvat samhille".85 Rizvi forsätter under
rubriker som "Kvinnans plats - hemmet" att driva linjen att män och kvinnor
ha¡ olika sfä¡er som ska hållas separerade. I en förklaring ull 30:21 I 20 i Koranen
i vilket orden mauaddatøn (ldirlek i Zetter$éens översättning86) och rahmatan

þarmh:inighet i Zetterstéens översätning) återfinns, sftriver Rizvi:

Kvinnan ilskar, generellt talat, sin make mer h:ingivet än han henne.

Hon ger honom sin lropp och sjil. Ordet "kùlek" besl¡iver denna
aspekt. Mannens ldirlek till hustrun, å andra sidan, ár färgad av hans

naturliga överlägsenhet gentemot henne - i hans fall ar det inte frågan

80 Ishnx htdskap och det tisø badsþøpø den sisø pnþn 1984.
8t Mutahlrari 199 6:246tr.
82 as-Sadr u.å. Roy (199211993280) ser as-Sedr som en kanonisk ftrf¿tare inom den i¡a¡ske

revolutionä¡a shiismen,
83 Rizr¡i 1989. Allamah Saeed Akhtar Rizvi (frdd 1923) ä¡ en känd och meriterad shiitisk teolog

som ägnat en stor del av sitt liv åt missionsskrifter och mission (t.o<. i Tanzania) . För en presen-

tation, se htç://www.islamicdþest.org/focus I 8.ht¡n.
84 Rizvi 1989:37.
8t Rizvi 1989:35.
86 l{or¿nen 1979.
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om att "g".tpp sig sjåilv' för hustruns skull. Härav ordet "barmhänig-

het".87

Översättaren Eva Sjösuöm har även medverkat i islamiska publikationer som

ger en bild som står i direkt motsatsforhållande till Rizvis bok.88 Islamishtfanil-
jeliaàrutgiven avAssociation ofthe Islamicunþin Sweden (AI[I), men tryckt
av Islamiska kulturcentret i Norden. AIU grundades 1983 och har en shiamus-
limsk prägel, även om de enligt egen utsaga också har sunnimuslimska medlem-
mar.8e Bland andra målsättningar ville AIU översärta och ge ut "böcker och
mindre slrifrer på wenska avsedda fr:imst ftir nykonverterade och skolgrupper
som besöker oss samt den s.k. andra generationens muslimer."eo Kamal Mou-
baddar, som är knuten till AIU, har slaivit några böcker i början av 1990-talet
som är av just denna ka¡aktär.et I boken Fr,å.gor om iskmvil Moubadder ge en

grundpresentation av islam utifrån fyra teman: islams lá¡a, islam och männi-
skan, islam och samhillets styrelseskick samt våirldslþ frþr om islam. Boken
¿it tydligt shiitisk på vissa punkter, t.ex. nár imamerna framhävs, eller då man
använder den shiitiska trons fem pelare ndr det besk¡ivs vad man ska tro på.e2

Det sista kapidet som kallas "Várldsliga frþr om islarn" handlar mycket om
"kvinnari', fonryck, sex och kläder. H¡ir ges apologetiska sv-¿r for lag, ordning
och personlig moral.

Is km * h a Inþ rnz ati o nsf) reni nge n

I maj 1986 gnrndades stiftelsen Islamiska Informationsbyrån med säte i Stock-

holm. Initiativet togs av de wå riksorganisationerna FIFS och SMuF. En av

orsakerna va¡ "den kraftigt ökande efterfrågan på islamiskt informadonsmateri-
al, ft;relásningar, m.m. från det wenska samhállet."e3 Stiftelsen grundade Is-

87 Rizvi 1989:50.
88 Se Farah Ec Sjöst6m 1982.
8e Presentation av AIU, diâriefönd hos SST 1 993-03- I 0, Dnr. 28 (92-93) . Medlemmar från AIU

har tagit initiativet till grundandet av ISS 1992193. För en kon historik, se Thurtell 1999:39.
e0 Presentation avAIU, diariefönd hos SST 1993-03-10, Dnr. 28 (92-93), punkt 15. I punkt 14

framgår att man även avser ¿tt staft¿ en mind¡e referensbibliotek i sin lokal samt ftinälja böck-
ea ljud- och videokassetter om islam dä¡.

er Moubaddet 1993a, 1993b, 1993c.
e2 Moubadder 1993b:18,20. Den shiitiska trons fem pelare ?ir uon påAllahs enhet, profeakapet,

Domens dag, imamema ochAllahs rättvisa. Se Maka¡em Shirazi 1992 som Zir en uweckling av

det shütiska fttrhållandet till Allahs rätwisa. Boken är utgiven av AIU.
e3 Informationsbroschyren "vad är IIF?".
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lamiska Informationsftireningen (IIF) i oktober 1983. IIF skapades som en ide-
ell ftirening i villcen man kunde vara medlem och ftirblev så fram tills den suc-

cessivt omvandlades till ett forum utan medlemmar i konventionell mening.
Deaa påbörjades I996.e4 Initiativtagarna till omvandlingen var den nuvarande

Salaamredaktören Helena Benauoda och hennes man Mohamed Benauoda (d.

1999). IIF har under å¡en arbetat med att sälja, låna ur, översäna och nyskriva
te:fter om islam. De som har va¡it engagerade i ftireningen har även föreldst om
islam och muslimerna, inte minst i skolor.e5 IIF har även kommenterat stadiga
utredningar, som den stadiga utredningen som ftiregick den nya kursplanen ftir
grtrndskolan 1994.e6

IIF och Salaam har en gemensam historia. N¿ir tidslaiften Salaam btirjade sin
utgivning gjordes Islamiska Informationsbyrån formellt till ägare.e7 IIF tog se-

dan över ?igandet av Salaam i februari 1989.e8 Nedan ska redogöras ftir IIFs
publicering vid sidan av Salaam. Kopplingarna till Salaam utvecklas i samband
med presentationen av tidslaiften.

IIF verka¡ ftir att sprida information om islam i Sverige till såväl muslimer
som icke-muslimer. Föreningens huvudkontor ligger i Stockholm, där man de-
lar lokal med SMR som ma¡r även ár knuten till organisatoriskt.ee IIF har (1 999)
filialer i bl.a. Göteborg, Uppsala och Oslo, och har hafr det i bl.a. Lund/Malmö
och Gävle. IIF ha¡ även inspirerade norska konveniter att grunda Islamiske
informasjonsforeningen i Oslo 1989. Ibland kallas Oslokontoret ftir filial.loo På

de olika kontoren kan man låna literatur och även köpa vissa böcker. Man kan
oclaå beställa bticker från boklistor som IIF har. I mqi 1992 hade man I 1 0 tidar
till försåiljning.1o1 Detta inkludera¡ böcker, pamfletter, broschyrer och stenciler.
89 av tidarna var på engelska. Merparten av dessa ingick i The Islamic Founda-
tions sortiment; en del var publicerade avThe Islamic Foundation, andra distri-

ea Inæwju med Benaouda 200G03-23.
et I en informationste¡¡t Êån IIF sd¡ att skolot ä¡ deras 'största a¡besfålt" , seAtt m¿iøs med musli-

mer i ørdagens Særige n¡. I u.å.:10.
e6 Kommenar till SOIJ l992:g4.IGmmenuren gäller uttedningens æxt om relþionskurskap.
e7 Sah¿m 1/86:2; inærvju med Sonnius 1998-03-25.
es &laam3189:2.
ee IIF flptade till sin nt¡v-¿rande adress (Gotgaan 1034) på Söder i Stockholm undervåren 1993.

IIF ä även medlemm¿r av FIFS, se Sah¿m 419729,
r00 Se Vogt 1995:198' broschyren 'Vad är IIF?".
tot Försäljningsüsta ftânllF 1992-05-04, Fyra bOcler:ir tillagda med bläclc
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buerades av dem.lo2 IIF använder t.o.m. samma rubriker, i samma ordning som
i The Islamic Foundations ftirsåiljninçlistor. Av resrerande 21 tidar var tio tun-
na, översatta broschyrer i en serie från'\üøAMY.I03 Fem va-r "svenskâ översätt-
ningar i stencilform", bl.a. en forelasning av Maurice Bucaille som srunmerar
hans bok The Bibh, the Qar'øn ønd Sience och en annan av Keith L. Moore som
hölls 1982. Buc¿ille och Moore ha¡ likadana positioner vad gäller islam och
vetenskap.roa En annan stencil varJaafar Sheikh ldris Tionspelar¿som ävenhar
publicerats i delar i Salaam 8187-11187.105 lJröver detta erbjöds en stencilver-
sion av en artikelserie Êån Sal'mtoe samt fem tryclra böcker. Två av böckerna
dr skrivna inom ramen ftir IIF: en av Mahmoud Aldebe och en av Monjia Son-
nius och Mariam K"ttj"h i IIFs namn.107 Dessurom fanns wå IIFSO-böcker
och en översättning av en historisk roman om Bilal.r08 Förutom detta erbjuds
man att köpa tolv olika ljudkassetter från International Islamic Conference in
london 7976.t0e I ett medftiljande brev till boklistan uppges att IIF har ynerli-
gare fina wenska te¡<ter till ftirs:iljning.tr0

En boklista från hösten 1996 visar att det har tillkommit fem översättningar
från The Islamic Foundations barnbokserie, ynerligare en översatr broschyr i
\ØrA,MYs serie, ytterligare en IIFSO bohttt ett häfre från Livsmedelsverket samt

t02 Samma ftirhållande gäller för en förs:iljningslisþ från IIF som medföljde s6111þil"geull Søløm
5/96. I en presenation av IIF, som åærÂnns bl.a. på baksidan av Mund 1993a, stå¡: "IIF.s:iljer
också böcker, fr:imst från "Islemic Foundation" och "fäHa Publishes" (. . .)". Se även Sah¿n
5/90:13 som också nämner IIFSOs böcl¡er.

to3 Ishtnish bmscltyrserie nx t-10, u.â.

104 Bucaille u.å. (finns även i trycktversion Êån 1994); Moore u. ä. ((recenserasi Sakam6l955 av
Göl6el Ük). Se även Stenberg 7996a:231ff.

10t Id¡is u.å. Idris ä¡ en internationellt känd, sudanesisklä¡d som bl.a. verkat i London. Även han
har delugit i diskussionen om hu¡ man kan islamiser¿ vetenskapen, se Stenberg 1996a.42.

ro6 Ouldadda u.å.Plublicer:Ld,i Sala¿m7-3186 sarnt l/87. Det finns ytterligare ett avsnin i tidsk¡if-
ten (5/8O som inte ár med i den version av stencilen som jag har.

to7 Ndebe u.â,.; Is lzm uår m 1989.
r08 M¡udu¡li 1983a; Ifutub 1983; Bihl lggL Enligt islamisk historie va¡ Bilal en foma sl¿v som

blev muslimernas förste böneutropa¡e. Boken skrws på engelska av H. A. L. Craig och publi
csades 1977.

roe Kassettem¿ innehåller tal av bl.¿. Khurshid Ahmad, Aisha læmu, Seyyed Hossein Nasr, Ismail
R al-Faruqi och Muhammad Qutb.

tto BrevÊ.ån Ouldadda1992-05-04.Tvàavdessa ?ir stenciler (Muslimer och Bømomsotgenu.ä.;en
stencil om halalsl¡kt [denna har jag aldrig sen]) och wå ä¡ tryckta (Kanjah u.å.; Sonnius &
Nor€ll I 993) . Den sismämnda måste Âurnits i stencilform tidigare d.å den n¿imns av Ouldadda
i brevet men uppçs ha cyckts i aptil 1993.

t t I Aziz-us-Samad 1 990.

r24



ytterligare en översatt pamflett.t12 Ett par tidar har fallit bort.r13 IIF har trappat
ned bokftirs?iljning av icke-wenskt material p,g,a. atr denna funlaion gått över

till Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS).II4 Dessutom har möjligheten att köpa
böcker och hama ned ter<ter från Internet påverkat ftirsäljningen.tl5

De större översättningsarbetena är: \7AMYs brosc.hl'rserie (elva stycken), fem

tidar ur The Islamic Foundations serie "Muslim Children's library'' serñ Bilzl
(1991, bok). \ØrlMYs broschyrserie besfü av elva olika nummer med skilda
teman t.er(. Muhammad (*. 4), islams moraliska q¡stem (nr. 5), livet efter detta
(nr. 6), mänskliga rättigheter (nr. 10) och tolerans (nr. 11).116 Broschyrerna dr

kona (åtta sidor), enkla och informativa.ltT Barnböckerna ár oclså framställda

i samarbete med \7r\MY.ttt I to" av böckerna finns berättelser &ån Muham-
mads tid, ofta ár barn i centrum.rre Den femte handlar om artighet och gon
beteende.r2o I boken Bilzl anges varken ftirfattare eller översättare.l21 Boken
kan närmast kallas en historisk roman med hagiografrsk ton, Bilalberåæar om
sitt liv i ftirsta person, om hu¡ han upplwde hur islam lrom till, och om hur det

var att finnas nära profeten Mohammad,l22

IIFs utgivning av material som de själva har skrivit ser ut som ftiljer: Mah-
moud Aldebe, AttJi;r*å iskm (1987, boþ,t': Monjia Sonnius och Mariam
Kanjah, Iskn uå.r tru (1989, bok). FOljande tidar ár utgivna före aprl, 1992:

r12 Statens livsmedelsverk 1993; Indbid¿n och St¿tentà.
r13 Om man vänder sig till IIFs kontor kan m¿n å tag på y*erligare övenätmingar i sænci.lform

eller smfulcifter, t.o<. Sakr u.å.; Hussaini 1995.
rla De ktiva i IFIS ä enligt Svanberg E¿'Westerlund (1999:23) inspirerade av det muslimska

brödraskapet i sin islamft;nÉelse.
rrt Inten{u med Benaouda 2000-03-23.
tt6 IslamisÞ broscþøerie nr. I-11, u.å. Vissa nummer ?ir publicerade som anikla¡ i Salaem. Nr. 11

finns i 4186112-14 (Ashraf Elkhâbiry: Den islamisk¿ tole¡ensen), nr. l0 finns i 8/87:8-10
(Anonym: MZinsklþa ønigheter i Islam), nr. 5 fin¡rs i9187:34 (Anonym: Islems moraliska
q¡stem).

I 17 IIF har även spritt den engelska ve¡sionen av broschyrerna.
trs Se baksidesto<ten till so<. Murad 1993a.

tre Harnid l993tK{iyani 1993; K¿fani & Murad 1993; Murad 1993a.

120 Murad 1993b.
t'zr I försüningdisan som medftiljde Saham 5196 anges Sonnius och lGnjah som översäte¡e.
tn Bikll997z9.
ra I bolrcn anges inga utgivningsår, r,lrenillEs Isl¿m tår øt angæ 1987. Då Sonnius ä¡ inblendâd

i båda böckern¿ är det troligt att uppgiften 2ir korrekt. En andre upplaga kom 1991 enligt
Søham7l9l:10.
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Mariam Kanjah, Muslimer och aården (.ry&, 20 s.),12a Monjia Sonnius och
Khadijah Norell, Hur møn utfi;r bönm i iskrn (tryclxr., 16 s.),12t Maslimer och

Bamomsorgen (ej tryckt, 6 t.),"n Khadija Ouldadda, Islam i saensþa sþolböcþer

grundshokn (ej tryckt, 15 s.).128 IIF distribuerar även en bok av Sala¿mmedar-
betaren lllricha Giasdotter Tjerlund.r2e

Attf;rctå islam ?ir uppdelad på 19 löst sammanfogade kapitel. Vid en ndrma-
re granskning visa¡ det sig att nio av dem dr de översättningar av\ØAMYs bro-
schyrserie som omtalas ovan.l30 Två dr tagna från översättningen av Mawdudis
Islarnsprinciper,l3t Av de öwiga åtta ár tre nyskrivna och de andra fem roligen
översättningar.r32 Även de nyskrivna delarna känns löst sammanfogade. De wå
mest inffessanta kapidena är "Islam i Sverige" som ger en bild av olika problem
för muslimer i Sverþ och ftirslag till lösningar på dem samr "Vad en muslim
måste veta om livsmedel" som är en genomgång i detalj av vad som är tillåtet
och ftirbjudet avwenskalivsmedel. Till kapidet finns bilagor med brevfrån GB,
Nordchoklad och den saudiske muftin Abd,Åaziz bin Baz (d. 1999).133 Mah-
moudAldebe fungerade som en slags projeldedare ftir boken med hj:ilp av bl.a.
Karima Mokhtari, Monjia Sonnius, Anders Bilâl Uhlin, Hassan Mohammad
Al Amir och en Jamila.l34 Av dessa har alla utom Al Amir och Jamila bidragit

t'z4 lGnjah u.å. Slrifren gavs ut mellan 1990 och 1992.
12t Sonnius & Norell 1993. Gavs tt efter Maslimø och uårfun. Min version 2i¡ från april 1993.
126 Muslimcr ocb B¿momsotgen u,ä,.

1? Ould¿dda u.å.

128 Mu.slim¿r Ò dzn saercka grunúþol¿n u.å. Denna har jag aldrig sett på någon lista och mitt
o<emplar (som jag ått av Ouis i september, 1993) ¿ir inte helt klan. Projektet sludö¡des inte.

t2e GitasdotterTjernlund 1995. I Sala¿m heter hon oftast Giasdoner Ayi.
r30 Endast nr. 7 och nr. 11 anv?inds inæ.
t31 Kapidena '"Irosa¡tikla¡" respektive "Din och Sharid' ä¡ från Maududi 1983a.
r32 

Jag känner dock inte till från vilka original. Min antagande þgger på att kapidenas språklþ
ton, sûul<tur och tema pårninner om de kapiæl som bevisliçn är övenätmingar. Kapidet
"Döden och Islam' publiceras senare wå gånger i ful¿am 3188:L2-13 (Aldebq Nti¡ ä¡ en
människa dOd? DOdsbegreppet i Islam) och 4189:12-13 (Islamiska Informatiorsföreningen:
Det islamiska dädsbegreppet). Andra delar av boken användes trJl Muslimer i Suerige som gxs
utavSatensinvandra¡verk(199f), Ishnuårtro(1989)samttillbroschyrserienlæmöøsmed
maslimer i oardagns Sañge.Yrd, nmtlþ til.lfällen ançs Aldebe som ftirfata¡e.

r33 I stoft sett sam¡na tort ûnns i broschyren 'Vad en mr¡slim måste vet¿ om livsmedel, Förbudet
mot alkoholl', ¡r. 3 i senen Att möøs med muslimer i aardagens Saerigc,

tr Aldebe u.å.:5.
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med a¡dklar till Salaam.l35 Enlþ ftirordet á¡ boken rilctad till icke-muslimer för
aft öka deras ftirståelse ftir muslimernas situation i Sverþ.r36

Iskm u,å.r no ár den enda beskrivning av islam som muslimer i Sverþ har
slrivit, som har givits ut på ett större wenslr ftirlag. Samarbeter kom till stånd
då Bonniers 1989 beslöt sig ftir att ge ut Salman Rushdies Søtansaerserna.r3T En
av Salaams wå redaktörer, Monjia Sonnius, var den som initialt hade huvudan-
waret för sammansrállandet av boken. Efrer en första manusversion kom även
den andra redaktören ftir Salaam, Mariam l(anjah, att bli inblandad. Den katol-
skanunnan och centerpolitilcern Helene Mi.iller, som i mångasammanhanghar
engagerat sig ftir muslimerna i Sverþ, deltog också i arbetet genom att lása och
ftireslå språklþ :indringar och strykningar. r3s

Enlþ Sonnius sjiilv använde hon en redan ocisterande översätming av en
bok som hon tyclce om som grund, då tidspressen va¡ for stor ftir an nlakriva
helt.13e Det visade sig efterhand att översättningen inte var så bra, så man valde
att omarbeta språket. Man omarrangerade även kapitelordningen. I ftirordet
står inte vilken bok som har varit ftirlaga; det nämns ej heller i en a¡tikel om
boken i Salaam.rao Men boken återfin¡rs i litteraturftirteckningen: Hammudah
Abdalati Iskm in Focaç hãn 1983 utgiven av IIFSO.lai Från sidan 9, vilket d.r

ftirsta sidan bortsetr från ftirorder, fram till och med sidan 93 át Istam aår to en
ftirkonad, men oftast ordagrann, översätming avAbdalatis bokr4 Antalet egen-
h:indigr fttrfeftade rader sträcker sig ofta till koÍrmenrarer som "I Sverþ trängs
musiimerna i sina små källarftirsamlingar men upplever ändå dessa högtiders
gladje och gemenskay'' för att ge en koppling till en wensk kontoct.ra3 Dessa
inskjutna kommentarer är å. På sidan g4 börjar ett kon avsnitt om islam i
Sverþ på ca wå sidor som verkar vara n¡'skrivet. Därpå ftiljer ett avsnit på tre

Ì3t Om inte Jamila ¿r identisk med Jamila Quarib som har bl.a. bidragit med dikte r ttJJ, Sala¿rn l,
2, rep. 12194.

136Aldebe u.å:5.
137 Salãan l1/89:6ff.
t3s laldam 1 1/89:6tr (IGnjah & Sonnius: Histo¡ien om den snabba boken).
t3e S¿la¿m 11/89:10. SeAbdalati 1983.
t4o Sakøm | 1 I 89 ß-j, | 0-12.
1ar fl¡mrnr'¡lah Ahdalati bok är en popular inuoduktion till isl¿m. Han ha¡ bl.a. v¿rit imam vid al

Rashid Mosque i Edmonton.

'42 Jfr enligt ft;ljande (ft;rsta siffien sidai Islam uilr tro 1989, andra i Abdal¿ti l9B3): gll, l}ftSf,
12fl 3ttr, r4fl 35f, 16H 36tr. osr.

t8 hhm uilr tro 1989:58. Undanaget:ir delar ¿v re:{ren på sidorna 7G-71 i Iskm oåt rw som'àr
bearbemingar av enarttkeli Salz¿m5187:10-11 (Sonnius: Islams ba¡n. Barnuppfostran i den
muslimska familjen).
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och en halv sida som är taget f¡ån Salaam.ta På sidan 99 inleds ett avsnitt om
problem som muslimer kan möta i det wenska samh¿¡llet. Detta lOper till sidan

105. Håir finns inskjutna rader eller stycken Êån Attf;r*å iskm, dessutom d¡ de

teman som tas upp och budskapen desamma som i Att firoå ishm.tas Sist i
boken diskuteras "Rushdie-afrren" Gidan 10G113). Min i dena avsnitt finns
tre och en halv sida citat hämtade från \7r\MYs broschyrserie.la6 Sammanlagt

är (generöst räknat) ungeftr tolv sidor nyskriven text, frra och en halv sidor Êån

Salaam och åttiosju och en halv sidor direlca översätmingar.t47 Iskrn uå.r tro àr
således inte att betrakta som en nyskriven, utan sùnmansdilld bok. Den är, i det

stora hela, en översättning av Abdalatis bok samt en återgivning av delar ev Att
fir*å iskm samr etr åtal utdrag ur Salaam.

IGitiken av Ishrn aår tuo var hård. Syftet med boken framgår av en syrlig
kommentar som Monjia Sonnius gör angående kritiken. Hon skriver: "Man
gör ett klan övemramp ndr man slciver om Islam helt befriat ftån kulturella
otäckheter, traditionellt ftinryck och geografiska egenherer."r4s Att bef¡ia islam

f¡ån att vara uppsplittrad i olika kulrurella tolkningar i.r ett grundtema även i
Salr"m.rae Men trots allt var boken en framgång ftir IIF. Den både kom ut på ett
stort förlag och blev uppmärksammad i dagspressen till skillnad från all annan
litteratur om islam som skrivits av muslimer i Sverige.rso

De övrþ te>fterna ár tunnare. Mariam Kanjahs Muslirner och aåldtn ãr en
kordattad genomgång av vad sjukvårdspersonal bör tänka p,å nár de ha¡ troen-
de mt¡slimer som patienter. Perspeldvet dr normativt, inte deslriptiw. Dvs.
målet á¡ att informera om hur det är utiÊån islam som tro, inre från muslimers
prakdk. Monjia Sonnius och Khadijah Norells Hur mdn atfir banm i ishrn ár
rikad till dem som nyligen konverterat, och som behöver handledning i hur
tidebönerna ska utftiras. Muslimer y't dcn suensþa grandshokn och Muslimer och

Bdmomsorgenär genomgångar avde zoner &i¡problem kan uppstå för muslim-
ska elwer/barn och ftiräldrar i mötet med det sekuldra Sveriges socialisationsin-

stitutioner. Kh"dij" Ouldaddas Isl¿m i suensþø sþolböcþer ingår i Salaam och

r4 Ishm ab tm 1989:96tr. I bokcn anges faldskt att torten är Êån Sal¿an 4187.
ra' Set.s..Ishmaâ.r¡zp 1989:100 ¡espelaiveAldebe u.å.:72. Avsnitætom adoption är i stora dela¡

ondagrant kopierat.
16 Ciaten är hämade Êån nr. 2, 3 och 4 så som de öven¿tts i Aldeþ'. u.â..:3345.

'q J"gfu inte räkn¿t inneh,ållsftineckning, ftirord, sluto¡d samt limeraturlisa som givewis är

rynlrivna. Man kan utan problem hävda an ynerligarc minst en sida to<t ar direkt taçn &ån
Aldebe u.å.

148 Saham1ll89:12.
rae Se Otterbeck 20}Qa:255tr.
tto Torbjom S¿ifve undanaçn (n:ir han vill räkrn sig som muslim).
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kommer inte att beröras vidare hâr. lJlricha Gitasdorcr Tjernlun ds Ishm - den
aniaersell¿ religionm skrevs i norrländska Bureå, innan hon hade kontakt med
andra muslimer i Sverþ.l5r Enlþ Helena Benaouda ställer sig ftirfattaren nu-
mera weksam till innehållet da den till stor del är baserad på de icke-muslimska
böcker om islam som författaren hade tilld*g till via kommunala biblioteh
men IIF ftir den, då de tycker att den frller en funktion.r52 Boken dr om grund-
lliggande begrepp som Koranen, sharXca, moral ow. Som i många av skrifterna
ägnas "Islams kvinnor" ett eget kapitel.

1990 fram till och med 1998

Under 1990-talet blir det allt rydligare an de uwecklade versionerna av person-
datorn, och de möjligheter som detta innebar, påverkar det material muslime-
rna producerar, inte minst vad gä.ller utseendet. Under perioden har den mus-
limska befolkningen ökat stadigt. En yngre generation aktiva muslimer som är
fttdda i Sverþ, men som inte ha¡ konverrerar till islam, börjar göra sig horda.
Invandringen blir under tidigt 1990-tal en ha politisk frþ - inte minst i sam-
band med bildandet av Ny demokrati 1991. Internationellt orsakade Kuwait-
kriget att Saudiarabiens ledande position utmanades. l¿ndets tydliga beroende
av USA sþ av många som eft svek. Även den islamiska revolutionen i Iran
hamnar i ny dager och alltfler blir medvetna om an även den islamiska republi-
ken ha¡ wån att leva upp till sina ideal. Det som fungerar enande dr istállet etr
antal oroshárdar Êamför allt Kashmir, Afghanistan, Bosnien och Tjetjenien.

Sueriges Maslimsha Råd och Rabitø

SMR bildades 1990. Vid sidan av att ftirsöka va¡a alciva i media, politiken etc.
har man också tagit initiativ till olika ryper av skriftlig informarion, alltid med
Mahmoud Aldebe som huvudanwarig. Islamologen Anne SoÊe Roald har no-
teret att SMR ideologish står ná¡a det Muslimska brödraskapet.153 Det ftirsta
SMR gav ut var en broschyrserie i fem dela¡ lxallad, Ax rnätas med muslimer i
uardagens Suerige som ä¡ helt riktade till det icke-muslimska majoritetssamhäl-
let. Det nära samarbetet med IIF :ir tydligt bl.a. genom an ftireningen ges ur-

rymme att informera om sin verksamhet och sina publikationer i nþa av bro-

Itr Intervju med Benaoud¿ 2000-03-23.
r52 Intervju med Benaouda 2000-03-23.
rt3 Iloald 1999:124.
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schyrerna.l5a Texterna är dels nlzskrivna, dels utdrag vr Attfintå islan ochsa-
laam.r55

R¿bitdkom med ett första provnummer i november 1994. Initiativet togs av

SMR-aktiva personer, f¡¿imst Mahmoud Aldebe som i första numrer kâllas
'Verlatällande direlcör och ansv"arig utgivarer'.t56 Övriga aldva på redakörs-
poster och liknande var Muhammad Khdifa, Chakib ben Makhlouf och
HaÉnm Rahmeh.r5T Tdninçn var tánlct att utges månadigen och sedan vecko-

vis, vilket inte blev fallet. Istället utkom den sporadiskt under 1995 och 1996.

Sammanlagt kom det tolv num mer w Rabiø.158 Tidningen hade från borjan en

wensk- och en arabiskspråkig del, den senâre var hela tiden mer omÊngsrik.
Från nr 8 sk¡evs tidningen uteslutande på arabiska. I första numrer används
'áven Hedzfi slryan "Islams röst i Sverigd' fìir an beskriva vad Røbiø sl<,¿lle vara.l5e

Røbiø var tänkt som just en tid"i"S som skulle slrivas utifrån em islamislr
perspelciv. Den va¡ i abloidformat. Det á¡ utiffan dagstidningsperspeltivet
man bör ftirstå att det vid tidningens logo stod "Islamisftt. Oberoende".l60 Såle-

des dominerar nyhetsmaterial och information om alcuella ffagor om både
wenska och internationella förhållanden. Då utgivningen sammanftill med pe-

rioden då Svenska institutets Euro-islamkonferens ftirbereddes och holls i Stock-
holrn (juni 1995) handlar många ardklar om de olika personer och aktiviteter
som var aktuella.I Rdbbøfarkommer reklam für nya nummer av Salaam.r6l En
a$ikel från Salaam har publicerats i Rabitø.162

ItaÏe¡l nr. 1 och 5.
ltt Te¡r innehåller nr. 3 toræn Êån Aldebe u.å.:86ff Nr, 5 inleds med en ardkel ftân Salaam

Ql88:12-13) fìir an övergå i Aldebe u.å.:113. Dä¡efter ä¡ texæn n1'slciven i ett par sidor.
156 Rzbiørc.11994ß.
rt7 Ben Makhlouf, som vid tillfället bl.a. v¿¡ rektor ftir den muslimska skolan i Akalþ har publice-

ntettøLiSøham6l97:2Ç27 (líIednngstal till IFS l7ekonfercns. Den muslimskaminorite-
ten i ett mångkulturellt samhälle). Râhmeh, som länç va¡it imam vid IFS källarmoské på
Söde¡ i Stockholm, har publicerat ett fredagstal i Sakam 3197:lO (Od, från predikostolen...
Vad inneb¿ir det attvara muslim?).

t58 Inæwju med Aldeb e 1998-03-26.
tte R¿biø w. I 1994t8.
te På arabiska står det"ßlãnlya, Mustaqílld ,Dcr,tabar semmabet'¡clelse som det wenska.
t6t R¿biø nr.2 19942, nr. 3 7995:3, nt. I 1995,:7,16.
ta R¿biøn¡.7 f 995:14.Anikeln 'irhtun¡aÅ,ftânS¿la¿m3192:31 (!'rneSoûeRoald: Integrering

av islamisk kultur i skolen. Muslimsk utopi eller skandinavisk verkligha). Roalds anikel hade
redan publicerats î Inuandr¿te & Minoritetcr. Dø togs enligt Roald darifrån av Salaam¡edak-
tionen utan att Êågade henne om lov.
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Shiaîþrifter

På Maqbool Ahmeds (imam iTiollhättan fram till 1991) initiativ har en skrift
av Mwavi Lari (iransk teolog) översatts; den bär titeln En inhdning till u¡o*.tez
Slciften är en grundl?iggande genomgång av shiamuslimska trosftirestdllningar
och en nyckel till den religiösa historiens viktigaste personer. Den dr utgiven av

Union av Islamiskastudentftireningar i Europa (Sverþselcionen) i Linköping,
varom jag inte har funnit nþn information.

Även Muslim Shia Församling iTiollhänan har gett ut en inuoduktion om
islam och dessutom en bönbok.rø Båda är översättningar gjorda avArif Govani
och Tobias Almén.r65 Bönboken heter Duø-e-Kamail, vllket dr namnet på en

central du"a" inom shiaislam som reciteras torsdagskvällar i moskéer och ftir-
samlingslokaler. Stilen är ofta laaftft¡ll och kinslosam som i ftiljande passage¡

O Herre, O Herre, O Here, min Mdstare, min Besþddare och M¿¡-
taren av min frihet! O Han som har min panna i Sina håinder. O Han
som vet mina naclcdelar och min fatdgdom. O Han som dr vdl bekant

med mitt elande ocÀ min nöd. O Herre, O Herre, O Herrelr66

Bönen dr riktad till Gud från en person som ralar i ftirsta person singularis. I
ftirordet tillskrivs bönboken al-Khidr, den gröne, en myromspunnen gesralr

som associeras med Moses tbijesiagare i koranversen l8.64i64. lsiamfbrsi<a¡en

Constance E. Padwickskriver att nâ¡ en bön tillskrivs al-Khi{r signalerar det att
det i¡ en bön med "saindy auth ont/' .to Berättelserna om al-Khidr är välsprid-
da bland muslimer, och gravar som sþ tillhtira al-Khi{r finns på många plat-
ser. Gestalten har en sárskilt st?illning inom sufismen.

Bilal Muslim Mission of Scandinavia i Märsta har givit ut några böcker, var-

av två á¡ översaüa av prásten och biståndsarbetaren Jan Åhlander.r6s Den ena,

AxVdra Muslirn bygger på en serie (IslamicTe*hgÐ som omfattar sju bttk-
er. Innehållet dr ránkt som undervisninçmaterial ftir "muslimska barn och ung-

domar samt andra som vill veta mer om ¡1.ror'.16e Kona berättelser ftiljs av

163 l¿¡i u.å. Den utgavs sent 1980-ul eller tidigt 1990-tel.
tu En grundkøs i isl¿m 1992; Duz-e-Kunail1991,
t6t För besli¡ivningar av ftirsamlingen, se Thur$ell 1999:37tr.; Nwall 1998:212tr.
r 6 D u¿- e - I{umai l 19 9 1 t37 .

tez P¿*¡çf¡ 1961 I 1996:xw.

'@ AttVaø Maslim 1993; Subllønallùh 1994.
t@ AnV¿ru Muslimlgg3:4.
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insnrderingsfragor. Den andra dr en myclcet påkostad bok i fyrftirgstryck Den
är möjliggjord ekonomislt genom aÍ den trycls centralt på olika språl< i Stor-
britannien avThe'tüTorld Federation of Khodja Shia lthna-asheri Muslim Com-
munities. Boken är uppbyggd runt Korancitat och bilder som dr tänka an ge

varand¡a mening och ge upphov till eftertanke och reflelcion hos lásaren.l7o En
b¿irande tanke i boken, som speglas av val av verser och bilder, är aa Guds
tecken finns i skapelsen, och aff defte bör stä¡ka människans gudstro. Den is-

l¿misþa üirans grander ä¡ en mer komplicerad bok. Den á¡ "en handledning i
Jdferi Fiqh' från slutet av 1960-talet, ftirst utgiven iTânzania och ftirfattad av S.

S. Akhtar Rizvi.tzt Enlþ ftirordet ?ir det "den enda boken i ämnet och [den]
ingår i DinijatJäroplaner över hela vù1den."172 BoLen ha¡ sitt fokus i en ge-
nomgång av de regler som omgärdar tidebönerna och de ftirestallningar som ár
vilciga i samband med bönen r.ex. om rituell renhet.

fidsþrirter

Al-Norkom ut en gång i månaden från december 1993 till juli 1994, allt som
allt åtta nummer.rT3 AI-Nor rubricerades på wenska som "Islamisk tidslrift ges

ut av Islamiska kurdiska ftireningen". r74 Tidskriften var åttasidig i A5-format. r75

Hälften av sidorna var på wenska, hälften på arabiska. AhmedAl-Mofty var den
som va¡ samordnande och drivande. I första numret slciver han i en slags pro-
gramftirklaring ftir tidskiften, ett den framftir allt rilcta¡ sþ till nykonverrerade
eller till ic.ke-muslimer intresserade av islam. Den arabiska delen ftiljer dock inre
det mönsuet utan á¡ mer inriktad på nyheter, information och i viss mån enk-
lare förmedlingar om islamiska normer. Fatima Cayidi, som har slrivit wå ar-
tiklar i Salaam efter det att Al-Nor lades ner, har bidragit med wå artiklar på
wenska, de flesta wenska aniklar dr annars osþerade.176

Bakom tidsk¡ifren Regnbågm låg Skövde Muslimska I(rlturförening och
Skövde MuslimskaUngdomsforening.rzz Redalcionen hade ftir avsikt an ge ur

17o Sttbþãnnllah 19941.
tTt Rizvi 1990:üi.
12 Rizvi 1990:üi.
t73ldskriften hette ba¡a N¿r de wå ftitsta numrena.
r7a Meningen återÊnns under tidskriftens nemn. På den a¡abisk¿ delen stå¡ det "Isl¿misk kulturell

tidslrift ugiven av Islemiska ku¡diska ftireninçn på tr,å språk" arabiska och wenslcf,.
rzt Ett undanag Ênns: nr. 3 som h¿de tolv sidor.
176 Salaam 9 I 94:12-1 4, l0 I 94zl l.
tn Regnbågngwsäven utpånu:kiskamedstanseptember 1995. Den ba¡då namna "Gölftuçaþ".
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ett ntrmmer varannan månad. Dema lyckades man med från hösten 1994 úll
hösten 1995, därefter tog redaktionen ett uppehåll på fyra månader. 7996 pu-
blicerades wå nummer som rubricerades dubbelnummer, sedan lades tidslaiÊ
ten ned. Den kom ut med sammanlagt åtra nummer mellan september 1994
och oktober 1996.178 Numrena ár på fyra sidor (dubbelnumrena på åtta) och i
A4-format. Redakttir och anwarig utgivare var Yi.iksel Peke¡.tzr Det mesta i
Regnbå.gn skrevs av honom. Peker menar att han avsåg atr "lyfta fram civilisa-
tionsaspekten i islam ur ett slags historiskt, sociologiskt perspe[rii'.180 Imamen
Smajo Sahat bidrog med artiklar av khutba-karal*á¡ i de sex ftirsra numren.rsr
Det finns även ett par översättningar av texter från turkiska och bosniska gjorda
av andra. Dessutom innehåller Regnbå.gen bl.a. ftirsamlingsinformation, en del
recensioner, dilcer, kona notiser om islam. Det sufrcka kultu¡arvet d¡ en inte-
grerad del av innehållet uran arr tidskriften bör ses som en sufipublikation. Vid
ea tillfálle recenseras en nummer av Salaam (1195) i Regnbågen.tl2

Tidskriften,4l-hinabþø urgavs av Muslimska ftirsamlingen i Mi.rsta, med
stöd av Muslim Shia Ithna-asheri 'Association 

(ftirsamling) of Stockholm.rs3
Församlingen dr en shiaftirs"otli"g av tolvshia-karaktdr. De flesta forsamlings-
aLtiva har ett tusprung i Östafrika, framftir allt Uganda. Endast wå nummer
kom ut av tidsl¡iften: november 7994 och jarrua¡i 1995. Det va¡ en drygt 20-
sidigA5-publikation som var avsedd atr kommavarannan månad. I tidsldften
publicerades korta to<ter på wenska och engelska samr en hel del pyssel, typ
korsord. lnnehållet skrevs bl.a. av de barn som studerade vid koranskolan Ma-
dresah-E-Zaþabia, vars adress fi.rngerade som tidsl¡:riftens adress.rsa Hashim
Hassan Ali, en av koranskolelärarna, fungerade som redaktör och fick hjåilp av

ett antal and¡a i Êamställandet av tidslriften.

t78Jag räknar ett dubbelnummer som ett nuruner.
t7e Yül¡sel Peker har bl.a. givit ut tre dikaamlingar och en toman på turkiska. Han h¿r även sk¡ivit

en bokomwenskapoeteroch deras poesi efter 1945. Hanh¿rdessutom övers¿aÏ S. Eliotoch
Nagib Mahfouz till tuúiska. Uppgifter Ê,ån en e-mail 6ånYi¡lisel Peker 2000-01-12.

ls E-n¡¿il 6:ån Yüksel Peker 2000-01-12.
r8t Sahat blev redaktör ftir den bosniske adningen Inw som st¿rtade sin utgivning 1996. Khu¡ba

är den predikan som hålls på fircdagar i samband med bön.
t"t Regnbilgen n¡. 4 1995. Samma höst som Regnbågm stanade stod Yüksel Peket på en lista i

Sakarn (9194:10) över potentiella f¡amtide medarbeure. Det blev aldrig så.

t83 Tidskriftens namn anspelar pàZaynab, dotter till den ftude kalifen, Mulammads kusin och
wärson, "Ali ibn Abl Tãlib. Hon anses ha spelat en viktig ¡oll ftir att sprida kunskap om
fan¡ycketav ahl øl-bay, fîanfaralkom massakern vid.Katbah', seal-hynabiyaNan. 1994:1.

r8a För me¡ inform¿tion om kora¡¡skolan, se hemsid¿n som tillhö¡ Zzrnabiyalslamic Center of
Stockholm (hnp://home2.swip¡et.sel -w-27765l).
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Vår iskm - islãmuna, hade undeniteln "Islamislt manadsblad ftir barn utgi-
vet av Lunds Muslimska Kvinnoftirenirg".tt5 Mån"dsbladet gavs r¡t med start
1996. De som stod som anwariga var en kvinna vid namn Sammar och den

forna Salaamredaktören Pernilla Ouis.186 Enligt Ouis gjorde Sa"mmar månads-

bladet mer eller mindre sjdlv.r87 To<terna åi¡ riktade till de barn i Lund som

trndervisas om islam och kan handla om hur muslimer bör bete sig mot andra,

om Jesus som profet i islam eller bestå av en frågetävling.

Vi snåbörjade publiceras 1996. Bakom låg Salaamredakdon som ville göra

en tidslaift riktad till barn.188 Första året kom tre nr.rnmer. Ddrefter ha¡ det
publicerats s€r( nummer av W snå. per år. Den innehåller bl.a. böner, knep &
knåp, kona artikla¡ om Gud, viktiga personer i islams historia och sagor.

Nour al-Ishm kom ba¡a med ett nurnmer: Issue 1, JrÅy 1996. Numret hade

en svensk/engelsk och arabisk sektion och var 50 sidor tjoclc i A5-format. Re-

daktör och initiatiwagare var syriern Mohamad Yakoubi, då imam ftir Islamiska

fOrsamlingen i Göteborg.rse Tidskriften presenterades som ett "cultural Islamic
magaztnê'som avsåg att publicera aniklar "of every topic related to the Islamic
culture, history and civilisatiori' sárskilt med avseende på islam och muslimer i
Sverige och i Europa.reo Första och enda numret innehåller framfOr allt artiklar
skriva av Yakoubi själv. En anikel ¿ir skriven av imamen Abdul Haqq Kielan.
Numret innehåller bl.a. ett par aftiklar av teologisk natur, ett poem, en khutba
och ett par recensioner. Yakoubi lade ner försöket p.g.a. dålig respons.rer

MUFU bkdzt gavs ut av "Muslimska UngdomsFöreningen i Uppsald'.le2

Första numret kom i september 1996. Det sista numret som gavs ut var nurn-
mer 12 från april 1998.1e3 I tidningen informeras om MUFUs aktiviteter samt

presenteras grundlaggande ardklar om t.o<. ramadan, Koranen eller bön. Dess-

utom finns en återkommande sektion; en ordlista dár man redogör ftir grund-

t8t Vår i¡kmver ett vikt A4-bl¿d med tryrk på båda sidorna.
186 Sammar heter Khalil i efternamn.
t87 Meddelande från Ouis nåi¡ hon skickade Vår Iskm dl mtgrunt å¡skiftet 199611997.
t88 W småhar ãtr¿ sidor och ¿i¡ i A5-formet.
r8e Yakoubi surade sin verksarnhet som imam under senare delen av 1991, se Salaam 1192:1O.

teo Noar øl-Iskm. Issue 1, July 1996:2.
rer Se även Hedin 1999.23Of.

re2 Nemnet skrivs litet olika på olika stállen. Det som ställer till det är det stora f:et. Ett nummer
består av ett vikt 44, dvs. &¡a A5-sidor te¡rt.

te3 E-mail från [Ilf lbnhim Ka¡lsson (2000-02-14).
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betydelsen i en mängd islamiska nyckelbe greppJe4 En av de mest aktiva i fram-
stillandet avtidningenvarJonas Samad som ocksåvar med om att starta SFCM
(Sverþs Förenade CyberMuslimer) tillsammans med bl.a. lJlf Ibrahim Karls-
son. Karlsson hade ansvar for de wå sisra numrena av M(JFIJ l,ladet.tes

UngMaslim heter en ddskrifr som SMUF vid olika tillfällen ha¡ ftirsökt atr
initiera. Den har dock alltid lags ned efter ett nummer.leG Ett farde ftirsök
gjordes i aprl 1999 genom att tidskriften lades ut på Internet.reT

Öwigashrifier

Dr. Ali Omars Sþilln¿d¿n melkn shütemø och majoriteten øa rnuslimsþø latd¿X
en anti-shiask¡ift som cirkulerar i wensk översättning.res Syftet med skriften
a¡rges vara att informera på vilka punkter shüter och sunniter ár oeniga ftir art
låta den enskilde troende bestämma sig för vilken version som cr sanningen.ree

Vad Oma¡ de facto gör ár att driva polemik mot shiiter vilker, om intet annat,
framgår av den sista punkten i sammanfattningen"3. Shia-trons grundsten ár

falsk och ogrundad, liksom alla dess dimensioner och deras bevis".200

Iskm och d¿n ruoderna þainnan är titeln på en bok av Al-Bahi Al-Khuli.20t
Den ä¡ översatt direlct från a¡abiska av Habib Nouira. Perspelcivet ár normarivr,
och författaren står i en traditionell, könsrollskonservativ position inom den
islamiska teologin. Gnrndbudskapet dr an om kvinnan frig<ir sig från mannen
som iamiijeöverhuvuci och ftrsörjare si<apas ett ohåübart samirâüe, <i:ir famiijen
splinras, lcvinnor löper amok ser<uellt och kaos bereder ut sig. Dera, som dr
situationen i "Vdst'', bör muslimer dra l¿irdom av och sþdda sina samhâllen
çrfur.202 Motivet for att ge ut boken verkar dock inte vara normarivr. Istället

rq Döm om min ftirvåning n:ir jag ûnner mina egna formuleringar i mitt material! Förkladngama
:it nämlþn ofta f¡ån Bæk Simonsens (1994) Islamløcihoaai översätming från danska av mig.

re5 En tredje person r med om att sta¡ra SFCM n:imligen IJar Durrani som skrivit en del ftir
Sda¿m. För en beslcivning av SFCM, se Schmidt 1999.

te6 
Jag har ftirsökt att â mer informetion om tidsk¡iften, men misslpkats.

I t Se hnp://www.smuf.se/ungmuslim.
le8 Omar u.å.

ree Omar u.å.:1.

2oo Omar u.å.:41.
2014I-Klìouli u.å. Författa¡en ha¡¡r¿¡it en del av det egyptiska muslimska bødraskapet, se Kepel

1985:36. Enligt Immigrant-institutet ä¡ bol¡en ffin 1993, se http://www.immi.se/biblio/
1991.htm.

202Al-Khouli u.å.:21t.
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anges det som vikd$ att lásaren ges dllfälle att bekanta sig med ett perspelciv
som inte dr det enda i den islamiska várlden, men som dr nog så utbreft.2o3

En sufibok ha¡ utgivits i översättning av Sven Hansson, en av medlemmarna
i den wenska sufiftireningen Sophia.2oa Den ár ftirfattad av Shaykh Fadhlalla
Haeri och b¿ir titeln Sufsm.zos Haeri ser sig, enlþ David W'esterlund, som en
"post-tøri4ø schejk".206 Med det menar han aft hen inte kjnner sig bunden av

en ordenstradition, utan låta sig inspireras av flera olika. Till skillnad från ovan-
nämnda Inayat Khan betonar dock Haeri vilcen av atr stå trygt inom den
islamiska lagen, när man betráder sin resa längs sufismens väg.207 Boken syftar
till att ge en bred introduktion till sufismen och berör historia, ordenwdsendet,
olika tekniker etc. Safsm á¡ intressant nog utgiven på New Age forlaget Vatnr-
mannen. Om man går in i en boklåda som för New Age-böcker är möjligheten
stor ett man hitrar litteratur om sufismen. Böckerna innehåller allt Êån över-
sätmingar av klassisk¿ verk till nyskrivna re:cer av unga konverterade visteuro-
péer. Dessa böclcer á¡ oftast på engelska.

Förfata¡en Torbjtirn Sãfre, som bl.a. beslriver sig som sufi, har förfarat
romaner på wenska som berör personer som ser sig som muslimer, en om Ivan
Aguéli och en om Ibn Anbi.208 Böckerna är spännande, fria porträtt och ftir-
medlar Säfves regelbefriade, passionsbejakande anarkosufism som han själv
menar är i Ibn Arabis skola.2oe En rydligt sufisk skrift av Sä&e ar Dm stalnø
b¿inemattan som ár en samling korta sufisentenser av båda kända och mind¡e
kánda sufier.2lo Sä&e skriver:

Profeten var en sufi. För honom var inte ritualer och ceremonier hu-
vudsaken. Han ville ha várme och tanke. Han definierade Allah som
sktinhet och kärlek. De absurda wång, fobier och lydnadsplikter som
sentida muslimska "prásterskafl' uppfunnit i profetens namn - de har
likalitet med profeten an göra som grisen med människan. Den Êihet-
lþ traditionen, dvs suûsmen, har sedan profetens dagar alltid funnits

203 Al-Khouli u.år5.
2ú Se vid¿re'Weste¡lund 1999:96ff.
205 Heeri 1991.

206 Wes.erlu¡d 199997.
207 Deta ár ett çnomgående budskap i boken, se t.o<. Haeri 1991110, 57.,4sikten lþer i linje

med de flesø traditionell¿ ordnar.
208 S"f,v€ 1981 I 1994l' Sü'lve 1992.
zor 5äfr/s 1990l.5tr.
2n Säfue 1990.
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som en parallell och anarkistisk "motideologï' jamsides med det orto-
doxa islam.2rr

I Säfves islam dyrkas treenigheten Allah, Kvinnan och Konsten, en dyrkan som
formulerades perfekt i ord och i leverne av IbnArabi, men som även Muham-
mad hängav sig åt.212

Skrifter som ibland berör islam

Det ha¡ funnits ett antal andra tidningar och tidslaifter som jag inte bedömer
som relevanta att presentera t.ex. ftir att de enban varit politislr iruiktade som
tidningen lrans frigöreke av "Muslimska srudenr ftireningen i Sverþ (M.S.F.)

Sympatisörer till folkets Mojahedin av Irari' som utkom under 1982-83.213 En
annan typ ár de som betonar det kulturella eller etniska, men som ibland disku-
terar eller slriver om det religiösa t.q., Ahaitisþ Balhtin som är medlemstid-
ning fOr den alevitiska riksföreningen trirltu¡cenuum ftir Aleviterna i Sverþ
(Alevi Kiiltür Merkezi) som bildades 1995.214 J"g h* heller inte tagit upp de
böcker som Ahmed Rami skrivit, då dessa sällan handla¡ om islam. De gånger
islam berörs görs dena oftast i kona ftirklaringar.zts

Försiiljningen av oöversaff marerial

Den största marknaden ftir islamisk litteratur á¡ dock den &ir man sdljer oöver-
satt material eller torter översatta till andra språk än wenska, framftir allt engels-
ka. Fram till det att lnternethandeln okade markant under sena¡e delen av 1990-
talet, har forsäljning av denna typ av litteratur skem via ambassader, ftirsamling-
arna, moskéerna och enstaka boklådor som IFS boklåda i deras lokal på Ring-
våiçn 135 nb. Vad som bör poängteras dr den stora marknaden ftir video- och
ljudkassetter. Denna ftirs:iljning fortsätter uots den konkurrens som Inrernet
utgör. Genom nätet kan man å tag på ett obegränsat anral texrer om islam på

2rr Säfìe 1990:6f.
212 S*&e l990:5tr.
2r3 T&ten stfu på ftirsta sidan vid tidningens namn n t. 1 1982.
2r4 Se v' '^'e Sv'rberg Ec Vesterlund 1999:19.
21t Det lzingsta avsnittet tnru i Rami 1989:175-198. Avsnittet tjänartill anvisaatt en muslim inte

ske tole¡era orätwisor och orätdä¡diga ledare. Man bör endast underkasa sig Gud.
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en mängd språk, även om engelsls är det vanligaste. Man kan även ta del av

inspelade predikningar eller ftireläsningar via ljud- och bildfiler. Utbudet åir

enormt, och alla tänkbara inriftmingar srår att finna.216 Den islamiska rörelsens

budskap dominerar bland det oöversatta materialet. Deta ¿i. tydligt inte minst
i IIFs och IFS ftirsiiljning.ztT þs skiljer sig dock åt i det att IIFs oöversatta
material mestadels är på engelska, med¿n IFS har en sror del på arabiska.

Det &amgår av ovan aft å av de bticker och skrifter som har publicerats har
skrivits på svenska i original. De dr istd.llet oftast översättningar, gjorda av perso-
ner som har konverterat till islam, och som har en wensk språl<bal<grund; ib-
land åir de inte ens muslimer.2rs Det dr även rydligt att å böcker har publicerats
på förlag. Istállet anges wenska islamiska organisatione¡ ftirsamlingar eller fti'r-

eningar som utgivare. Vid andra tillfällen á¡ det internationella organisationer

som finansierar produktionen som srår som ftirläggare.
En m?ingd olikaperspektiv finns i texterna. Ahmadiyya olika sufi-, shia- och

sunnigrupper finns representerade. Det finns vissa skillnader mellan vad olika
grupper väljer an sprida på wenska. Den vanligaste tenren från st¡nnimulimer
är en grundläggande presentation, ofta med det uttalade målet att mowerka
ftirdoma¡ och spridalnrnskap om islam till muslimska ungdomar, nykonvene-
rade och icke-muslimer.2re Shiamuslimska slrifter tenderer et ha ett mer intel-
lektuellt innehåll och gå in på mer avancerade teologiska frþr. Ahmadiyyas
skrifrer innehåller mycket historiografi di.r rörelsens leda¡e och nyckelhändelser

diskuteras. Suûtexterna dr mest inriktade på hur man ska nå och odla sin per-
sonliga religiositet. Detta ár bara tendenser och det tnns, som redovisars ovan,
t.e¡<. shiamuslimska grundpresentarioner.

Tidskrifterna har påagligt wån att överleva. Bristen på prenumeranter, villi-
ga skribenter och pengar gör att tidskrifterna mång" ganger drivs som ert pro-
jekt av en åtal engagerade som efter en tids hå¡t, heroisk slit ger upp. Att som
Sala¿m ha en kondnuerlig utgivning över en längre tid är ovanligt och yttediga-
re en anledning att $udera ddslüift.

216 Den bästa guiden än så länç är Bunt 2000.
2r7 Deta ha¡ även }{edn (1999:221) påpekat.

2r8 Även and¡a studier vis¿r att konvertiter tende¡ar att dominera 
""d 

g.ll"t fr¡mstallandet av
isl¿miskt material på olika lokala språk i Västeuropa, se t.o<. Köse 1996,1<ap. l; Vogt 1995,
kap.6, 11.

2te Bæk Simonsen (2000:150tr) drar en liknande slutsats angående Danma¡k.
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Salaams historia

Initiativet att gnrnda tidslaiften Salaam togs 1986 av de wå lsdnnliga konver-
titerna Mariam Kanjah och Monjia Sonnius.t Ett "försöksnummer" med nam-
net Sølam (Fred) gavs uti maj 1986. Det innehäll aniklar skrivna av Kanjah och
Sonnius och Khadija Ouldadda.'? Namnet valdes för att betona islam som fre-
dens religion.3 De fick stöd av den nygnrndade (maj, 1986) stiftelsen Islamiska
Informationsbyrån med säte i stockholm som formellt gjordes till :igare av tid-
skriften.a Det ftirsta, riktiga numrer av Salaam, kallat l/86, kom i augusti.5 I
numrets första to<t, som är en introducerande leda¡e, far man intrycket att Sa-

la¿m är Islamiska Informationsbyråns egen produlc, men enligt Sonnius agera-
de redalcörer och skribenter helt oberoende av sti-frelsen.6 I oktober 1988 tog
Islamiska Informationsbyrån initiativet an skapa Islamiska Informationsftiren-
ingen (IIF) som i februari 1989 tog över äganda av Salaam.T Dema innebar att
ftirhållandet mellan ägande och alciva blev klarare, då ingen av dem som arbe-
tade aldw med Salaam hade suttit i hlamiska Informationsbyråns styrelse, men
flera av dem kom att ingå i IIFs al¡:tiva laets.s Mariam K""i"h var r.ex. deltids-
anställd av IIE och i hennes arbetsuppgifter ingick an skriva ft,r Salaam.e Majo-

t Intcwju med Sonnius 1998-03-25. Jagkommer från om med nu ea hänvisa till Salaam utan ¿tt
ange tidskriftens namn. Sk¡ibent och rubrik sk¡ivs ut nä¡ det ä¡ releyånt. En del långa rubriker
h¿r korats ned.

2 Anikl¿me åir inte sþerade. Sonnius tror att Ouldedda var med och skrw, men hon ?i¡ inte säker
(brw från Sonnius 1998-0417). Då en ardkel nämner en "jag' och dessutom "Monjid' och
"Ma¡iam' ^iw 

jegan Ouldadda var med och skrev. Oul.l"dda skrev i Sateem lg86-1995.
1985 konvenerade hon och v¿r då i 20-ånåldern (se Sakam I l/89:5). Ould¿dda har vuit
aktiv i IIF sedan su¡ten.

3 Intewju med Oùts1998-02-23. Enligt Sonniw (1998-03-25)wardet Ouis qæter Mariam Ham-
za (numera Oloßson) som kom på narnnet. Salõrn, islam och muslim delat al]u'den arabiska
korsonantstammen s-l-m. Det :ir vanligt att dessa ord vävs samnen i grundüiggande pre-
sentationer ¿v islams lära och teologi, se t.or. 5/89:3 (Fredens relþion av Gävle isl¿misk¿ cen-
teù;3194:3 (Ouis: ledare); Aldebe u.å.:7; Abd¿l¿ti 1983:8.

a 11862; intervju med So¡rnius 1998-03-25.
5 Eller möjligen i juli, Sonniw (1998-03-25) var inte säfter.
6 Intervju med Sonnius 1998-03 -25;3189:16.
7 lu88z2i 3189:2, 16, IIF :içr fonfanmde tidsl¡iften.
I3189:16.

e Intervju med Kanjahi Yþþösþøn¿ua: Merja-Mariam: Alkhs tjänare 1990.
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riteten ev det arbete som udörs för IIFs och Salaems räkning har dock va¡it och
är ideellt. T.ex. arbetar den nuvarande redaktören, Helena Benaoudahelt ideellt
for både IIF och Salaam.ro

Redaktörerna och de anwariga utgivarna

Med redaftrOr menar jag den person som har eller anges ha det ynersta anwaret

ftir redigeringen av tidskriften. I tidslriften används litet olika sätt att markera

vem som dr redalcör, och i vissa nummer finns det ingen information alls om
detta. För det mestaverkar det hava¡it ett delat uppdrag mellan olika personer.

Att en person anges som redakt0r innebar inte att ingen annan dessu-tom hjälp-
te till att redigera.

De första redaktörernavar initiatiwagarna Monjia Sonnius och Mariam Kan-
jah.tr Det står dock inte i Salaam. Korrespondens till tidslaiften skulle sändas

till Sonnius hemadress; så var det fram till 11/SS då ad¡essen åindrada till IIFs.
Från och med,3189, det ftirsta nr¡mret efter det att IIF formellt hade tagit över

ägandet, a¡rgavs ansv-arþ utgivare. Den ftirsta blw Kanjah, då sekreterare ftir
IIF.I2 I 4190 atges Sonnius som redaktör; det ár ftirsta gången som redaktör
anges.13 Ahmed Ghanem, vid tiden gift med Sonnius, utsågs dll ansvarig utgi-
vare från och med 6190.I en leda¡e i numret efrer deta anges an den ansv"arige

utgivaren i fortsänningen kommer att vara den samma som IIFs ordftirande.ra

Frâu;'6193 tog Sonnius över detta anwar och var under en tid både redaktör och

an"srarig utgivane .t' Frãu;'3194 úIl 1196 flyttades redaktörskapet till Lund och till
Soumaya Pernilla Ouis.r6 Hon inledde ett samarbete med SMUF-aktiva, och
ffan 11954195 anges en redaktion.rT Mot slutet av Ouis redaktörskap (5/95)

t0 Inærvju med Benaouda 2000-03-23.
It Intewju med Sonnius 1998-03-25.
t2 3189116.

t3 4190:2. Hon anges ftirst som "Monjia, chefud.", men rede¡r 7/90 ¿ir dema änd¡at till "Monjie,
redaktionen" (som från 10/90 bli korat till d,.).2191 anv?inds titeln chefred. åter för att
ftirsvinna i numret efte¡.

ta7l9O:2.

r5 Under dela¡ av denna period (6193-3194) angavs ingen redaktär uun ba¡a ansratig utgivare.
t' Eolig, Ouis (1998-02-23) vt 6195 det sisa numret som hon arbeade med som redakør. I

l/96 anges hon som redaktör uan an ha haft inflyande över arbetet.
17 Dessa namn förekommer: S¿mira Aqil, Badar Chowdhry Ashk Dahlén, Muhammed Muslim,

Ibnhim Nenelbladt, Gt¡lael Ük
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tog Mohamed Benauoda (d. 1999) över rollen som ansvarig utgivare, och var
det även vid utgången av 1998.18 Sedan2l96 har Helena Benaouda, då gift
med Mohamed, va¡it redalcör ftir Salaam.le I tidningen står hon som err av
många namn i redaldonen då alla som hjälpt till med ert nummer namnges.2o

Det ä¡ dock Helena Benaouda som t.ex. slsiver ledarna och som uppfattas som
redaktör.2l Nedan foljer en sammansdllning:

Redaktörerna:

Nurnrner Red¿þtar

ll8Ç3190 M. Sonnius; M. Kanjah
4190-2194 M. Sonnius

3194-1196 S. P Ouis
21964198 H. Benaouda

De anwariga utgivarna:

Nummer Ansuarigatgiuare

1186-2189 Ingen angiven

3189-5190 M. Kanjah
6190-5193 A. Ghanem
61934195 M. Sonnius

51954198 M. Benaouda

Av ovan framgår att alla redaktörerna än så länge har varit lcvinnlþ konverrirer,
och an de wå män som ha¡ varit ansvarþ utgivare dessutom varit gifta med
konvertiter som under samma period varit redalcörer för Salaam.z

Ls | 2198 anges IIF som ansv-arig utgivare . I praktiken inneba¡ dena Mohamed Benaouda då han
va¡ ordforande ftir IIF.

re Då Helena Benaouda fti¡ekommer betydlþ fler gånger i min tent än Mohamed h:invisar jag till
henne som Benaouda i fomotema och hennes man som Mohamed Ben¿ouda.

20 Det har angivis skilda redaktioner i de olika nunuen4 ibland bar inga namn angivis. Dessa

¡nmn h¿r ft¡ekommit Linnée Andersson, Ulricha Giasdotter Ayi, Helena Benaouda, Ayesha
Claydon, Monica Gra¡eth, Pitjo Idriss, MalinTolonen och lrin¿lü7idin. Mdlan3197 t.o.m.
l/98 anges endæt Andersson, Ayi, Benaouda och Granath. 2/96 ä¡ annorlunda upplagt. I det
ançs olika ansrariga föt o.lika dela¡ av Salaam. Här finns några namn som inte dyker upp
anna¡s i rcdaktionen som SamiraAqil, Goksel Ük" Anene Shalab¡ Mohamed Benaouda, Mah-
moudAl-Debe. Även 2/98 ¿ir annorlunda. Där anges de som "medverkade": ConnyAhlberg
Mahmoud Al-Debe, Helena Benaouda Ahmed Ghanem, Radwan Jalal, Hanna Paasikivi. De
flesta av de ovan nämnda har bidragit med to<rmaterial till tidsk¡iften.

2r Det ha¡ framgån under intewjuer med bl.a. Benaouda Q0O0-03-23), Sonnius (19g8-03-25)
och Aldebe (1998-03-26).

22 Mohamed Benaouda hann vara ansnrig utgivare för wå nummer innan Helena blev redaktör.
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Skribenterna

Osignerade notiser, leda¡e eller meddelande som sammanstálla eller skrivits av

redakdonen utgör 25o/o av allt material i Salaam.23 Ytterligare 2lo/o av ddsk¡iÊ
ten bestå¡ av översättningar, som alltid har varit ett viktigr inslag i tidslaiften.
Resterande 54o/o dr aftiklar, nyheter, rapporteringar eller dikter.

De som ha¡ slrivit flest sþerade texter för Salaam dr: Mariam Kanjah 101 st.

(ILo/o av det totda materialet), Monjia Sonnius 82 st. Qo/o), Mahmoud Alde-
b¿4 ß st. (4o/o), Soumaya P Ouis 32 st. (4o/o), Helena Benaouda 26 st. (3%o)

och Khadija Ouldadda 25 st. (3o/o).25 Av dessa har fyravarit redaktörer, Oul-
dadda har deltagit i redaktionsarbetet, och Aldebe ftireträder SMR som delar
lokal med IIF. Om man bara bealaar det nysftrivna materialet inklusive notiser

från redal¡donen etc., men exkluderar översättningar, finner man aft dessa ser(

stfu för72o/o av allt som har publicerats i S alaam.26 Översättningarna dr i sin tur
oftast gjorda av redalftionsmedlemmarna.2T Ibland bidrar IIF- eller SMUF-ak-
tiva med översättningar.

Redaktionens dominans dr sá¡skilt markant under tidslaifrens tidiga år. Fram

till och med 12189 skrev Mariam K""j"h (65 st. sþerade bidreg), Monjia Son-
nius (42 st.), Mahmoud Aldebe (11 st.) och Khadija Ouldadda (i0 st.). Detta
utgör nistan allt id<e-översatt material. Endast eft åtal andra bidrog, då oftast
med ett en$ek¿ bidrag. Det var även dessa (dock inte Aldebe) som översame

artiklarna med en åtal undantag. Ä*n om det tillkommer fler bidrag från
andra personer, dominerar redaLtörernas artiklar, notiserna samt översättning-

arna Salaam även efter 12189.

23 Dessa siftor utgår Êån tortemas längd i sidor (och inre anal torter) i fiirhållande till den totala
tormäingden. Jag har o<kluderat fiemsidor, sidor med endast bilder eller annonser, blanka
sidor etc. Det bli¡ då relev-¿nt an rÈikn¿ med 2327 sidor och inæ 2670 som ä¡ det tot"l, antalet
publicetade sidor. 1olo motsva¡ar således drygt 23 sidor. Varje påbörjad side räknas som en sid¿.

'za 
Aldebe ha¡ skrivit i Sala¿m sedan I 987. Han fttddes i Jondanien. Han kom som till Sverþ 1 979

nä¡ han var i 2O-årsålde¡n ftir att stude¡a, och har sed¿n dess varit aktiv i mwlimskt foreningsliv
(Intervju med Aldebe 1993-08-26). Han ha¡varit ordförande för SMuF samt ä¡ det fttr SMR
Tdvis ha¡ han arbeat som konsult och informatör på IIF.

25 Inçn annan når ens upp i 2olo.

26 Antalet sidor är dà 1849 , Deta förucätter att redaktören va¡it den mest aktir¿ vad gäller redak-
tionens m¿terial även r¡nder Ouis och Benaoudas redakørskap.

27 Övenätta¡¡ns ¡¡amn anges spotadiskt. Ibland anges inte att en artikel ¿ir ö\ËÌsan. Ouldeddâfick
redan &ån borjan i uppdrag att översätta torter (intervju Ouis 1998-02-23). MahmoudAldebe
är vid ea antal tillfållen angiven som översättare, vilket vid en närmare gmrukning visade sig

vara felaktigt, se t.*.. 6192:3-7 , d:ir den eçndiga översätta¡en åir anonym, eventuellt Eva Zi-
nab Sjöström, ellet 819227-A, dib Sjösuöm definitivt åir översättaren, Under hösten 1994 sökte
Salaam nya örrcrsätare och Âck en hel del att ställa upp. Dessa rcdovisa¡ med ¡anni9l94:10.

742



19lcvi¡rnor och 12 män har bidragit med minst tre te:<ter. Av dessa har majo-
riteten varit en del av redaktionen eller varit akdva inom IIE SMUE SMR eller
IFS. Deras bidrag utgör 92o/o av allt signerat material.2s Kvinnorna har skrivit
65 procentenheter av dessa och männen 2 5. Ovnga2 procentenheter á¡ slrivna
av organisationer som IIF eller SMR. Yrerst Ê. texrer, som inte ár översara, dr
sk¡ivna ev personer med en formell religiös skolning. Ärr.n .tr del av de över-
safta ftirfaftarna saknar denna form av bildning.

Av ovan ft*d". det att det ár en snäv krets av kvinnor som har konverterat
till islam (Kanjah, Sonnius, Ouis, Benaouda, Ouldedda) tillsammans med SMRs
ordftirande (Aldebe) som har producerat en stor del av det totala texmaterialet.
Kan jag vara säker på att de som påstås ha ftirfamt texrerna verkligen har gjon
det? Enligt Soumaya P Ouis strök och ftir¡indrade Monjia Sonnius i torrer som
hade kommit in till redal,¡donen uran att Êþ, medan hon sj?ilv var mer ftir-
siktig.2e I den mån jag känner till ändringar, pseudonymer, felaktþ namn ow.
anger jag det. Men hur det ¿in förhåller sig med ft;rfattarskapet, * j^gmer in-
tresserad av to<terna i sig och den bild som jag fla¡ av Salaam uti&ån dem.

Utgivningsfrekr¡ens och format

Målet ftir dem som stanade Salaam va¡ att ge ut tidskrifren månadigen, och det
lyckades man med från I /86 fram till I2l 94. Frân och med 1 /95 byae redakio-
nen strategi och valde att lcomma ur yarannan månad. Utgivningen har ddrefter
fonsatt i samma takt. Sedan stanen och fram till och med 6/98 har det kommit
ut I25 nummer plus err provnummer, sammanlagt blir detta 2670 sidor.3o

Från 1/86 till 41 95 var tidsl¡riften en warwit publikation i A5-storlek.3l Från
5195 ilIl och med 1/98 tryclces Salaam med ett wåârgsomslag, forst rött sedan
grönt.32 Tidslaiften bytte storlek till A4 frânoch med 5/96 och kommer fortfa-
rande i det formatet. Från och med 2198 har Salaam ett fyrfärgsomsla¡¡, men
inlagan är fonfarande svarwit.33

28 Inkluderat ?i¡ "Månadens Khutbf och "anonymd. F-xklude¡ade ?ir övenätmingar, ledare, noti-
ser och a¡nat redaktionellt material.

2e Inærvju med 0!ß1998-02-23.
30 Det enda dubbelnumret ha¡ ¡¿¡knats som två. nummer. P¡ovnumrets sidor ?ir inr?iknade.
31 Med undanag av 119l-7191 som hade gröna wåårysomslâg.
32 Grönt ä givewis en fárg som associeras till islam, men va¡för r¡alde man den øda fürgen? Ær

döma ev s¿mal som jag ft;n om det räda omsþet verkar det noligast att "det ba¡a blev si'
p.g.a- att ingen riktiç h¿de kontroll.

33 Förutom 2/98 som har en inlaga i wåfärgsüyck
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Salaam kom efter en del inledande variationer atr bli 1 6 sidor tjock. Från och
med 1/91 fram dll l2l94var den20 sidor.3a Il95 var pã48 sidor, dárefter kom
üe nummer på 40 sidor. Ftâu;.5195 till och með,4196 var Sdaam 36 sidor tjock.
Sedan b¡et till A4 (5196) har tidskrifren haft 32 sidor.

Ekonomi, spridning och forsäljning

Arbetet med Salaam ha¡ alltid varit ideellt. Sl¡ribenterna har inte blivit betalda,

ej heller redalcörerna.35 Från 1988 fram till och med 7192 erhall man det eko-
nomiska stöd som kallas "Stöd till kulturtidslaiftef'. Det ges till små ddskrifter
med begränsade lásekretsar ftir att ge dem överlevnadsmöjligheter. Tidskriften
ftirlorade det stödet frânSl9zmed motiveringen an Salaam inte uwecklades.36

Nár Soumaya P Ouis tog över redaktörsposten (3194) och genomftirde en del
ftirtindringar av tidskriften var det ingen som tog initiativ till aa söka stödet på
nytt. Mahmoud Aldebe havdade i en intervju att han vid wå olika tillfällen
ftirgäves ftirsökt att visa ftir de ansrrariga ftir stödet att tidskriften ha¡ uwecklats

de senaste åren.37 Vid tillfällen har IIF har sökt finansii.rer utanftir Sveriges

gránser. T.ex. reste Monjia Sonnius 1990 i lfuwait och Saudia¡abien och lycka-

des å "stora donationer (från privata finansiåirer) därifråri'.38 En del av de peng-

arna kom Salaam dll del.

Salaam är f¡amftir allt beroende av prenumeranter. Prenumerationsavgiften

var 250 kronor per år 1998. Enligt 5/86 kostade en prenumeration 100 kronor.
k t9g4h^d"tidslaiften ca 350 prenumeranrer.3e I ma¡s 2000 uppgav Helena

Benaouda att Salaam trycks i I 200 e:(., varav 1 000 skickas ur. Hon uppskatta-

de att ca 600 skiclas till betalande prenumeranter, resren är gratis- och reklam-

utskick.a0 Man beslutade redan i jvil L994 att marknadsföra sig med gratisut-

3a Med undanag * 70191 (16s.); 1 f /91 (24s.) och dubbelnvnrct 6-/ 194 (40s).
3t 7190:2. Som h¿r påpekats tidigare war lGnjah deltidsansølld av IIF och i hennes uppgifter

ingick att arbeta med SalaanenhgtYkhAskanaaa: Merja-Miriam: Allahs tjiÍnate 1990. Sonnius
var under en period halvtidsanställd av SMR som projekdedare (startade hösæn 1991 enligt
Sakan l0l9l:8). Detta gav henne ekonomiska möjlþheær att l¡gga ned tid på Salaam.

36 Inærvju med Otß 1998-02-23. Se'àven 81922 ùÁ¡ det att man inte har lyckats sprida tidsk¡if-
ten "till en bredare publili' anges som bidragande onak till att man ftirlorat stödet.

37 Inæwju med Aldebe 1998-03-26.
38 Ouis 1996:14. Se ä¡æn 9/90:3-5 (Sonnius: Glimta¡ ñån ett besök i lfuwait).
3e Analet prenumeranter pilstås ha varit ungefär det samme under ârc¡, se Ç7194:22.1 4194:6

och 4/95:6 ançs samrna siffra (ca 350).
a0 Intervju med Ben¿ouda 2000-03-23.
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skick till "invandrartäta skolor och biblioteh flylringßrläggningar, sociala in-
stitutionel' och dessutom till muslimska ftirsamlingar.al Läsnummer av tid-
skriften sdljs av de olika IlF-kontoren och vid t.ex. offendiga seminarier eller
foreLisningar som IIFs medlemma¡ håller. IIF ha¡ även deltagit vid bokmässor,

som den årliga Bok- och bibliotelsmâssan i Göteborg, dar man bland annat har
delat ut och sålt Salaam. Första gången man besökte Bok- och biblioteksmâssan
i Göteborg var 1989 i samband med publiceringen av Ishm u,år no,a2 Enhg¡
Helena Benaouda ár prenumeranterna muslimska privatpersoner, biblioteþ sko-
lor och muslimska ftirsamlingar.a3 I en kommentar i Salaam 1997 hävda¡ hon
att ca en f:irdedel av prenumeranterna är icke-muslimer.a Hon menar att en
uweckling som sken de senaste å¡en ár att alltfler unga muslimer som växr upp
i Sverþ har börjat prenumerera. Tidigare var konverdter en dominerande grupp
bland prenumeranterna.45 Prenumerationsavgifterna och lösnummerfärsälj-
ningen täcker dock inte kosrnaderna. och enligt Helena Benaouda ár man bero-
ende av tillftilligt stöd (t.ex. fran Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) som på
senare tid ibland ha¡ betalt Saiaams tryckkostnader), donationer, gratisarbete,
väntjänster etc. for att Ê det att gå ihop.a6

På ett möte den 10-11 júnl1994 beslöts an det skulle bli möjligt att annon-
sera i Salaam av två skil: "dels ftir aft å in pengar (det skall kosta lite) och dels

für an stödja muslimskt ni.ringsliy."az Annonserna ffr även effelcen aft lása¡na

informeras "om vilka varor och tjänster som produceras och salufors av musli-
mel'.48 Annonserna som sedan föijt under åren har bi.a. gjon reklam ftir islami-
ska kläder och böcker, resor (ibland vallfärdsresor), IIF, insamlingar (t.ex. till
Islamic Relief eller moskén i Stockholm).ae Dd¡emot annonserar inte Salaam i
dagspress eller andra tidskrifter nár ett nytt nrlmmer kommer, med undantag

ar 6-7194:23 (Ouis: Om Salaam).

a2 9189l.5-7 (Sonnius: Bnåda daga¡ på bokmässan).
a' lntervju med Benaouda 2000-03-23. | 2193:5 li:mhäver Ouis att skolor, myndighetet och

bibliotek finns bland prcnumeranterna.
44 3197Á. Hur många som prenumererar vid detø tillfälle ançs inte. Dä¡emot står det ett anulet

ha¡ ök¿t under det senaste året.

at lntervju med Benaouda 2000-03-23. Dä¡med inte sagt ¿tr de inte fonfar:rnde ?ir en viktig
gruPP.

a6 Intervju med Benaouda 2000-03-23.
a7 61194:23 (Ouis: Om Salaam).

as Ç7194:23 (Ouis: Om Salaam).

4e Se t.or. 2194:l4i 3196:3Of. (kladea böcker), 3196:5 (rcsot),3t96:34 (ItF), tt94:14 (lslamrc
Rehefl , 41 9 6 :36 (moskén).
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ftir vissa andra islamiska tidningar som har kommit och gått under åren, och

som man haft visst samarbete med.5o

Genomgången ovan ger ftir handen att tidskriftens utgivning kan delas upp i tre

perioder som sammanfaller med att redalcionen byts. Det ânns en kontinuitet
i Salaam ffan ftirsta numret fram till,12194. Tdskriften genomgår vissa foränd-
ringar från 1/95 och framåt. Från och med 1/96 kommer Salaam att vila i hän-
derna på personer med andra visioner. Ganska sna¡t b¡er den format, och den

datorrevolution som samhället i stort genomgår börjar nu på allvar påverka

formgivning av Salaam. Om, och i så fall hur, dettahar påverkat innehållet á¡ en

frþ för nästa kapitel.

Tidskrifren drivs precis som de flesta andra tidslaifter om islam i Sverige av

ett åtal entusiaster. Sala¿ms sittration har dock blivit bättre under å¡en, och

man har kla¡at övergångarna mellan olika redaktörer. Men fonf*ande á¡ det en

liten grupp som verkligen engagerar sig. Möjligen är det kopplingen till IIF som

gion att ddskriften överlevt. Salaam ha¡ kunnat dra nytta av IIFs breda verk-

samhet och resurser (t.ex. i form av lokaler och en kontinuerlig nyrekrytering).
IIFs kontaktnät och ftireningens samarbete med SMR" FIFS, IFIS, SMUF och

andra har gett Salaam en bättre plattform än de andra islamiska tidslrifterna.

t0 Se r.e¡<. Rabiø nr. 3 1995:3, m. I 1995:7 , 16.
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Salaams innehåll

I de ftiljande avsnitten beslrivs innehå]let i Salaam ur olika perspektiv. Beslciv-
ningen ä¡ indelad i tre delar. I den första dr avsikten att visa hur tidsftriftens
skribenter ftirhåller sig till sin omvärld. Den andra delen tar upp skribenternas
hj:inefrågor och centrala budskap, t.e¡r. lvinnans roll, individens anwar, lärans

grunder. Efter varje del ftiljer en kon kommenrar som syftar till att forklara
texten. I den sista delen går jag igenom olika genrer och tennyper i Salaam, t.ex.
dikter och khutba-t*ter (dvs. fredag$al eller predikningar). I denna del fogar
jag in mina kommentarer jämsides med deskriptionen. En mer genomgripande
analys ftiljer efter hela deskriptionen.

Man kan dela in Salaams texter i både genrer och textr¡per. Exempel på
gerüer som används i Salaam âr dikt, notis, ledare, khutba, reseskildring och
insända¡e. De flesta av dessa genrer har en lång historia i det wenska språket.

Khutba åir dock en speciûk islamisk genre och rermen är tämligen ny i wensk-
språkig text. Jag har skapat wå texn¡'per ftir heuristiska ryften: uppbyggelsetoct
och nyhetstort. Den ftirsta pekar på en funktion hos ter<ten. Den syfta¡ till att
bygæ rpp och ftirstärka den enskildes tro. Den andra bestäms av det ämne som
behandlas. I beskrivningen kommer jag att använda genre- och tortt¡pbenäm-
ningar just som beskrivande kategorier snarare åin anal¡iska verþg.

Urval och uppftig speglar den abduktionsprocess som är en del av min me-
tod. Genom att under forskningens gång pendla mellan teoretiska perspektiv
och det empiriska materialet Êamtráder teman, där vissa teorier och viss empiri
verkar höra samman. Det att de teoretiska perspel<tiven redovisas ftire empirin i
själva avhandlingsrexten bör uppfaaas som en dispositionsfrþ och inte som en

spegling av sjilva forskningsprocessen.

Dgr 1: Rsr"tt-roNEN t'lLL oMGnarrNGEN

I det ftirsta avsnittet ligger fokus på aniklar som behandlar den socio-politiska
verkligheten. Jag ha¡ koncentrerat mig på teman i Salaam, dár slribenternas syn

på omvùlden ud<ristalliserar sig, sárskilt ni.r de kommentera¡ vad de kallar den
muslimska vá¡lden eller Mellanöstern, det wenska samh?illet eller de vdsterländ-
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ska samhállena, media samt anger vilka som är de goda eller onda k¡afterna i
vá¡lden.r

"Santi' islam och muslimerna

En muslim vet att ett barn dr en gåva från Allah oavsett [om] det är en

pojke eller flicka ocÀ att det har rätt till omsorg, várme och vägledning.

Därför älskæ han/hon sin dotter lika mycket som sonen; han/hon ger

domern lika bra utbildning som sonen och han/hon visa¡ dottern lika
stor uppskanning och hansyn som sonen. Nþt annat vore otänkbart
i rätwisans och den globala j:imlikhetens religion, Islam!2

Citatet är rypisLt ftir Salaam. Skribenterna tenderar a$ berona vissa nyckelter-
mer. Islam besk¡ivs som i samklang med vetenskap,3 eller som den falaiska
nyckeln till vetenskap.a Islam är jämlikhetens religion - både mellan män och

kvinnor (betonande den sanna betydelsen av jllmlikhet)5 och mellan olika et-

niska grupper.6 Islam i.r vidare den gröna, ekologiska religionen med en sund

I Både "den muslimska v¿irlden" och "Mellanösteri' är bew:irlþ begrepp da inçn av dem enty-
digt pekar på en çografül<t område (se t.o<. Stenberg 1994; Holmén 1994).I Salaam sffte¡
det fti¡stnämnda snatast på en idé- och tankev:irld som sk¡ibentema vill visa finns spridd över
v2irlden t.or. i Kina eller Polen, se 4187ß-9 þtr Ishmic Horizøz: Islarn fonånnde sta¡kt i Ki¡n.
Öv. anonym); ll87:8-9 (Bogdan Aallah Koparski: hlam bakom jämridån. Polens okiinda
muslimer). Se även5l97:18--27 (Susanne Haned Isl¿m och den muslimskav:irlden. Ou. 

"tro-nym). Mellanöstern ä¡ en benämning på framftrallt de linderna där a¡abiska dominerar som
språk samt Turkiet och Israel (õrhållandet till Iran är oklart då h¿n sällan nämns), se t.or.
2l9l:3-5 (Mostafa Kharraki Ec Sören lagergren: Hur nå¡ vi fird i Mellanöstern?) ;5191:13-17
(IGnjah: På ft;relasning om Mellanästers lcr¡innor); 1/98:12 (SMR Politisk¿ kommitté¡s
uttalande om Irak och Mellanöstern).

2 8187t7 (Kanjah: "Det blev en flicke.. ." Om barn¿fOdsel i den muslimskâ familjen).
3 Se t.er<. 9/89114 (Benaouda: Vi måste samarbeta ftir mer kunskap);3194:4-9 (Adam Suldan:

Koranen - Guds ond och inte en människas verk); 5/95:16-19 (Dr. Al-barr: Fosteruweckling
i Koranen och hedith. Öv. anonym).

a Se t.ex. 2195:10-12 (Heléne Hansson: I(rnskap i Idam skydd mot det onda och en väg till
framgång); 5195:1Ç19 (Dt Al-bar: Fosteruweckling i Koranen och hadith. Öv. anonym);
1198:13-15 (H. Nurbaki: Tvagning: en onlin¿tion ftir bättre hälsa! Öv. anonym).

t Sann jämlikhet innebär j:imlikhet med, inte utan, skillnad mellan män och kvinnor. Det rör sig
alltså om lilorärdiga, inte samma, rättigheter. Se t.o<. 1l/87:1-5 (Aldebe: Kvinnan i islam);
4189:51 (IGnjah: Skdl lrvinn¿n l,åsas in i hemmetì);51952Ç9 (Ouis: Könsroller i islam).

6 Se t,ex. 5192:8-9 (Muhammed Ashk Dahlén: Den Islemiska flaggans resning);5195:14-15 (Sa-

brina Karim: Rasismen á¡ som en c¿ncersvulst i samhället); 1198:24-25 (Dr. Cetin: Ved har
islam som gör det så icke rasistisk? Öv. Inga Lill Cadimi).
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syn på miljtifrågor och miljöanwar,7 och demokratins, den sociala jämlikhetens
och den rätwisa ekonomins reþon.s Jämlikhet, rätwis ekonomi, miljtitankan-
de, vetenskaplig, anti-rasism tillhör en kategori av honnörsord som dr ofta ftire-
kommande i Salaam.

En vanlig och återkommande lritik mot Salaams aniklar dr att muslimer
över hela vdrlden i prakdken inte uppfyller dessa ideal, och an många muslimer
inte ens skulle känna þn islam så som salaam presenrerar religionen i dessa
ftågo.' Den typen av k¡itik bemöter Salaams ,Lrib.rr.", g.no--tt påpeka att
många muslimer inte foljer islam, eftersom de blandar ihop islam med "lokala
kultunraditioner, kolonida idéer och andra ideologier."l' Detta â.r ett återkom-
mande tema alltsedan tidsl.ciftens ftirsta nummer.l I I flera artiklar finns en stark
vilja att fordOma vad som uppfaftes som "falsk islam" eller "felakdga bruli'. I en
anikel av Monjia Sonnius står ftiljande:

En gång för alla måste det göras klarr att Islams ldrava¡ken kan reduce-
ras eller expanderas. Om människorna vill andra, lagga till, dra ifrån
eller på annat vis manipulera Islam, så kan det inte längre kallas Is-
lam.12

Islam ä¡ helt enkelt en sak, oft;randerlig över tid och rum. Monjia Sonnius
slriver:

Som muslim (och religiös) blir man ofta "besþlld" ftir an tro att det
bara fin¡rs En Sanning. Det tycks vara en bwis på oerhörd inslränkç
het och intolerans. Men det handlar ju inte alls om det. Det d.r en

7 Se t.o¡. 1/88:7, 10 (sonnius: Ä¡ klam emot den modem¿ teknologin?); 1/90:1G-r4 (ouis:
Humanekologiska aspekter på Islam); 8193:T7 (Ouis: Islam och miljOn enligt lGranen);
5193:3-9 (þar Khan Durreni: Islam- det naturliga tillsdndet).

8 Se t.e¡r. 6/95:4 (Redaktionen: Sett och hön); llg6:14-18 (Ash¡afEt-Kh¿biry: Islam och demo-
k¡ati. Del..l - två oforenliga begrepp?); 319023-j (Syed H. Alaas: Konuptionen och dess
effekter. Oven. Anders Bilal lll.i.i¡); 4188:3-l (Soraya Duval: Islams s¡n p,å ekonomin);
3/88:8-9 (Anonym: Dä¡ftirä¡tänunftirbjudenilslam...); 1/90:10-14 (Ouis: Humanekolo-
giska aspelcer på Islam).

e 5/89:6 (IGnjah: Vi fu inte sluta våilja).

t0 3186:3 (Sonnius: Kvinna¡ i de "islamiskd länderna). Se även t.ex. 10/88:3-5 (Kønjah: Med
våldtäkt och mond till hedems fttsver);5197:18-21 (Susanne Haned Islam och den muslim-
ska varlden. Öv. anonym).

rr Se t.ex. 3/87: 14 (IGnjah: Rolle¡ria i den muslimske familien); 1/88:10 (sonnius: Ä¡ Isl¿m emor
den moderna teknologin); 10/89:7 (Kanjah: "Khilafd' - att forr"alta Guds skapelse).

t2 4186:7 (Sonnius: Vetenskap ßr alla eller ft;r inçn!l).
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insikt, som man lcommit f¡am till på olika sätt, men ndr man vál kom-
mit dit, ser man hur alla bitar faller på plats. "Sanningen ár tydligt skild
fifan villfæelsen' (citat ur Koranen).l3

Tiowissheten ár stor. Skribenterna menar sig veta vad som är "sann islam" och

tar sig rätten att döma. Den "sanna islam" kan udasas ur Koranen och hadither-

ne, som uppfattas som te:fter som utan större problem åir klara och begripliga.

Då och då berörs problemet med att tolka texerna, men det är vanligare att
Koranens verser och haditherna citeras eller hänvisas till utan diskussion.la

Den negativa anityden dominera¡ nä¡ slrribenterna relaterar till Mellanöstern.
Samtidigt åir regionen, som varande islams kr¡lturella hem och platsen där många

av islams stora profi.ler levt, en självklar referenspunkt for dem. Den negativa

attityden nárs av bewikelsen över att islams historiska kärnländer inte lever upp
till de islamiska idealen. Detta kan frammana hå¡da beskrivningar.

Vi som varit i muslimska låinder har di.remot sett det som ingen vill se.

Människor i trasiga kläder som sitter med handen utsträckt hela dagar-

na, ofrast med ett barn eller flera runtomkring sig, slitna hus, mutade

tjänstemän, ohygieniska sjukhus, en mycket liten rik elit som foftryck-
er den stora massan, den stora messan i sig består också av en hiera¡ki,
dar så fon en människa frr en maktposition över en annan, ftirnedrar
han eller hon den underdånige på alla möjliga sätt, det d¡ hdr som det

finns folk som fortfa¡ande pratar om att jag har det och det fina efter-

nanuret, min familj d¡ utav den och den fina sl?ikten och vå¡t folk ¿i¡ si

och så öved"ágset.r5

Situationen d¡ inte bara elitens eller ledarnas fel då man, enlþ skribenten, år de

ledare man fonj?inar; de åir bara det yttersta tecknet på det samh?illssystem man
ha¡.16 Problemet dr att människor har glömt de islamiska normerna, och att det

inte bli¡ bra forrin dessa återupptas. 17 De ekonomiska och politiska eliterna blir
dock besþllda ftir att vara särskilt korrumperade, malcthungrþ och i ledband

L3 10193:14 (Sonnius: Sanninçn).
14Set.o¡. 11191:17-19 (AhmedGhanem:Int¡oduktiontillTirfsir-IGnnförklaring);1192t12-13

(IGnjah: vad zir hadith? Ytt¡ande, tal, konvenation) ¡, lll9334 (Khurram Murrad: Vägen till
Koranen. Oversatt och sammanställd av Mari¿m Hamza).

n 6198:20 (Yusef BouiÊouri: "Det stora skåclespelef).
t6 6198:20.
t7 6198:19--21. Se även t.ex. 1l/90:13-15 (Soraya Duval Muslimer, våkn¿ upp! Ov. Ouis) eller

5l97J8Jl (Susanne HaneeÊ hlam och den muslimsk¿ v2irlden. Ov. anonym).
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dll VäsL18 En mer positiv värdering av Mellanöstern syns i t.ex. valet av bilder
som illustrerar tidskriften,re eller nd¡ området blir aktuellt som den geografrska

arenen för t.ex. vallfärdsritualen eller historien.2o I en artikel berätta¡ Täuûk
Elchenaui om en "umra (vallfürd till Mecka vid ett annat tillålle än den ftire-
skrivnavallfärdsperioden). Anikeln pr€las av aft Elchenaui blivit grþen av aa
vara vid denna ftir muslimer centrala plats.21

Problemet med islams koppling till Mellanöstern kommer il yr*, då per-
soner som har uúin terrordåd och åberopat en islamisk ideologi som skár sig

med skribenternas várderingar Êr uppmärksamhet i massmedia. T.ex. lat alla

wenska muslimska rilaftlrbund (koordinerade av IS) publicera ea fördömande

av terroralctionen mot turistervid Luxor i Eg¡pten den 17 november 1997,I en

kommentar till detta skriver redakdonen:

De som uúin detta dåd är i själva verket ftirnekare av islams budskap!
Ingen muslim eller islam-vän kan agera på detta särr, utan endast en

person eller en grupp som åir fiendig mot islam och dess sanna lá¡alz

Då denna t¡'p av handlingar frr ston utrymme i media vill skribenterna göra ett
aLdvt avståndstagande. Det som personerna gör i islams namn ár inte bara fel,

de ár fiender till islam. Deras gärningar kan inte rymmas inom islam, efrersom
islams lá¡a ár en enhet och terror tillhör inte enheten. Vid andra tillfällen kan
man t.er(. läsa om de "islamfiendiga talibanernd'.23

Skribenterna ftirhåller sig även kallsinnig inftir en del andra ftireteelser som
brukar inkluderas i islams brokigavùld, t.ex. så ignoreras sufümen i tidskriften.
N¿ir jag ha¡ nämnt sufism i imervjuer och samtal med personer kopplade till
Salaam, har ämnet mest blivit behandlat med ftirakr. Sufismen ses som en miss-

uppfattning av islam. Helena Benaouda menade vid ett seminarium i Stock-

18 Se t,ex. 8/92:6 (Ashk Dahlén: Kvinnans ställning i Islam); 12194:17-19 (Ouldadda: Vad ar det
som händer i Algeriet?); 5/97:20 (Susanne HaneeÊ Islam och den muslimsk¿ vä¡lden. Ov.
anonym).

re Se mer om defta nedan under rubriken 'Valet av bilder".
20 Se t.ex. 2195:Ç9 (Aslrk Dahlén: vetenskap i Islam - det klassiska arvet) ; 2lg6:lÇ16 @r fuil

Nashmi: Vallfånden, muslimen störsa konferens);2197:12-13 (Dr Abdul Aziz Ashour: Isla-
misk lakawetenskap).

21 Se t.o<. 12194:9-13 @ufik Elchenaui: Al Omra (Den lille vallÊinden). Genom å¡en ha¡ det
endast publicerats en Êul reseskildringar från Mellanöste¡n.

2 6197:5 (Redaktionen: Alla muslimska organisationer i Sverþ tar ¿rndnd Êån ærroraktioner).
23 119828 (Selma Adam: Bu for ulibanerna!).
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holm (augusti , 1997) att sutsmen är döda löv som faller ftån islams träd.2a Det
enda numret som innehåller artiklar om sufism är 4195.25 Detta orsakade, en-
lþ anonyma kállor, diskussioner om Salaams profil, vilket resulterade i an Sou-
maya P Ouis avgick som redaktör. Ouis sjiilv menar att diskussionerna handla-
de mindre om profilen och mer om redalcörens arbete och anwar, och att hon
tog beslutet att sluta med Salaam av helt personlg tkäI. Ouis påpekar även att
hon inte har mycket till övers för sufismen.26 Den udovade fonsättningen på
huvudartikeln om sufsm i 4195 kom aldrig i tryck. Efrer Ouis blev Helena
Benaouda redaktör. Under en intervju vidmalcholl hon sin sufilritiska håll-
ning, men sa samtidþ att sufünfluenser har kommit in i Salaam bl.a. genom
tidningen The Foantainfrànvilken man översatt a¡tiklar.27 Även shiaislam neg-
ligeras. Det finns bara wå aniklar som behandlar lran, och i dem misstänklig-
görs den iranska regimen och dess shiitiska statsreligion.2s I övrigt finns en par
gliringar åt iransk shiaislam.2e Tiots detta ha¡ Salaam publicerat tre artiklar från
shiitiska tidsl¡:rift er.3o

Uppdelningen mellan kulru¡ellt bruk och islam dr inte bara relevant i fttrhål-
lande till Mellanöstern; den á.r även en nödvändighet i Sverige. Mariam K""j"h
pekar på ett problem för församlingsföreuädare i ftirhållandet till det wenska
majoritetssamhillet:

Vi stdlls igen infor eft dilemma; är der muslimernas ralen (det inneb¿ir
en massa åsil¡:ter om man räkna¡ benämningen muslim som en etnisk
benämning) eller islams talan, som moskén skall fora. Islams talan blir
då de princþer och åsilcer som Koranen och profeten Muhammad
lagt fram som räfiesnöre ftir muslimerna.3l

2a Detta enligt Jan Hjarpe som deltog i seminariet. Benaouda (2000-03-23) bek¡äftade att hon
uttalade den typen av k¡itik r¡nder mötet.

25 EnavdeÊöwiga omnämnandeneavsufrmsker i2195:77 ærPyarKhan Durr¿ni. Han slciver
t.o<. "sufsmen är egendigen en högst integretad del av islam'. Deta är en ovanlig åsikt i
tidsk¡ifun. Se är¡en 3/95:28 (Ashk Dahlén: Den andliga aspekten i islamisk komt).

26 B¡ev &ån Ouis 2000-08-02. Se även 6/95:3 (Iædâre).

27 Benaouda (2000-03-23) alade om ft;r?i¡dringar som framftirallt skett under 1999 och 2000.
28 5/90:lG-11 (ftân Impact Inærnøtion¿l: lnns osynlsa fånç); 10/90:13-15 (Hafiz Ali Akbar

Mollazzadeh: Sunnier i Iran - Minoritet i minoriæten. Ov. Zohra Khan).
2e Se t.e¡<. 9/90:6 (Ould¿dd¿: Temadag om Islam i Gävle).

30 Två artiklar frân Utblicþ, se 5/88:lG-15 (Hamd¿ lcchini. Islam och demok¡ati. Del 1), de
öwiga delama finru i Ç9188;2189¡8-9 (Bahaa el-Nahas: Om alkohol och füiskkott), och en
frân Mahjubah, se l/91:9, 12-13 (t Mahjuå¿å: Islamisk "mission". Bearbetad av K""j"h).

3t 81915 (Kanjah: Hu¡ ska en islamisk minoritetsftinamling fungen?).
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K""j"h menar att ftirsamlingar ska ftireträda islam, vilket ger "en strikt åsikt"

istdllet för "100 variationer beroende på traditionellt ursprung¡'.32 Pseudony-

men lJmm F{amza skriver an "dagens västedändsk konveniter till islam [...]
tacka¡ Gud ftir art de larde kanna Islam innan de l¿lrde känna muslimema."33

Kommentaren, som kan vara riktad både mot "konveftiter" och mot "mus-

limerna", förstås bäst i samband med en uppdelning mellan sann islam och

kulturellt bruk.3a Om de invandrade muslimerna sþ det vid eft annat tillftille
"att de snarare bidra¡ till ftirvirring om islam än wärtorí".35 Mariam K"".i"h
uppmärksammar att det ofta ár konveniter som är engagerade i att informera
om islam, men att det med detta finns en risk. Andra muslimer kan tycka att:

konvertiterna representerar sig sjiilva och sin egen speciella tolkning av

islam (en blandning av svenskt/vásterLindskt t?inkande och islam) mer
än ren islam och darfor ftirkastar de [andra muslimerna] den har
verksamheten.36

Hdr uttrycker K""j"h en kritik som har rilmts både mot IIF och Salaam - en

kritik som diskuterats mycket i vissa av de konvenerade skribenternas privata

umgängeslretsa¡.37 I den a¡rförda aniicel ser Kanjah snarast de andra muslimer-
nas attityd som problemet. I en ddigare anslås en mer sjåilvlcritisk ton. K""j"h
sk¡iver ftiljande om forhållandet mellan sitt icke-muslimska ftirflutna och sin

nuvarande identitet som muslimsk aftdvistl

Man frågar sig själv: "Ä¡ det så an jag tolkar hlam så här pga. mitt
förflutna, hu jryftirvrängt allting ftir att tillfredställa min Lingtan? Á,

and¡a sidan betraktar man lJmma och frågar sig: Är det så att vi vill
stänga in islam i rutiner ocå vanor? Speciellt vi, som ha¡ icke-islamiskt
ursprtrng. Vill vi lcväva islams dynamiska kraft, ftir att den på nþt sätt

slcämmer oss, påminner ftir mycket om andra alternativrörelser? Kin-
ner vi oss tryggare, ndr vi inte sjdlva behöver ta stillning inftir varje steg,

32 819l:6 (Kanjah: Hur ska en islamisk minoritetsfönamling Ârnçn?).
33 5197:8 (Umm Hamza: "vägen till Mecka"). Pseudonym ftt Anne SoÂe Roald enlþ henne själv.

3a Den uppdelningen åærkommer utt¡lat i ¿nikeln, se 5197:12.
3t 3192:8 (Sonnius: Vem är islamo<pen?).

36 8191:6 (IGnjah: Hur ska en islamisk mino¡itetsftinamling ñugera).
37 Anonym¿ infonnanter.

r53



så som vi gjorde den gången strax frre konveneringen? Ä¡ det också

därfor vi vill glömma livet ftire islam?38

I citatet ovan ifrågasätter Ma¡iam K""j"h sin förståelse av islam. Kanjah verkar
mena att konvertiter vill ha kla¡a sanningar och regler istállet ftir nþt dyna-
miskt, mångdimensionellt och mer wårgreppban. Den senare sidan av islam
vill man hellre undvika eller "kvävd'. Det finns ynerligare artiklar med liknande
teman, men de utgör inte det vanliga perspeldvet.3e

Skillnaden mellan det ideala och det faktiska säner även spår i språkbruket.
Ibland verkar det självklan för skribenterna att sk¡iva t.ex. "muslimerna vill"
eller liknande formuleringar dä¡ "muslimernd' á¡ meningens subjekt. Det ger

intrycket att alla muslimer vill samma sak. Den rypen av formuleringar ár van-
lþ i de teologiska diskussionerna och uppbygelserexrerna. Tex. slriver Hele-
na Benaouda:

En muslim känner inte en ftirwivlande rädsla inftir döden, och ser ald-
rig sjukdomar eller döden som alltings slutpunkr. Livet ftir en muslim
fortsäter både under sjukdomen och efter döden.a0

I ett sådant sammanhang ár "en muslim" den tänkta goda troende som följer
a{-{irõl al-mustaqlm, Alkhs rätta aäg.41 }i4en ibland, t.ex. ná¡ skribenterna
diskuterar faktiska situationer, fa¡ "muslimernd' en annan berydelse (foljande
handlar om ft;rtryck av kvinnor):

(...) det kommer alltid att finnas människor som tror aff det är så, som
vill å andra att tro att det ár så eller som ha¡ inbillats - av en eller annan
anledning - att tro att det ár så i islam överlag och atr alla lrvinnor i hela

den saudisþ arabiska, islamiska (eller borde kanske s&riva muslimska
för an på nþt sätt uttrycka skillnaden mellan muslimernas beteende

och islams bud) världen ff¡ utstå samma ftirnedring och ftinryck.a2

38 5189:6 (Kanjah: Vì år inte sluta v:ilja).
3e Se t.o<. 12188:7,1G-11 (Kanjah: Flykten Êån ydigheten).
40 2197:8 (Benaouda- En muslims syn på hä.lsa, sjukdomar och handikapp).
at Se t.e*. l/87:3 (Sonnius: Medeltidens "mö¡ker - muslimemas guldåldeÐ; 8/93:3-7 (Ouis:

Islam och miljtin enligt Koranen); 4197:17-20 (Aldebe: Islamisk sat och demok¡ati).
42 71934-5 (Kanjah: Bok¡ecension: Prinsessan bakom slöjan).
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Här blir "muslirri' snarasr epitetet på en troende som inte fi¡llt ut förstått islam
och som inte handlar i enlþhet med religionen. En ymerligare användning fram-
skymtar nd.r Soumaya P Ouis skriver:

Vafor ff¡ inte vi mt¡slimer kallas muslimer nu ndr vi åindþn ftirsöker
gå tillbaka dll Islams sanna killor och verkligen kan göra skil ftir nam-
net Muslim (det vore vdl mer rátwist atr kalla "flásþránsmuslimef',
traditionella och etniska muslimer ftir ert annat namn).a3

"Mwlini' är här ett absolut stadium och det vore bänre aft de som inte följer
islams normer kallas ftir någonting anîat.44 I en annan artikel kallad Att aøra
ell¿r inte oara muslim - uar gål gränsmiskriver Monjia Sonnius:

Om en människa uaalat rosbekännelsen, betraktas hon som muslim,
rent juridisftt och det åir varje ¡attclins pliþ¡ att betrakta henne som
muslim, oavsett hu¡ hon uppfOr sig i övrþ.a5

Hir betonas den formella funktionen av shahaclø. vittnesbördet. Som muslim
har du ingen rátt att döma ¿¡" ¡¡r'slimska qrstrar och bröder. Detta kan bara
Allah eller en islamisk stat gör4 men en sådan stat existerar inte i dag.a6 I en
anikel ett år senare skriver Sonnius att hennes personlþ åsikr är att man inte
har rätt att kalla sig muslim om man inte "årminstone ftiljer islams grundläg-
gande princþer".47 Mariam K""j"h lanserar termernâ "nominelld' respektive
"medvetna muslimer" für att ftirsöka göra en åtskillnad.as Denna terminolo-
giska oscillering är vanlig i Salaam, men det finrrs också en medvetenhet om
den. I en leda¡e, troligen av Ma¡iam Kanjah, havda¡ hon att Salaam ha¡ ått
krifü ftir att tidningen generaliserar om vad "muslimerna tycker".

Vi vet med säkerhet att det alltid finns någon eller några som inte dela¡
den åsikt som vi tillskriver "muslimerna i Sverþ", men å andra sidan
dr detta ett accepterat skrivsän och ibland ntidvtindigt. När man i tid-
ningarna skriver om vad "socialdemol¡raterna tyckef', är det den åsilct

n3 7lgot4 (Ouis: Framgångar för islamiska paniet i Aþeriet).
e For pterligare ett o<empel, se 4191:3-5 (Kanjah: An vara eller icke rara muslim)
4t 9l87tll (Sonnius: Att vara eller inte va¡a muslim - var går gr:insen?).
46 9187:77 (Sonnius: Att vara eller inte vara mr¡slim - var går gr:insen?).
q 

8188:5 (Sonnius: Kan alla som heter Mohammed kallas mwlimer?).
48 10/88:6 (Kanjah: Vad:ir islamisk barnuppfostran?).
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som paftiledningen ftireträder som åsyftas. i...] På sarnmâ sätt d¡ det

med muslimerna. De ár organiserade i tre rilsorganisationer. Det dr

alltså riksorganisationernas åsikter vi ftir fram nár vi sdger att "mus-

limerna tycker". Om nþn enskild muslim har en awikande åsikt,

varför inte skriva till Salaam? Vi önskar att vi kunde å lite "heta" debat-

terlae

Kanjah visa¡ hár att hon har reflekterat över språkbruket och inagit en posi-
tion,5o

Áven bruket av "islam" d¡ intressant. I texterna kan "islam" vara meningarnas

självklara subjeku "Islam tyckef'och "islam säge1'.51 I andra fall forklaras att
"enligt islam" eller "i islam" ár nþt centralt.52 I dessa fall sþmtar inga tolkan-
de människor fram. Islam ár namnet på den sa¡rning som gåiller ftir alla tider och

som ha¡ sitt ursprung hos Allah.53 Med religiösa utgångspunlcer kan islam an-

tas vara en faktisk, enhedig realitet, vilket gör att islam kan tycka, känna, mena

ow. Men det finns andra åsikter i tidskriften. T.ex. skriver Soumaya Ouis ett par
nr¡rnmer senare aft "ingen har patent på islam och islamiska åsikter och vi vdl-
komnar en 'bredare islamisk front', vi vill bli alla Sveriges muslimers tidning."5a

Hur bred redalcionen kan tåinkas vilja ha den islamiska fronten Êamgår ej. Men
ganska snan efteråt publicerade Ouis (som varande redaktör) artiklar om sufum,
och kom att avgäfrån redaktörsposten p.g.a. protester mot defta och då andra

kom att ingrþa i hennes redaktörskap.55

4e 21902 (lædare).

t0 Se även 7189:11-12 (Sonnius: Att vara eller inte var¿ muslim - var går gräruen?); 2197:8-1O
(Benaouda: En muslims syn på h:ilsa, sjukdomar och handikapp).

5r Se t.o<. 3/91:16 (Ouis: Öppet brev till Mariam Kanjah); 4/88:6 (Souraya Duval: Islams syn på
ekonomi); 5/98:10 (YoussufÁl Qaradawi:Vadsäçrisl¿mskállorombildkorst? Öv. anonym).

t2 Se t.ex. 3/88:13 (Aldebe: Närär en människadod? DOdsbegreppet i Islam); 1/96:16 (Ash¡afEl-
Khabiry: Islam och demokrati. Del I - wå oförenlig begrepp?); 619722 (Dr O. Cetin: Med-
kinsla och barmh¿i*igh.r Ôv. anonym).

t3 Set.q..4186;7 (Sonnius: Veterskap ßr alla eller ftir ingen!!); 4/88:6 (Souraya Duval: Islams syn
på ekonomi); 1/97: l8 (Norlain D Mababaya: Föräldramas roll i bamers utbildning. Öu. Ittga-
Lill Cadimi).

t4 6-719422 (Ouis: OmSalaam).

t5 Deta är min tolkning. Ouis sj:ilv po?ingterar att avgången hade att g<ira med hennes öwiga
livssituation och inte ske förstås som en protest (brev f¡ån Ouis 2000-08-02 samt privat
koresporsdans).
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Kornrnentar

I mötet med kolonialismen och både en inre och en yftre modernitet reagerade

vissa muslimska religitlsa med krav på att islam måste reformeras, visioner om
hur deta skulle gå till och vad det skulle resultera i. En vanlig åsikt var an man
måste återgå till killorna (Koranen och haditherna) ftir att återskapa den egent-
lþ islam, som blivit ansett av ffaditioner och vanrolkningar under å¡hundrade-
na. trGitiken mot folklig religiös tro och praxis, konservativa eller traditionella
"ulnïto" samt suûsm var vilciga inslag i 1800-talets islamiska reformrörelser
och ar idag ett standardinslag i den islamiska rörelsens väckelselireratur.r6 trGi-

tiken går igen i Salaam. Den som riktas mot "ulama" framskymtar senare i
deskriptionen. I laitiken av sufismen och folklig religion är idén ombid"a cen-
tral. Den framskfmtar bl.a. i det första citatet från Monjia Sonnius uten err

termen nämns. Bid"a âr i dessa sammanhang ett negativt ord som används ßr
an beteckna otillåtna tillägg till islams lára eller praxis. Även dena dr ett vanligt
inslag i den islamiska rörelsens diskurs. Parado<emplet är hur det inom wahha-
bitisk islam finns en tradition att ftirdöma högddlighå[andet av profeten Mu-
hammads ftidelsedag som en innovation som inte baseras på Koranen elfer san-
na (vare sig Muhammads, hans följeslagares eller de neistföljande generationer-
nas).57 Men bid"aharbegreppsliggjons på skilda sätt. vissa delar t.or. upp bid"a
i tillåtna och otillåma innovationer. Att uppfatta bi.d"a som negarivr är dltså
inte självklan utan visa¡ sru¡are arr man tillhör en viss t¡p av islamdiskurs.5s

En annan sida av den ovannämnda krifüen á¡ den icke-muslimska majori-
tetsbefolkningens övervdgande negativa vdrdering av islam och muslimer.5e Sa-

laams skribenter ár vál medvetna om denna. De vet också att de ses som islams

ambassadörer och ftirväntas ansvara ftir islam. Men den islam de hålls anwarþ
ftir dr inte skribenternas egen islam, uran en bild av islam som de inte ått möj-
ligheten att definiera. Islam och muslimer är ftir många kopplade med Mellan-
östern, och skribenterna wingas in i en position dár de måste ta avstånd från hw

56 För en utveckling av denna typ av kritila historia se t.er<. Eickelman & Piscatori 1996:39F,

Johansen 1996:1lff; Roy (1998:50); Salvatore 1997.
t7 Jfr 6196:16 (Muslimsla helgdâgar 1997);6197:17 (Susanne Haned Islamiska hOgider och

sedvänjor. Ov, anonym). I den fönta n:imns hOgtiden, men rnâ.n ft;rkla¡ar att den inte är
officiell, i den senate fttrkla¡as den w¿ra ett tilläog,

ts Se t.er<. " bid"a" i SËad lGller 1998.
te Detta upprepas näsÉn som eft maritra inom den wenska forskninçn om islam och muslimer

och det finns skäl att r¡a¡a litet missønlaam mot denne homoçnitet. Det finns dock en del
undenökningarsom ger ftirhanden att anitydemafaktiskt zirv:ildigt negtiva, se DN1995:32;
Hvitdelt 1991,1998;}{ädel1l997; Härenstam 1993; Ka¡lsson & Svanberg 1995275tr.
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islam pralaiseras i Mellanöstern ftir att kunna ftirfükta sin egen islamtolkning.
Dárigenom kan de &ia sig sj?ilva och islam från anklagelserna Êån majoritetens
içþg-rn'slims¡. Precis som hos mycket av den andra islamlitteraturen på wenska
dr det ett uttalat mål för både IIFs och Salaam att möta ftirdomar om islam och
erbjuda en lrorrekt bild. Icke-muslimer dr en uttalad målgrupp ftir Salaam.

Lokala specifika tolkningar kontrasteras med tanken på en vdrldsomspän-
nartde urnmasom sd.r över kulturellt bruk, och som praktiserar den sanna islam

- deta är ett annat vanligt tema i den islamiska rörelsens litteratur.60 Att mus-
limerna âr en brokig grupp även i Sverþ är ett falctum. I Salaams torter ár det

rydligt att skribenterna beklagar detta. Muslimerna borde ha "en strikt åsikt".
Religionsvetaren Ali Köse menar aft konveniter ha¡ en tendens ert anse sig till-
höra en universell islamisk gemenskap snarare än en speci$k muslimsk kulturell
grupp.6t Om detta ár generaliserbart eller inte är wårt att avgöra, men att posi-
tionen á¡ central i Salaams texter är tydligt.

I sökandet efter den san¡ra islam láser skribenterna, enli$ Monjia Sonnius,
mycket litteratur om islam.62 Men det omsorgsñrlla srudium av de islamiska
källtenterna ocÀ de islamiska teologiska skrifterna som görs på t.o<. shnn"a-
fakulteter över hela den muslimska världen ä¡ inte vanligt i Salaam, och om der
görs, så återspeglar sig detta i van fall inte i Salaams tenrer.63 Detta ár knappast
nþt att förvåna sig över. Artiklarna i Salaam dr inte akademiska teologiska
trafttater, de är snara¡e tänlra att bygg" ,tpp den tilltänlcte ldsarens tro och öka
deras självk?insla och kunskap om islam. Även andra forskare inom området
"islam i Vdsteuropa", t.or. Jørgen Nielsen, har konstaterat att de traditionella
tekniker som har utvecklars av islams teologer, och det teologiska aw som finns,
många gånger á¡ okint eller ignorerat bland aktiva muslimer i Vásteuropa. Istäl-
let går de troende till Koranen eller haditherna "as document speaking direcdy
to their own situatiort''.ø Derta menar Nielsen i.r ett fenomen som är vanligt
bland unga muslimer i den briniska miljon.

Den korta beskrivningen ovan av nyckelorden "muslim" och "islam" är en-
dast wå exempel på den terminologiska oscilleringen i Salaam. En av poänçrna

60 Se Roy 199211993:93tr;Roy f 998:50tr BegteppsliggOrande ev ømmaiden"islamistiskd' line-
raturen tenderar att ligga nZira den ma¡<istisþ tanlan om ett klasslöst samhälle, se Roy 1992l
1993:54.

6t Kðse 1996:136.
62 Inæwju med Sonnirs 1998-03-25.
63 Det finns undanag som IGnjabs artikelserie "Am¡ bil Ma'¡oof wa Nahi 'an il-Munka¡" i 1l/

90:lG.-12 och 12190:3-5. Mycket av æsonemangen verkar dock tagna från en bok med sam-
ma titel som artiLeln.

d Nielsen 1999222f.
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att anftira dessa o<empel ár att visa hu¡ språket i tidskriften á¡ beroende av kon-
ventioner, och av hur man skriver om islam vid olika tillfällen. Oscilleringen
beror ibland på vad som förutsäns inom en viss textryp eller genre och ibland på
det valda temat. Perspeldvet pendlar mellan det normativa och det deskriptiva.
Många gångo vill skribenterna uttrycka normen ftir hur en mt¡slim bör vara,
inte hur alla (eller några) som kallar sig ¡¡rrsli¡¡s¡ är. Problemet ár atr de använ-
der samma term, och att begreppsliggörandet av termen görs på skilda säa i
olika sammanhang. De flesta av skribenterna klara¡ av att skilja mellan när de

slriver om det normariva, och ndr de skriver deskriptivt. Man bör även observe-

ra aft den islamiska rörelsen, framftir allt i dess wahhabitiska delar, har en tradi-
tion av att inski.rpa betydelsen av "muslim" och göra den e¡rklusiv och ideolo-
gisk. I detta vänder man sig mot den traditionella ftirståelsen aft alla som uftalâr
shalñtlasl<ases som muslimer.65 Exklusiviteten är sna¡are av sekteristiskt slag.66

Att sätta en abstraktion som "islarri' som subjekt i en mening döljer vem som
egendigen tala¡, och sllfmmer frågan om den talandes represenradvirer. Denna
malcpraktik ar nog ofta omedveten och representerar snarare en konvemion än
en strategi. Islam är en reifierad kategori som upplevs som en objektiv verklig-
het. Islam kan p.g.a. dena agera som err subjeftr. Det á¡ med andra ord inte den
ene eller den andres åsikt om islam som presenreras - det âr islam. Dena drag
dela¡ texterna i Salaam med många andra texter, oevsett om dessa i.r skrivna av
oerFa¡naellervanaförfattarc.G7 Det finns t.o.m. icke-muslimer som gör detta.6s

Det wenska majoritetssamhállet

Om vi håller oss till Sverþ bOrjar wå ftirhållningssän till omvd.rlden

att utkristallisera sig:

1) Omvärlden är ku6Ée - vi stå¡ över dem och de ár våra fiender.
2) Vi måste inse att vi lever här och nu, och ftirsöka anpassa oss och
skapa tolerans och forståelse för vår tro.70

65 Se Al-Azmeh 1993:ß5f .
66 jfr resonemang i Roy 1998:52ff
67 För en diskussion om dette, se Salr¡¿tore 1997.48: Gerholm 1994.
68Te¡¡. använder Samuelsson (1999:8) en reifierad isl¿m som subjekt.
6e Kuf, vantrolförnekan, och kfir, warroendelfornekare, anvlinds som sta¡ka pejorativ i den

islamisk¿ diskunen. Orden Ênns i Ko¡anen (se t oc 74:10/10).
70 6-1194:8 (Sonnirs: Debatc Kom ut ur igloon!).
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Monjia Sonnius rirgumenterar ftir den andra attityden som hon ser som den

enda rimlþ, och hon kritiserar dem som ha¡ den ftirsta. Men relationen till
majoriteasamhället är komplicerad. Ä ena sidan finns ett djupt 6ralc ftir r¡ad

som ses som ett rnaterialistislct, sexuellt vulgän samhälle utan faste normer.71 Å
andra sidan fin¡rs det en önskan om att bli accepterad av och integrerad i (inte

assimilerad av) detta samhálle.72 Helena Benaouda slriver i en ledare om ett
besök i katedralen I-a Mezquita i Cordoba. Besöket gör henne vemodþ, då hon
ser hur man har skärmat av det som kan påminna om det mtulimska arvet, och

då hon påminns om "det ftirsta emiska folkmordet i Europas historid' som

muslimerna utsaftes ftir.73

Jag försöker komma på hur jag slculle ftfuklara for flickorna [hennes
döttrar] att trots det som h¿int h¿ir, kan vi lwa i samftirstånd i vån
samhälle, bara vi vill tillrackligt mycket. Det måste gå, Sverige är ju det

enda hem dehar.Ta

Hon fonsätter med att citera Koranen (4L:3Ç36134-36) för aa visa hur ens

sinne bör vara "ftirdragsamt" även mot en fiende, eftersom denna kan ra en

û?mdda nära vän, och då vrede kommer av Satan. I en annan ardlcel, om det

a Sverige, redovisa¡ Helena Benaouda vad hon uppfattar som prob-
lemzoner i samhället. Grundtanken är att integration är realistislc, men ett den

ftirsvå¡as av att majoritetssamh2illet inte ftirsöker ftirstå vare sig den sociala och

ekonomiska situation som många invandrare befinner sig i eller vilka resurser

dessa personer utgör. Dessutom saknas stöd (som ges till kristendomen) fOr

islamiska sociala strulcurer som imamutbildningar, andlig rådgivning i ftingel-

ser ow.75 Heléne Hansson menar att "det wenska samhället' gör sig sþldigt till
medveten diskriminering och rasism. Näringslivet, media och politikerna ár de

71 Se t.en. 1186:13-16 (Sonnius: Kvinnan i dagens samh:ille); 2/94:12 (Ashraf El-Khebir¡ Vad:ir
meninçn?); 4/98:28 (Gibrael Jamani: Islam ur psykologiskt perspektiv. Õv. Björn Nonbom,
enligt 6/98: I l).

72Setr:x..6187;14-16 (Sonnius:Varförsåräddftirdetisl¿misk¿samh¿¡llet?); lÙl9lß1, f 0 @lde-
be: Hur ä¡ det ett vera mwlim i SveÅge?); l1l9l20-2f (Zohra Karlsson: Min väg till islam -
berättelser om tro och uoende).

73 4198:3 (I-edarc).

7a 41983 0æderc).
7t 6195:8-ll @enaouda: Muslimem¿ och det rnångkulturella Sverþ 1995).
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a¡rsvariga.76 I en annan anikel menar Mahmoud Aldebe att de teoretiska möj-
ligheterna finns för att muslimer ska vara integrerade i samháller, men att mus-
limer i prakdken möter många wårigheter.77 Sä¡skilt upprörande ár att de unga
muslimer som d¡ födda och uppvuxna i la¡rdet ocftså möter wårigheter och
ftirdomar, ndr de ska ut på arbetsma¡knaden.78

Men det finns en lust an deltaga i den nationella politiken och tillika en

ambition a$ vara en del av samhdllet, inte vid sidan av det.7e Mariam Kanjah
sätter detta engagemang i ett religiöst perspektiv genom att anspela på Koranen:

Eftersom [en] islamisk helhetssyn innefattar även det allmänna, så att
även gemensamma angelägenheter far sina islamiska ramar, blir varje
muslim direkt sþldig an ra stállning till ftirvaltningen. I enlighet med
plikten att påbjuda det som ár bra och korekt och att ftir$uda det som
åir fel ("Amr bil Maroof wa Nahi an il-Munkar") måste alltså vade
muslim försöka påverka sin egen del av det allmänna. Vem som sedan

dr den rätta represenranten, frr och måste varje muslim reda ut alldeles

själv.m

Flennes åsikt liger i linje med Ahmed Ghanems i en annan aftikel. Han anfor
enfatwa avYr:suf al-Qaradawi, ett uralande av den libanesiske sheikh Mawla-
wi och en undersökning fran "sharia-fakulteten i Kuwait", som alla pekar på att
politislr deltagande ä¡ tillåtet och t.o.m. kan uppfattas som eÍ måste ftir den
som behöver säkra sina grundLiggande rättigherer i ett samhálle.8r

Men det finns andra perspektiv. I vissa artiklar uppmanas muslimer aft inte
beblanda sig med och bli vänner med majoritetsbefolknin gen. I en khutba upp-
manas muslimerna atr "hålla sig till vásterlandets regler, så länge som de inte
strider mot islams lag (shari'aþ)".42 Men det d¡ detsamma som art säga att man

76 6195:15-23 (H. Harsson: Rasism och Êärnlinçfiendighet). Se även t.q..3196:24-26 (Ì,no-
nym: Utanftir eller med i islam); 1/97:11-15 (Sven Heilo: Bakgrunden till morctåndet mot
religionsfrihet).

77 7197:9 (Al-Debe: Islam och religionsfriheten i Sverige).
78 6197 :13-15 (Al-Debe: Sveriges muslimer och integra.tionspolitiken).
7e Se t.el<. 8/91:9 (Aldebe: Öppet brw till alla svenska etablerade politiska panier); 8191:12-13

(Kanjah: Skavi dela i politiken?); delar av 10/94 (om EU-valet); hela 2/98 som är ett special-
nummer om politiskt deltagande.

80 8/91:13 (Kanjah: Skavideltaipolitiken?). 'al-arnrbi-l-ma'ñfwa-t-nahy "anal-munl<af och
liknande formuleringar finns på fle¡a st'illen i l(oranen bl,a.3:1041100 och 3:1 10/106.

8t 2198:12 @enaouda: Politisk delaktighet i pnliciken - Inærvju med Ahmed Ghanem).
82 72191;7 (Månadens Khutba: Fredagsul om relationer till icke-muslimer).
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ska hålla sig t:11, sharx"a; egendþn rör det sig om en avståndstagande från
"vdsterlande/'. Heléne Hansson intar en separatistisk position i en a¡dlcel och
havda¡ att det ár fel av muslimer att vara ekonomisl¡t beroende av den svenska

staten, och att ett sådant beroende via t.ex. bidrag bringar frrfell i "den islami-
ska familjestruktureri'.83 Istället ska man forlita sig på eget atbete elLer zal<ãt

fran andra muslimer. Läsningen ár att mt¡slimerna gör sig ekonomiskt obero-

ende av våisterliûrdska ekonomiska sysrem, då man inte kan tjäna "wå herra¡"

samtidigt.sa Separationen är också undenocten i en lchutba, som handlar om
julfuandeu "Vi ftr inte glömma hadithen: 'Den som älskar em follç kommer art
vara bland dem på domedagerf ."85 I samma khulba ombeds muslimer an inre
låta sina barn delta i julftirberedelserna i skolan.

Bam oclt ap?fosnan

Det är vanligt att en separatistisk position intas, när det kommer till barnen och

deras uppfostran. Hur barnen ska bli muslimer, nár de vä<er upp i det wenska

samhi.llet, är ett viktþ tema i Salaam. Mariam K""j"h skriver:

TV, radio, video, skola, kompisar, lelsaker och spel :ir några av kanaler-

na ftir kulturutbudet till vå¡a barn. Via dessa överöses vi alla med ett
och samma kommersiella, materialistiska och destn¡laiva budskap.M

kisningen ár att skapa attrakdva alternativ ftir ungdomarna som id¡ottsklubbar
eller liknande. Mariam K""j"h varnar för hur det kan bli om inte alternativ
finns: "Gatan och kompisarna tar annars över vå¡ roll som uppfostrare, och den

wenska gatan lär inte ut islam."87 Andra möjllæ akdviteter såsom muslimsk
teater och musik ftireslås i en annan artikel. I den tnns ett slags schema ftir
mr'"limsk uppfostrân i Sverþ. Nyckeln till framgång ir att vara en god mus-

lim, och att genom sin livsftiring vara eft bra e:(empel för sina ba¡n, ett er<empel

som balansera¡ impulserna och inlluenserna f¡ån majoritetssamhället. Bland de

goda råd som ges finns följande:

83 7193:13 (Heléne Hansson: Brandfackl¿: Försörjning eller beroende).

8a 7193:12-75 (Heléne Hansson: Brandfaclda: Försörjning eller bercende).

8t 11192:18-19 (Månadens Khutba: Om julen). Resonemang som'du blir som dem du umgås
med" är ett åte¡kommande tema, se t.or. 1/92:7 (Mån¿dens Khutba: Ftedagsal om olika män-
niskor); 10/92:14 (Kanjah: Föriildnrnasanwar);4193216 (Frþrochsr"aromlslam).

869192:5 (fGnjah: Det g:i[ervå¡aba¡n. Resumé avboken "FörSverþ påtideri avAnn Ekeberg).
ú 9192:8 (IGnjah: Det g¿ile¡vårabarn. Resumé avboken "FörSverþ påtiden" avAnn Ekeberg).
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Lär dem komma ihåg Allah, genom t ex dua88 vid matdags, þggdags
eller då ni tala¡ om skapelse. Följ Profetens sunna så att barnen växer in
i islam på det vackraste sättet. Läs mycket för dem och sjung mycket
om olika islamiska teman.se

Vidare uppmanas ldsaren att: lára barnen om islamisk historia, lar:- ¿em taqwA
(gudsfrulftan) med kä¡leh delta i deras skola¡bete, söka andra muslimska fa-
miljers siillskap som har barn i samma ålder erc.eo Der á¡ även viktigt att ge

barnen islamiska namn och fti¡a dem om de personligheter i historien som burit
namnen, Barnen ska va¡a stolta över sina namn.er Mariam Kanjah menar att
den islamiska barnuppfostran kan betecknas som en fri uppfosuan i den me-
ningen aft den syftar till att "utveckla en känsla ftir ett eget ansr¡ar" hos barnen,

och dârftir att den åir f¡i 6fan traditionella uppfostringsmönster med "despotiska

åder" som l¡räver "blind lydnad".e2

Em annat sätt att fürsöka lösa problemet med barnens uppfostran dr an grun-
da friskolor. Soumaya P Ouis och Heléne Hanifa Hansson ûck i oktober 1992
tillstånd aft starta en muslimsk Êiskola.e3 Ett av skälen art srarra den var att de

båda fann att situationen för muslimska ba¡n i den vanliga kommunala skolan
var wår. Av olika skil kom aldrig deras skola igång (ftamfttr allt p.g.a. for å
anm¿ilda elever), men godkännandet gav en sþal till andra atr det fanns en

möjlighet an grunda friskolor med fokus på det islamiska religiösa aÍveíe4

88 DucA' (ung. åliallan) är en Êivillþ bön till skillnad Ê.ån tideböne¡¡n.
8e 9194:13 (Fatima Cayirli: Barnuppfostran i islam. SammenfeÉning fiån Islamiske Kvinnoftiren-

ingens laçr).
eo 9194:13 (Fatima Cayirli: Barnuppfostran i islam. Sammanfanning från Islamiska Kvinnoftircn-

inçrs lägcr). Sc ävcn t.or. 4/90:12-13 (Marwan al-Kaysi: FOriildrar ochba¡n);6-7194:27-29
(Islamiska Kvinnoftircningen i Göteborg: Skandinaviskftrel2isningstumé avAisha l,emu).

et l/90: (Aldebe: Det viktigaste av allt ä¡ bamen); 9194:12 (Fatirna Cayirli: Barnuppfostren i
islam. Sammanfanning från Islamiska Kvinnoftireningens lâger).

e2 9188:15 (IGnjah: Vad :ir islamisk barnuppfostran?).
ez 11192:3-1 (Ouis: Lunds Muslimske Skola - en mulimsk Êiskola).
ea Tìll hösten 1993 st¿rade den ftirsta muslimska friskolan, Al Elowm Al Islamia, i Malmö. I juni

1998 fanns det tolv muslimsk¿ Êiskolor. Inför hösnerminen 1998 hade yaerligare tio skolor
Ên tillstånd an stara, men då hade bl.a. wå MalmOskolor Ên stänga p.g.a, missftirhållanden
(se Johansson 1999:178fl. Elisabeth Getle (1999:41) ançr att det hösten 1998 fânns 20 fri-
skolor på grundskolenivå med "islamisk och/eller arabisk inrikming". Det ûnns även muslim-
ska daghem, men jag har inte funnit några uppgifrer om hur många.
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Den unyttjaàz þainnan

Svenska ellervdsterländskakvinnor d¡ ett återkommande tema. Defta samman-
flätas ofta med de konverterade slribenternas livshistorier. Den wenska lcvin-
nan (ofta just i singularis och bestämd form) beslrivs som err offer för -ång"
olika laafter. Hon i.r utnyttjad av kommersialismen, särskilt modeindustrin.
Hon d¡ övera¡betad då hon sköter en heltidsarbete ocÀ allt hushållsarbete. Dess-

utom á¡ hon underbeald. Hon har aldrig tid fttr sina barn, vilket ger henne
konstant dåligt samvete och orsakar att barnen hamnar på gatan, vilket i sin tur
leder till sjåilvdestrukdvt beteende, droger, lriminalitet och htiga självmordstal.
Hennes äktenskap kommer efterhand att falla sarnman och sluta i skilsmássa

inte minst på grund av orealistiska forvåintningar byggda på relationens ftirsta
ögonblickavkärlekoch passion.Ð En del av påståendena backas upp av statistik
och uppskattningar.e6 Islam är ett alternativ till ovan. För att besvara frågan
"Varftir konvertera¡ man till Islam?" skriver Kh"ü" Ouldadda:

Vi ha¡ i Islam himat alla waren. Det finns alltid etr s r som ár klan,
enkelt och logiskt till de frþr man har. Ingen av oss som ár muslimer,
om vi va¡it det i många år eller bara några månader, har hittat nþt
motsägelseÂrllt i Islam. Islam åir en livsstil, ett sätt aft le . Allt har ån
ett sammanhang, vi har ff.tt veta vår plats i liver, meningen med det h¿ir

livet och hur man ska handla i livers alla skeenden och den vissheten

ger oss en stor trygghet. Vi ha¡ i Islam funnit den ràttavägen.e7

Det wenska samhálleß normer och gränser uppfatas som orydliga.es Fasra nor-
mer och klara regler var en del av det som kändes rätt med islam. En muslimsk
konvertit som slriver om vad som attraherade henne med islam summerar det

et Se t.or. 1186:13-16 (Sonnits: Kvinnan i dagens samh¿¡lle);4/86:3 (K¿njah: '\Women's lib" - i
ßla¡rù; 4186:Ç7 (Sonnius: Vetens.kap för dla. . . eller ftir ingenll); 5186:12-13 (Sonnius: Mus-
limska :ikterskap); 9191:14-15 (Aldebe: Självmorden i det teknologiska sanhdlæ); 7192:8
(Karima Fahim: Den m""limska l¡¡i¡rnans klädsel. Ov. Sonnius); 5/95:9 (Ouis: Könsroller i
islâ-).

e6 Enligt Monjia Sonnius (1998-03-25) a¡betade rcdekttirerna och de skribenter som hon kände
hån ftir att Ênna pålidiga siftor ftr att inte bli l¡ritiserade i onödan.

e7 Försölanummer maj 1986 (Ouldadda: Islam Ec mrslimer). Artikeln ä osignerad, men då tor-
tens jag 2ir skilt från "Monjid' oc"h "Maria¡ri och då Ouldadda verka¡ ha v¿¡it med och slaivit
i ftinölanumæt, är anikeln troliçn hennes.

e8 Se t.e:<. 1187 14-15 (Kanjah: "min tro çr mig harmoni och lycke." Intervju med en wensk
konvenit); 7187:Ç9 (Sonnius: Muslimsk¿ reflektioner över tillw¡on); 5189:5-1 (IGnjah: Vi
Êr inte sluaväLia).
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så hâ¡: "Allt i islam var så logislr."ee Det :ir vanligt att betona hur rationell islam
är, och hur religionen så påtagligt srämmer överens med ftirnuftet.roo

Det positiua

Det finns foreteelser i majoritetssamhdllet och i 'Väst" som uppfattas som posi-
tiva av slribenterna. Fatima Idris skriver:

Vi bör dessutom stödja alla rörelser i Europa, som överenssrämmer

med islam, t en antipornografikampanjer, nykterhetsrörelser, miljcirO-
relser och banker utan ränta (såsom JAK i Sverige).r0r

JAK (Jord, arberc och kapital) ar en "medlemsba¡k (tidigare ekonomisk ftiren-
ing)" som dr för en ri.ntefri ekonomi.ro2 Monjia Sonnius har engagerat sig i JAK
och har bl.a. varit dess ordfrirande.lo3 Banken omnämns som en positiv lcaft i
det wenska samhállet.roa Det som ár positivt med JAK fran sl.cibenternas per-
spektiv ár först och fr?¡mst attJAKvill se en rántefri ekonomi och faktiskt er$u-
der ett alternativ. Det and¡a är att JAIG ideologi tar pani mot kapitalismens
konsumtionssamhälle och ftir Ul?inder som JAK ser som dömda till faaigdom
av räntesystemet. Detta dr vá¡deringar som flera av Salaams slribenter delar.105

På samma sätt engagerar sig skribenterna för müöfrågor och ser goda krafrer
i miljöorganisationer.106 Skribenterna tillägnar sig även miljörörelsens termino-
logi t.ex. i ftiljande fras: "En glad nyhet för muslimer och andra miljtivan-
ner...".t07 Det ár först under senare år som "muslimerna uppmärksammat att

ee 7187:3 (Hagar Dahlqvist Min väg till islam).
r00Set.o<. 2187:12 (Sonnius: Gudsteckenmittiblandoss); 1188:3-5 (Dr.AyeshaAbdullah: "jag

föddes i en hinduisk familj...". Óv. anonym); 1190:15 (Anonym: Anv'end ditt fömuft Fr€-
dagstal&ån Gavle IslamiskaCenter). FOrciatfrånv:¡rldsk¡ndakonveniter, se 4/96:32-33 (Jil
Jönsson: Dä¡fttr blevvi muslimer).

tot 72193:16 (Fatima Idris: IIF:s hösæeminarium i Stockhol¡n).
to2 Ovts 7999:243.
t03 3195:37. Se även Samuelsson & Btatdr¡nd 1996:134F, Ovs 1999.243.
rúSet.or.9192:17;7193:17;3195:17,Enen:kelftânlAlctidning RdntcfiEkonomi harpublice-

næ i 3189:Ç7, lG-12 (Per Almgren: Vi behöver en ränte&i ekonomi). Salaam har även gjon
rekl¿m ftir förennçn i 9192:17. JAKstidning heæt sedan ett antal àr bara R¡intûL

rot Se t.o<. 3/95 (ett æmanummer om ekonomi); 3/96:8 (Ouis: Måinnisk¿n och naturen i Kora-
nen).

t06 Pla¡ Durr¿ni kopplar samman miljoproblem och ekonomiske snedfondelningar i 519327-9
(þar Durrani: Islam - det rnturþ tillsråndet).

to7 7190:9 @enaouda Sea 6¿ hön).
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islam verklþn har en egen miljOetik, med en natur- och djursþddslag som

bygger på individens moraliska ansrar infor Gud."ro8 Denna finns, enligt Sou-

maya P Ouis, insl¡riven i Koranen o ch sanna och dr dessutom framftird av rätts-

ldrde genom historien. Men det dr genom den nutida globala diskussionen om
miljovård som dessa påbud ffr ett sammanhang och en logik.r0e

I{ornmmtar

Föraktet ftir dela¡ av majoritetssa¡nh¡illa och Onskan arr inregreras i det är wå
olika drag som á¡ tfpirL" ftir Salaam.rlo Dilemmat ár att skribenterna vill vara

en del av samhállet, men de har samtidigt wårt att acceptera majoritetssamhi.l-

let. Det påverkar i sin tur möjligheten att int€greras. Hur man slriver om majo-
ritetssamhillet i Salaam ha¡ dock ftirandrats över tid. En förändring är an man
successivt har ökat inslagen om Sverþ, sárskilt sedan 1/96 då Helena Benaou-

da tog över redaktörskapet, nþt som bl.a. Soumaya Pernilla Ouis efterþte i
en insända¡e till Salaam redan 1 990 . 

t I t Helena Benaouda menar att ftirfindring
framftir allt bestå¡ i att Salaam numera behandlar den wenska situationen mer
konlret. Detta har att göra med aft man i d"g är mer integrerad i samhállet via
ett förbättrat kontaktnät, med bl.a. politiker.lr2 De som avses med "man" är

bl.a. redaktionen, IIF oc.h de slribenter som är aktiva inom det muslimska ftir-
eningswerige. Så har t.or. Mahmoud Aldebe och SMR haft goda relationer och

samarbetat med den socialdemokratiska broderskapsrörelsen sedan 1994.113

SMR och FIFS ynrar sþ även regelbundet i invandrarpolitiska frþr och över

stadþ utredningar som e¡Nes angå dem.lra

En annan ftirändringsom börvägas in árhur andra offendigamedia diskute-

rar frågor om integration. Invandringen, och inte minst mr¡slimska invandrare,

lcom trnder 1990-talet att uwecklas ñån att h¿ va¡it en perifer fråga till att bli en

to3 3196:8 (Ouis: M:innislsn och naturen i Konnen).
toe Se 3/96 som har fle¡a anikla¡ om islam och miljön.
rr0 Detta sätt ¿tt pofträttera 'Vasd' är vanli$ även i andra muslimska, västeuropeiska saÍìÍìan-

hang, se t.or. Joly 1988:40. Pa¡allellerna ned den islamiska rörelsers disku¡s 2ir uppenbara.
ttr 6190:7.

1r2 Inærvju med Benaouda (2000-03-23).

tr3 Se t.o<. 2197:lÇ17 @enaouda: Pär-Acl Sahlberg - mjukissosse med sunnaskigg);2198:31
(Ola Johansson m.fl.: Socialdemok¡ate¡na h¿r ambitioner i frþr som g?iller muslimer);
3/98:9 (Aldebe ð¿ Berndt Ekholm: Utal¿nde om situationen i Kosovo). Den sism2i¡nnda är ett
gemensamt uttalande från de båd¿ intresseo¡ganisationema-

rr4 Se t.ex. 6-7194't20-21 (Nyheter från SMR); 5196:8-10 (Anonym: "S*tig", fiamtiden oc.h

mångfelderi'); 2198:1Ç17,21 (SMR Oppet brw till politiska panier).
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central. Ny demokrati, som bildades 1991, ftirde Êam invandringsfrågan till en
cenûâl position i den offendþ debatten. Sverige fick en invandrarminister ftir
ftirsta gången 1994, som sedan b¡te titel till integrationsminister 1996. Inte-
grationwerket sartade sin verksamhet den 1 juni 1998. Dennaverksamher kom
bl.a. aa innebá¡a err mer aktiw sama¡bere mellan myndigheter och ftireningar
som kan sägas ftireträda invandrare. Uwecklingen i Salaam ár i många avse-

enden parallell med den allmanna uwecklingen i Sverige. Det tnns även en
internationell debatt bland mulimer om integration, assimilation och politiskt
deltagande. Salaams sftribenter hämtar argr¡menr som framkommit i den och
applicerar dessa på den svenska situationen. Frågan om barnens islamiska iden-
titet och tro, och hur man ska uppfosta dem vdl, en€lagerar många muslimska
skribenter i Västeuropa och Nordamerika. Ytterst handlar det om integrering
och assimilering. Ärr.n i Salaam ár detta ett viktigt tema behandlat på ett sän

som nára knyter an till den mer globalt spridda litteraturen.
Konvertiterna inta¡ en sárstállning i sammanhanger. Då de flesta av dem

ftiddes som icke-muslimska ska¡rdinaver kinner de sig på sätt och vis integre-
rade. De kan det wenska samhället. Samtidigt vet de an den viþ de valt i livet
inte alltid respekteras eller accepteras av samhdllet i ston eller ens av familj och
gamla vänner. I intervjuer och aniklar framgår att många av dem blivit laåinkta
nâr de rör sig offendigt genom an andra t.ex. slriker oftirskämdheter.l15 Inrres-
sant nog ses de många gånger av icke-muslimer som invandrare, och ibla¡rd
identifierar de sig sj2ilva med den positionen och ser sþ sjåilv som talespersoner

ftir invandra¡e.rr6 De flesta av de konverterade skribenterna dr gifta med in-
vand¡are och ha¡ ba¡n med dem, barn som i sin rur ofrases som invandra¡barn
av omgivningen. An både tillhöra och inte tillhöra - eller snarare inte tillåtas att
tillhcira - det wenska samhdllet á¡ frusuerande ftir dem.

Det finns en tendens att konversionsberättelser rationaliseras och ordnas ef-
ter givna mönster. r 17 Liknande skäl am konvertera anfürs i r.ex. Posrons och Ali
Köses studier av amerikanska respektive brittiska konvertiter till islam.lrs
McGuire delar upp hur konveniter berättar om sina konversioner i tre olika

rr5 Många muslimer beräter om hur de har blivit ill¿ behandl¿de, se t.or. 2/89113-14 (K.anjah:
Hijab - gudaktigheters dt¿ikt); 1/91:14-16 (Nor Ali Nor: "limne Islam eller flyta hemi-
ftânt");3197:22 (Malin Tolonen: Svensk turk - eller svensk muslim i Tirrkiet?).

116 Se t.ex. 6/95:11 (Benaouda: Muslimema och det mångkulturellaSverþ 1995);3198:27 (Nde-
be: Varftir röstar inte invandrare). Jag har:iven vid ett ¿ntal tillfäIlen hön konveniter s:iga "vi
invandrare". Nä¡ jag diskuterade detta med Ouis (1998-02-23) nämnde hon att hon sjiilv sagt
så ibland.

rr7 McGuire 1997:74f.
rr8 Poston 1991a:154f, 1992:174tr: Köse 1996, lap, 2,3. Se även Raza l99l:99f.
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retoriska süategier: en som framhäver det personliga valet (rhetorics ofchoice);
en som betona¡ ftirändringen - hur vidrigt livet var fiire konversionen och hur
r¡nderbart det á¡ nu (rhetorics ofchange); en som låter berätta om den logiska

kontinuiteten mellan vad man ddigare trodde på och vad man tror på nu (rhe-

torics of contitr.tiry).tt' Konversionsberättelserna ovan tillhör den andra kate-

gorin. Nedan under rubriken "Dikter" framkommer att konveniterna även

framhåller det individuellavalet. Även den tredje strategin finns i Sala¿m då ett
par konveniter menar an de redan tidigare hade wå¡t att acceptera den svenska

þrkans dogmer, t.or. trodde de inte attJesus var Guds son och fann treenighe-

ten förbryllande.r2o Något som är typislt d¡ att framhäva att islam lära ?ir logisk
och rationell. Detta á¡ även ett av grunddragen i engelskspråkig apologetisk

islamlitteratur, inte minst i den som har ett uttalat da"wa-syfte.r21

Media

Vi vet att Islam utsätts ftir massiv kritik i massmedia, en kritik som

ryftar till att smutskasta och ftirfilla den islamiska ideologin, dess histo-
ria och muslimerna i allm:inhet. Massmediernas objelcivitet á¡ som

bonblåst när det skall talas om Islam. Man generaliserar gi.rna och talar
alltid om muslimer när någon från em sk islamiskt land utfön nþt
terrordåd eller dylikt.l22

Svensk massmedia anklagas i Salaam för att sprida falsk eller negativ informa-
tion om både islam och muslimer och om vad som hander i den muslimska
vùlden.r23 I media ä¡ islam eller muslimer en "hotbild", som srår ftir "våld och
krigl'och findamentalism samt orsaka¡ lcvinnofönryck m.m.r24 Det antyds i
rle McGuire 1997:74f.
r20 Sonnius, Kanjah och Ouldadda anger sådana skäl i försölanumret fnån 1 986 (Ouldadda. Islam

Ec mulimer).
l2t Se t.ex. Hedin 1988:80ff
tn 7 192:12 (Månadens Khutba: Om massmed ia) .

ræ Se ren. 1/86:2 (I-ed¿¡e); 7188:Ç7 (Aldebe: V¿sterlandets fOrakt fOr Islam... Okunskap eller
föndoma¡?); 7/89:7 (Iaufik Elcheneui: Thnka¡ om Sverþe); 12191:8-9 (Kanjah: Islamisk fun-
damentalismi); 5192:12-13 (Ahmed Hussain Khan: Brev ffin l¿isar¡n: Osanna bilder ¿v Is-
larrù 7 192:12-13 (Må¡radens Khutba: Om massmedia) ; 6195:ZA (A"shraf Et-Khabir¡ Den
historiska balgrunden till fördoma¡ mot islam).

t2a Se t.o<. 5192:12-13 (Ahmed Hussain Khan: Brcv från läsarna: Osa¡na bilder av Islam); 1/95:9
(P K. Durrani: Islamuropa); 1195:43 (Ferbad Uddin Ahmed: Muslimer önskar fud - inte
orätwisa krig)r 2/95 (SeminAqil: Islem E¿ media. Ov. Ouldadda);4198:4 (Debatt).
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flera ardkla¡ aft det finns krafrer bakom som vill kv:isa och skada islam. Dessa

kallas oftast bara ftir (mass)media.125 Det i.r svån att utifrån vad som stå¡ i
Salaam avgöra vilka dessa k¡after ár, eller vem de representerar. Citaten nedan á¡
det ná¡msta skribenterna kommer en beskrivning av dem som vill skada islam:

De som stå¡ bakom denna negativa propaganda, avskyr det budskap
som Islam har kommit med, dvs afi alla människor åir lika infttr Allah
och att den bdste av oss är den mest gudÊuktige.126

Deras mål ár att:

å Islam att framstå som en konstig, hemsk och frammande tro, så att
ingen nþnsin skall komma på tanken an i.nrressera sþ ftir eller gå

över till denna tro.r27

Detta âr orsaken till an dagstidningar inte publicerar aniklar skrivna av musli-
mer och ¿6 ¡¡r'sli¡¡6¡ inte bjuds in till TV eller radio ftir att i intervjuer ge sin
syn på olika s,Ler.r28 Det nämns i Salaam vid ett par dllFállen att IlF-meda¡be-
tare deltagit i TV-program. Deta verkar dock inte föränd¡a uppfattningen att
man dr utestängd Êån media.l2e

Ibland har slribenterna en ironisk och raljerande ton angående medias okun-
nighet. Signaturen "Hanari' skriver ftiljande på debatsidorna om TV-program-
met "Dokument utiÊån":

Jag hade t or ingen aning om an jag var militant. . . t?ink vad TV ä¡ ett
l¡¡rorikt medium :indå!Jag hade alltså kunnat leva i total okunnigha i
resten av mitt liv, menTV räddade mig och uppþe samtidigt hela det
wenska folket om att alla l¡vinnor som bár slajor lir militanta. [...]
Undrapå an de titta¡ så konstþ nä¡ man kliver in på en anstdllnings-
intervju. . .!"130

tb 
7 192172-13 (Månadens Khutba: Om massmedia) ; 319536 (Samora Aqil ðc Gölael ük Islem
och media);2/96:2Ç31 (ShamsArÂn: Islam i media).

t26 7188:7 (Aldebe: V:isterlandea f¿rakt ft;r hlam... Okurskap eller fondomar?).
tq 7192;12 (Månadens Khutba: Om massmedia).
tA 2186:76 (Redaktionell kommentar till dikt av Ibrahim Enandeù;3187:4 (IGnjah: Massmedia

målar verkligheten i svart och vitt); 71891 (feuñkElchen¿ui: Tänka¡ om Svcriç).
tD Se 2193:6 (Ouisr IIF:s ved<samhet); 12193:18 (Ouis: IIF:s verksamhet).
t3o 4198:4 (Deban).
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Media ger en ftirvrängd bild av islam; en bild som "Hanari'menar påverkar
hennes möjligheter aa å vara en accepterad del av samhället. "Fundamentalis-
tet'' á¡ ftir övrþ en beteckning som skribenterna inte tycker om. Bl.a. slriver
Kh"dij" Ouldadda:

Sammanfatmingwis tycker jag err F.I.S. dr ett bra exempel på hur islam
kan och ska se ut i praktiken. För medlemmarna i F.I.S. dr nämligen
muslimer. De dr inte "fundamentalister", "integristef' eller nþt an-
nat nyff ord man kan hifiâ på - de dr muslimer, människor som ftiljer
Guds vilja.t3t

Ouldadda nämner två av flere termer som varit i wang i media (och i forskning)
ftir att beskriva dem som agerar politiskt i islams namn. Hon ser detta som ba¡a
en av många mediala strategier att dOlja islams sanna narur. Samira Aqil ser ett
annat problem med fokuseringen på militanta islamiska rörelser:

I massmedia á¡ det ofrast o.trema grupper som kommer till tals; an-
tingen militanta eller sekulariserade muslimer. 'Vi vanligd' muslimer
som varken ár det ena eller det andra kommer sállan till tals, vi ha¡
karuke inget nyhetsvärde?l32

Istdllet ftir att låta "vanligJ' muslimer komma till tals bjuds icke-muslimska
experter in ftir att uttala sig i frågor som rör islam och muslimer både i Sverige

och internationellt.r33 Dessa experter behandlas ofta med misstro i Salaam och
vissa av dem lritiseras hå¡t.r# Det dr uppenbart att de aktiva i kretsen runt Sala-

am och IIF anser att den básta presenrarionen ár sjálvpresenrarionen.r3s Salaams

lásare uppmanas att lása tidningar och göra i"läCg i dem, att kräva uppmärk-
samhet ftir att br¡a icke-muslimernas dominans. Sverþs muslimer uppmanas,
framfor allt från 1995 och framåt, att öka sin produlcion av egna "videokasset-

ter, radioprogram och tidningar".t36 Shams Arfin skriver:

r't lOl9O:5 (Ouldadda: Islamiskâ t'iddningsfronten - från o¡d till handling).
132 2195:39 (SamiraAqil Isl¿m & medi¿ Ov. Ould¿dd").
r33 Se t or. 9/90:6 (Ouldadde Temadag om Islam i Gävle). I en ardkel menat lGnjah an det från

viss¿ ûnns en k¡itik mot konveftiter som föredragsh,ållare. De ankþas ftir ¿tt vara förledde,
eller inte ha konukt med verkligheten, se ll90z7 (Kanjah: "þ ftr kn:ippa konveniter).

r3a Detta utr¡ecLl¡s under rubrilcn "auktoriteter" nedan.
r3t Se t.ex. 6/89:5 (Kerim¿ Mokhari. Islamdag i Uppsala).
136 2196:37 (SharnsAr6n: Islem i media. Ov. Anna-Ca¡¡n Nura Sertcanli).
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Imamerna och religiösa forskare borde använda sig av media, video och
data-media för att och [?] nå både muslimer och icke-muslimer.137

Syftet:ir att möta desinformation och även att ta egna initiativ till information.
Man kan notera ett den uppvdxande generationen muslimer numera har börjat
an ta initiativ till ambitiösa ûlmprojelc, hemsidor osv. Flera av de mest aktiva
har i trnga år skrivit i Salaam, t.o<. Abdul Jabaar Kopilovic, Gölsel ük och þar
Durrani.

Då och då ges utrymme åt andra åsikter än de negativa. En kvinna påpekar
t.or. i ett brev till Salaam an hon har ldst flera positiva artiklar om muslimer och
islam i wenskpress.r3s Även vid andra tillfällen nämns "brd' aftiklar.r3e Det á¡
dock den negativa bilden av media som dominerar.

Kommmtar

Uppfattningen att muslimer och islam blir orätwist behandlade i media dr

spridd. Det märks rydligt om man går þnom forskningen om muslimer i Vdst-
europa.t4o Även i den wenska muslimska litteraturen var detta ett ofta åter-
kommande budskap. Frågan om hur islam och muslimer falaiskt represenreras

i media ?ir en annan. Det har gjons en del studier internationelft, men det finns
även några Ê studier i Sverige. De flesta ár uppsatser av universitetsstuderande.
Vid en genomftisning av de svenska studierna framträder eü par slutsatser. Ná¡
man i mediaskriver om islam dr det framför allt i samband medvåld, konflikter,
kvinnoftinryck och fanatism.l4r Den dominerande synen på islam präglas av

det som Edwand Said kallar en ontologisk orientalism i vilken stereot¡pa bilder
av e$ annorlunda, oföränderlþ Orienten reproduceras.ra2 Utifrån forskningen
verkar det som om muslimerna har fog ftir sina åsilcter om att det ges en negativ
bild av islam och muslimer i media. Problemet med forskningen dr att den
saknar en jämftirande perspektiv. I studierna konsrareras att det finns en negariv
attityd gentemot islam, men man kan inte wara på om detta beror på att man i
media dr negativ mot justislam, eller om det t.ex. handlar om en negativ instdll-

"i"g 
,ill religion överhuvud, eller till från majoriteten awikande religiositet.

t37 219631 (Shams Arfin: Islam i medi¿. Ov. ¡nna-Ca¡in Nura Sencanli).
t38 8/89: I 5 (Marianne Bessaouda: Ins?indare).

r3e Se t.or. "Sea & hön" i9194:19, 7Ù19416 dler lll9417.
14 Se r.or. Pedenen 1999:5ft \Terbner 1994a:104ff.
tat Hviúelt 199874ff. Hvidelts studie behandlar nyhetsmedia.
t42 SaLd 197811979:2. Dætaàr mnkonklusion av bl.a Hådell 1997 och Hvidelt 1998.
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Medias nyhetwåirdering beaktas inte särskilt, utan man nöjer sig med enkla
konstateranden om aft den påverkar.la3 Media differentieras inte heller tillräck-
ligt. Hur ser skillnaden ut mellan t.ex. TV-nyheterna, TT-telegram, ledar- och
kultursidorna i de riksteckande dagstidningarna? Många inom mediavùlden d¡

dessutom uppmãrlaamma på kritik och fOrandringar sker över tid. I Salaam

förekommer såillan nþn mer utftirlig diskussion om "orienralisrn" i Edward
Saids ftirståelse av ordet.r4

Vad som sállan uppm?irksammes om den typ av kritik som framftirs i Salaam

dr att det inte ár sanningshalten i medias rapporter som uppfattas som proble-
matisk Skribenterna dr medvema om att personer uúir terrordåd i islams namn.

Problemet ligger i att en sådan h¿indelse inte har med sann islam att göra enligt
sk¡ibenterna. Ändå ben?imns det "islam" i media. Skribenterna verkar inte inse

det orimlþ i att journalister sl<ulle rapportera om t.€r(. Hamas, visa ndr en

anh:ingare till gruppen utalar sig om att utbreda islams vdlde, rapportera om en

självmordssprängning och d,irefter tilLigga: Der Hamas vill ar ofOrenligt med
islam eller klippa in en wensk imam som säger att terror inte tillåts i islam. Det
hade wingat jou¡nalisterna in i en normativ deban om islams sanna natur.

Det ár värt ett notera aft den i mr¡slimska kretsar spridda förestállningen om
en judisk konspiration som kontrollerar massmedia inte explicit finns i Salaam.

Det finns dock tendenser till att ynra sþ negatiw om judar, Israel eller sionister.

Ts<. lritiseras Israel vid flera tillfällen i de tidiga numrena av Salaam i en åter-

kommande avdelning som kallas "lnternarionella noriser".l45 Bland ennar häv-
das att de "sionistiska myndigheternd'har forfalskat Koranen och spritt kopior
av denna ftirfalskning "ftir an forvränga den islamiska trosuppfanningen" hos

den uppväxande generationen unga muslimska palestinier.t46 Vid ett annat dll-
fälle havda¡ Mahmoud Aldebe att det finns palestinier som använder terror i
PLOs namn, men att dessa arbear för Israel ftir att smutskasta PLO.laT

r{3 Se t.sr. }lâAeIL1997:51' Hvidelt 1998:74f.
te Det 6¡ns någn undanag t.*.. 1195:31-36 (,{shk Dahlén: Q¡iç¡t¡lis¡ik - en imperialistisk

tradition?); 6195:2Ç28 (Ashraf Et-Khåbiry Den histori,ska bakgrunden till fOnComar mot is-
latrt); ll98z1Ç21 (Mourad Hofrnann: Islam och Europa).

r4t Se t.ex. 5/86:11 (Inæm¿tionella notiser); 2187J0-11 (Intemationella notiser); 4187:10-ll
(Inæmationella notiser).

ta6 41 87 :10 (Inæmationella notiser).
147 1/89:6 (Aldcbe Intifada gårvidare). Se även t.er. 4/98:7 (Ben¿ouda 6¿ H. Paasikivi: Varforjust

Sudan: Intewju med den sudanesiskc ambassadören YoussufSaeed) där Sudans ambassadör i
Sverþ menar an judarna styr USA och ¿tt landet de¡för ftir en anti-islamisk politik FOr

ytterligare om "islamism' och judiska konspirationer, se Kepel (1985:110tr); Pedersen
(1999:9?-tr.).
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Behovet av en fiende som kan inspirera till uppoffringar och som kan sym-
bolisera det onda i världen är synligt i Salaam. De som váljs som symboliska
fiender dr desamma som ûnns i den islamiska rörelsens diskurs. Sociologen Pål

Repstad framhäver vikten av denna typ av fiendebild ftir väckelsetidslaifter i
stort - med fienderna ftir man en kamp om sjilarna.ras

Salaams och IIFs ftirsök att komma ut i media har gett visst resultat. I början
av 1990-talet bOrjade t.o<. láromedelsfti'rfattare, och journalisrer aft kontaka
dem ftir 

^îfrâglaom 
någon kunde lasa igenom deras manuskript och komma

med kommentarer.r4e Likaså våinder sig många g¡rmnasieelever och trniversitets-
studenter till dem ftir att frþ om material om islam.r5o Jag har intrycker art det
under de senaste ca fem å¡en har dykt upp alltfler TV- och radioprogram, dár
producenterna bjudit in muslimer ftir att de ska presentera islam eller sin per-
sonliga hålning till religionen och till det wenska samhället. J"g h* dock inte
konuollerat detta systematisftr.

Auktoriteter

I en liren ruta, längst upp i vänstra hörnet på sidan ¡räi 1187 stå¡ deu

Notis: Alla vå¡a fakta i vå¡a aniklar har hamtats ur böcker av auktorise-
rade ftirfatare. Endast allmåint erkända ft;rfattare har valts och ofta ä¡
materialet hämtat direkt från arabiska källq¡.tlt

Deta är givewis ett särt att ge tidskriften legitimitet och auktoritet. Men vilka ir
dessa "allmänt erkända författa¡e"? Skribenterna refererar inre si.rskilt ofta till
böcker eller aulcoriteter. Detta var en policy enlþ Monjia Sonnius.152 De stora
undantagen dr att slcibenterna váldigt ofta hänvisar till Koranen och hadither-
n4 och många ardklar innehåller citat från dessa ter<ter.

De muslimska aulcoriteter som Salaam innehåller flest hänvisningar till är
Abdl-Ala Mawdudi (d. 1979), Yusuf Ali (d,.1954), Yusuf al-Qaradawi, Abu
Hamid Muhammad el-Ghazzafi. (d.1111), Muhammad al-Ghazali (d. 1996)

ra8 Rrpstad 1974:100f.
lae 1i:ldonintervju med Outdadd a 1993-09 -29
rto Intervju med Benaouda 2000-03-23.
r5t 7187:2.

tt2Inæwju med Sonnius 1998-03-25.
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och Meu¡ice Bucaille.l53 And¡a som skribenterna refererar till ibland är Mu-
hammad Asad (d. 1992), Muhammad Qutb [Ifutub], Hasan al-Banna
(d,.1949),Ibn Kathir (d. 1373),Sayyrd,Qutb (d. 1966),IbnTäymiyya(d. 1328),

Ibn Sina (d. 1037) och Ahmed Deedat. S?i¡skilda frþr har sina egna auktorite-
ter som Aisha Lemu, som ses som ex(pert på lvinnofrþrr5a eller M. Bucaille
och Keith L. Moore som experter på ftirhållandet mellan Koranen och
(naturþetenskap.t55 Vanligen fu hanvisningen antingen i form av att man anför
den alauella personens idéer, eller att man nämner dem som kunniga eller goda

representanter ftir islam.156 Ett annat sätt dr art ange lástips.l57

Ett annat sätt att markera vilka man ser som auktoriteter á¡ att översätta

deras texter. Det är dock å som har Êtt flera anikla¡ översatta. Då en ftirfacare
finns i flera nummer handla¡ det oftast om leingre aniklar som publiceras i de-

lar.r58 Den som har ått flest artikla¡ översarta (5 st.) ¿ir S. Qutb.tse Men Maw-
dudi ¿ir den som har ått mest utrymme (25 sidor).160 En annan som har âtt
mycket urry¡nme (19 sidor) är M. Qutb, framfor allt p.g.a. av at Salaam publi-
c€rat längre utd¡ag ur hans bok Missfirstånd om islam.161 Andra som har ått
utrFnme ár t.ex. Susanne Haneef (10 sidor), Mourad Hoffinan (16 sidor) och
Hamda Kechini (16 sidor). Tdslaiften innehåller även översättningar från an-

rt3 Dett¿ framkom vid en çnomgång som jag gjon av alla hänvisningar som görs i Salaam.

r5a Ç7194:27J9 (Islamiske Kvinnoftiteninçn i Göæborg: Skendinavisk ftireläsningsnrrné av

Aisha læmu); 11194:4-7 (Ouis: Samal medAisha læmu).
r55 Se t.or. 1/87:13 (Ouldadda: Islam i svensk¿ skolbOcker); 3/91:9 (Ouis: Islam och embryolo-

gn);6197:8 (YusdBouiÊouri: Vanliga ateistiska frågor samt en del av dessas sv"ar).

156 För det ftirre, se t.el<. I l/90:14f (Soraya Duvd: Muslimer, vakna uppl Öv. Ouis); llt94:13
(Heléne Hansson: Muslimen och välfä¡dssamhället del 3); 4197:15f. (Ibrehim B Syed: Ho-
nungsbiet. Anonymt övenatt?). För det senâre, se t.s.. ll88:7 (Sonnius:.Äc Islam emot den
modeme teknologn?);2195:8 (Ashk Dahlen: Vetenskap i Islam - det klassiska arvet); 6/97:8
(Yousef Bouifrouri: Vanlþ ateistiska &þr samt en del av dessas sv"ar).

r57 Se t o<. 9/87:6 (Anonym: Islams moralisk¿ qrstem. En äversätrungav Iskmish bmsclryneriz nr.
5); 11192:14 (Aldebe Korsdg mot Islam); 5/97:11 (w The Founøin: Islams ryn i arvsÊågor.

Översatt 6¿ s¿mmanfeaning Mariam Shayal).

r58 Se t.or. Sa¡æd Ali Ashnf: Den koraniska uppfatmingen av historia som publice¡ades i 4/96,
6196, ll97;Jaafu Sheikh ldris: Tions Pelare som publicerades i &-l l/87.

tte Vanligen 2ir övenâttningarna Êån Qutbs böcker, se t.o<. 5/89:8-9 (Sayid Qutb: Al-F¿tiha -
Öppninçns Sura. 0u. f"rj"trl.

t@ Två översätmingar publicerade i tre dela¡ w¡dera. Tixterna 2ir ftån Mawdudis böcke¡ se t.o<.

6192:3-7 (Ur "Islarns principet'': Islam och tro. Ov. ¡l-Debe). I Iskms pinciper (MavúÅr
1983a) anges Muslim Studena Organization in Lund som övenäaare. Tioligt är aft översätr-
ninçn är gjond av Eva Z. Sjösuöm, inte avAldebe.

16r l(¡tub 1 983. Se även 8 1 927 -8 ; 10 1 92:3-7 ; 12 1 92:3-7 ; 1 1 93:3-9.
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d¡a tidsk¡ifter t.ø<. Impact Internationdl, Isl¿mic Horizons och Al-Mujtanaa.t62
Impaa Intemational erkopplad till UK Islamic Mission i Storbritannien. Isk-
mic Horizons utges av The Islamic Society of Nonh America (ISNA). Salaam-

redaktionen hevdar vid ett tillftille an Al-Mujtamaa "represenrerar internatio-
nellamuslimskasynpunlcter."l63 Tidsl.cifren á¡ ett månadigt nyhetsmagasin som
också ha¡ kulturella reportage. Den ges ut i Kuwait. Många av bilderna som
illt¡strerar Salaam har rrg,rs ftãn Ara¡nco Vlorld" en ddskrift som ges ut av det
Saudiarabiska oljeforetaget Aramco med syftet en presenrera och sprida arabisk
och muslimsk kultur både i hisroria och nutid.

Em annat sätt att visa på en persons status ár att an6ra visdomsord från
honom eller henne. Men ndstan ingen citeras mer än en gång. Två av de å
undantagen är al-Ghazzali (d. 1111) och Yusuf al-Qaradawi som citeras wå
gånger vardera.rø

Lagskolorna används sällan som referenspunlaer. Vid ett tilllälle dementerar
Monjia Sonnius en uppgift i Salaam. Det handla¡ om ofrivilligt br¡ande av

fastan och huruvida detta leder till att man bör ta igen den tiden efter fastetiden
eller inte. Efter klagomål från läsarna undersöker Sonnius uppgiften och upp-
täcker att hon ha¡ refererat imam Malil.s uppfattning, men arr den inte repre-
senterar majoriteten av de rättslärdes åsilc. Hon skriver då:

Ofta är det en detektivarbete ftir en icke-arabisktalande att ta reda på
detaljer och det finns ibland olika uppfattning bland de l¿irda. Ofta
framkommer det inte i "allmännd'böcker om islam vilken lâ¡d mans
uppfattning den ansluter sig till.t65

Detta visar på en medvetenhet om komplexiteren i att redogöra ftir islamiska
ritualer och regler. De allmänna böckerna i.r med srörsta sannolikhet engelska

bOcker från de ftirlag som IIF distribuerar. Det vanligare ár dock att skribenter-
na inte relativiserar på detta sätr, utan slriver hur de anser arr det entydigt dr.t66

t62 Andra tidsl<¡ifter som der översats ftån ù Aramco Vl'orld, Ball¿tin, Cresccnt, The Enlighænment,
The Foanøin, Islamic Banner, Iskmic F.øutt, Mahjabah, Møslim QJorg), Maslim Neus Int¿r-
national, The Muslim Rcad¿r, Pal¿stine Tima, The Straight Path, Trcnds, The Voice of Eørupø
hfer.Deflesøav dessa är skrivna på engelska.

t63 4198:10.
re För den ftirra, se 5197:76;2198:5. För den senare , se 5190:9; 3t96:13.
t65 10193:9 (Sonniw: Angående Ramadan).
t66 Några undantag. I en khutba (1219219) betonas hur isl¿misk teologi har utrymme for olik-

heter och att Mu-h¿mmad på sin tid bejakade olika åsikter om en och samma sak Se även
61194t18-19 (Månadens Khutba: Om ûqh-olikheteù;12194:7-8 (Fiqh us sunna: Salat -
Obligatoriska handlingar i bönen. Både f¿rfatta¡e och ovenatare okänd);2195:4 (Bøt...).
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Icþe-rnuslimer

Ibland refereras till icke-muslimer som Êr fi.rngera som auktoriteter. Det rypiska

mörutret d¡ att skribenten gör ett påstående, t.ex. "islam spreds inte med wár-
deC', och sedan argumentera¡ ftir detta utifrån normati texter och islamisk

historiografi. Sedan forstärla argumenten med citat ftån icke-muslimer som

inte presenteras närmare utan bara namnges, t.ex. H. G. 'SØells 
eller Tn Zepp

Jr.167 Vid andra tillftllen används citaten bara for att visa på islams storher, t.o<.

an-ftirs ett i muslimska miljöer spritt citat &ån George Bernard Shaw: "Om
Mohammed lwde i dag skulle han löst alla världens problem medan han drack
en kopp kaffe eller te."r68 En annan som anftirs vid ett antal tillFillen i Salaams

tidiga årgångar tuT. IÙØ funold som prisas ftir sin beskrivning av islam i boken

The Preaching oflslarn.t@ Boken utkom 1 896 och i en andra, mer spridd utgåva

1913 som tryckts om flera gånger. Då och då uppm?irksa¡nmas politiker eller

andra i Sverige som sagt eller gjon något som uppskattas av sLribenterna. Leif
Blomberg (d. 1998) fick t.ex. ett positiw omdöme ndr han, under sin tid som
integrationsminister, sa att islam måste ses som en inhemsk religion i Sverige .r70

Ett speciellt fenomen i.r ndr skribenterna läser (forsknings)rapponer eller lik-
nande och använder dem ftir att a¡gumenrera ftir en islamisk samhällssyn. Ett
exempel:

I kapidet Arbetsgruppens dynamik under avsnittet Manligt-Kvinnligt
kan man Lisa på sidan 130: "Otrohet öka¡ i vån land inte minst därfor
att män och kvinnor idag har så många fler möjligheter att mötas än

ftirr ndr de vistades i skilda sociala qrstem med hå¡dare och annorlunda
normer." Ja vad kan man såiga? Kan man wivla på Islams visdom om
hur lcvinnors och mäns umgdnge med varandra ska vara ni.r man láser

detta och sjiilv kan intyga detta och kan ialcta verkligheten? Islam vill
forhind¡a situationer som kan leda till nþt som á¡ ha¡am.r7t

'67 Se t.e:<. 1/86:11 (Ouldadda: hlam i svenska skolbocke¡); 5/87:14 (Sadeq at-Mahdi: Innebôr-
den av Hidjrah); 5197:17 (Shabfu ltlly: Spreds islams genom wärdet?). Exemplena är tagnafrån
de två sism':imnda artiklarna.

t68 10194:12 (Mohammed faalam: Kvinnan i islam).
r6e Se t.ex. 1/86:11 (Ouldadda. Islam i wensk¿ skolböcket); 4/86:13 (Ashraf Elkhabiry: Den is-

lamiske toleransen);6187:11(Sadeq al-Mahdi: lnnebönden av Hidjnh, del 2. Ov. anonym).

'7o 5196:27.
t7t 7193:6 (SamiraAqil Brevftånlzisama)..Élarar¡¡ kan översätas med synd och beteckna¡ detsom

har ftirbjudits av Allah.
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samiraAqil ser orrohet som ett moraliskt problem och använder ett deslriptivt
konstaterande för att visa hur relevanta islamiska normer är. Liknande resone-
mang ftirs om r.€r(. alkohol, griskött eller behovet av etiska regler,l7z

Vissa forska¡e som sruderar islam t.ex. Christer Hedin och lGnneth Ritzén
(båda har hållit många offendþ ftirelãsningar om islam och muslimers situa-
tion i Sverige) får ett positiw bemötande och sþ ibland ftirstå och presentera
islam (nästan) som om de sjálva var muslimer.tT3

Christer Hedins sätt på vilket han klargör muslimernas qmsärt och
tolkning av koranen, á¡ så "muslimskr" atr jag efter konferensen fic,k
frågan av en kvinna; "Ha¡ han konvenerat till islam ha¡r?".174

Det som skribenrerna rycker om med Hedins och även Riøéns sätt att presente-
ra islam â¡ an de betonar goda o<empel och motbilder, som kan balansera den
allmänt negativa bild av islam som de anser ânns hos den icke-mt'dimska all-
mänheten och i media i Sverþ. IIF har anlitat både Hedin och Ritzen som
ftireläsare vid temadagar om islam.r75 Men Hedin och Ritzén är trots allt icke-
muslimer och kritik av dem kan skymta f¡am.r76 Det ár vanligare att slribenter-
na lritiserar icke-muslimer än att de a¡rvänds som auktoriteter. Den som ft'¡
utstå mest lcirik ¿ir K V Zetterstéen. Hans koranöversättning angrþs ftir att
vara felnumrerad, trndermålig samt ftirdomsfi.rll i inledningen och i de avslutan-
de anmärkningarna.rTT Ändå används den flitigt när slribenterna citerar Kora-
nen. Andra som kritiseras dr t.ex. Salman Rushdie, Charles Darwin, Jan Hjärp.

rz Se t.or. 1/88: l3-15 (Anonym: Alkoholen och hlam); 8/90:8-9 (Kanjah: Alkoholen - en "kul-
turellC'gift); 8712:14 (Hns-Heinrich Reckeweg: Svinköttets skadeverkningar. Ov. anonym);
6197:6 (Redak¡onen: Sett ðc hön).

173 Se t.e¡<. 619l:3-5 (Sonnius: Inærvju med Christer lHedn); 6195:32f. (Khadija Norell Islam-
konferens i Gavle); 6189:4-5 (IGrima Mokhta¡i: Islamdâg i Uppo"l").; 2t903-5 (Sonnius:
Intervju med Kenneth Rjøén);2:933| (Ouis: IIF.s ve¡ksamhet); 6197:28 (Det mesa frå¡
konferensen). Två andra fo¡sLa¡e som intervjuas & Êlosofen och migrationsfonka¡cn Åke San-
der och religionshistotikern Jan Bergman men i artiklarna finns inçn negativ eller positiv
vändering, se 4/90:11 (Sonnius: ,Äke Sander forska¡ kring Sveriçs muslimeri; 9/93:3-j (Son-
nius: Inærvju medJan Bergman).

t7a 619532 (K Norell: Isl¿m-konferens i G:ivle).
t75 Se 10190:2;2191:2; 4193:12; lll93:2; 5197:29. Ritzén har även bidragit med en a¡tikel till

sdaam i 1195:18--21 (utan Andalusien inçt Europa!). Både Ri¿én och Hedin har dessutom
hållit ft;reLisningar fttr SMUF, se 4195:27--28.

r76T.e¡<. kritiseras ñvÉni6l89z4î. (IGrima Mokhari: Islamdag i uppsala) ftirattvaraftirläm¿m.
1z Se t.o¡. l/86:20 (Kanjah: Beslrivningama av Isl¿m i den västerftindsk¿ litteraturen ... mell¿n

fantasi och verklighet!); 9/91:9 (IGnjah: Nattböner sttuker tron); 3/92:9 (Sonnius: Vem ä¡
islamo<pen?).
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och Bill Clinton.rTs Hjärpe, i sin roll som islamologiprofessor, kritiseras utftir-
ligt i anikeln "ii¡ Islam en del av folklivsforskningen?":

För mig som medveten muslim ger Hjärpes stil och formuleringar en

bild av en forskare som iwigt lutar sig över sitt forskningsobjekt och

beslriver de intryck som det ger honom på samma sätt som en zoolog

står lutad över en myrstack eller en bikupa och följer myrornas eller

binas beteende med arrogant nyfikenhet och entusiasm. Tüumferande

lyfter han sin blick och delger omvá¡lden sina slutsatser om myrorna

eller bisamh?illets funlction och forklarar orsakssammanhang, som my-
rorna eller bina sjilva inte har nþn aning om. t...] Vi som arbetar på

Salaam vill inte [...] tävla med profl Hj?irpe om dran aü vara expefter

på den etnografiska uwecklingen i de lander som traditionellt brukâr

kallas ftir "mr "limskd', utan vi vill, samtidigt som vi tar upp klan icke-

islamiska ftireteelser i dessa länder, frámst informera om sjilva läran.t7e

Den i mia tycke roligt uttryckta krifüen d¡abbar Hjäirpe ftir an han, enligt

skribenten, studerar muslimer och inte islam.t80 Han ger en "ftirdjupad analys

av psykologiska orsalasammanhangl' istillet för aa ge det som folk vill ha: "en-

rydiga falcta om ldran, ideologin. Vad sãçr urkunderna, vad á¡ kirnan?Dr8r F.n

annan gång har Hjåirpe kritiserats för att vara oftirskämd mot muslimer och

islam, ná¡ han vid en ft;reftisning "raljeradd' över att M"ry* (|esu mor) kallas

Haruns (A¡ons) syster i Koranen, men "felet ?ir bara att det skiljer 2 000 år

mellan dent''.182 Efter det gav han en islamisk teologisk ftirklaring på varftir det

är sä men denna drinktes enligt Karima Mokhta¡i av "skraftsalvorna från den

40O-hövdade publike¡f'.taa Vid andra tillfällen uttrycks alcning f0r Hjarpes

kunskap och hans position som Sverþs enda professor i islamologi.tsa

r78 Se t.ex. (i ordning) 3189:3-5 (IGnjah: Rushdie och trycl&iheten - Insändare till dagstidning-
ane\ 2188:Ç7 (Sonnius (?): Den omdiskuterade wolutionen; Den Darwinistisk¿ slumpen);
2188:14-15 (Kanjah: muslimer à la Hjäape); 6198:22 t\bdel-Qader Yassine: 50 å¡ av omänsk-
lþþrcklerier).

r7e 4187:7 (Anonym: I'r Islam en del av folklivsforskningen?).
r80 Se även 2/88:14-15 (Kanjah: Muslimer àla Hjïi'rpe);6189:3-5 (Karima Mokhuri: Islamdag i

Uppol"); 5190ß4 (Sonniu: Möte medJan Hj:irpe).
t9t 4187j (Anonym: Á,r Idam en del av folklivsforskningen).
tæ 6189:5 (Kerima Mokhta¡i: Isl¿mdâg i Uppo.l"). I ett samtal med Jan Hj?irpe (våren 1998)

påpekar han an han nog sa 1 200 å¡, inte 2 000. Se även Kor:nen l9l.27fl28f.
t83 6189:5 (IGrima Mokhtari: Islamdag i Uppsda). För en islamisk teologisk forklaring, se I{ora-

ncns badtfup 7998:436, not23.
tu 5190:34 (Sonnirs: Möte med Jan Hjärpe);919027 (Ouldadda: Temadag om Islam i Gävle).
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Sjilv har jag bara hamnat i Salaam vid wå tillftillen: dels i en överlag positiv
recension av min bok Mu¡limer i saensþ shok,tts dels nämns art jag har haft
kontakt med IIF i samband med ftirfattandet av boken.186

I{ornrnentar

Av 1900-tals forfattarna som skribenterna hänvisar oftast till, márls al-Banna,
S. Qutb, Mawdudi, al-Qaradawi, M. Qutb och M. al-Ghazeli.t87 De wå första
åir det egyptiska muslimska brödraskapets viktigaste ideologer. Mawdudi är i sin
turJamaãt-i Islamis viktigaste ideolog. Tillsammans utgör dessa personers verk
ursprungstexfterna ftir 1900-talets islamiska fundamentalism, framför allt den
islamiskarörelsen.l88 Deras rorrer reproduceras och kommenteras kontinuerligt
av muslimska alcivister över hela jordklotet. De tre sistnämnda har alla kopp-
lingar till det eg¡ptiskamuslimska brödraskapet och kan såþas tillhöra dem som
skaffat sig positioner genom att kombinera ett dokumenterat teologiskt kun-
nande med den islamiska rörelsens diskurs.rse Salvatore kallar al-Qaradawis dis-
kurs ftir "solutionist", då man inom den menar an islam ?ir lösningen på alla
sociala missförhållanden.te0 Sayyid Qutb ses som andlig fader till diskursen.
Áven Muhammad al-Ghazali placeras in i den, med lcommentaren arr al-Gha-
zali á¡ mer socialt radikal åin al-Qaradawi och dåi¡med mer i linje med Qutb.let
Jag menar att Muhammad Qutb, som Salvatore överhuvudtaget inte berör, oclaå
passar in i diskursen. I övrigt kan nämnas arr t.elí Yr¡sufAlis koranöversättning
finns i en saudislsponsrad utgåva som dr välspridd i Sverþ, och att Maurice
Buc¿illes och Ahmed Deedats publikationer båda har blivit sanktionerade och
spridda med hjiilp av saudiska pengar.le2

I Salaam är al-Qaradawi en sji.lvklar aulcoritet. Han beskrivs bl.a. som "en
välkänd, lard man och ftirfatare till ett flenal, mycket uppm?irksammade böck-

tût 3194:12-14 (Ouis: Bokreceruion: Muslimer i wenskskola avJorns Otterbeck). Se även Otter-
beck 1993.

t86 12193:19.
r87 Maurice Bucailles auktoritet behandlas nedan.

'* JÊ Roy 19921 1993:12f.
t8e T.o<. satt al-Qaradawi och al-Ghaz¿li i redaktionsstyrelsen för al-Da"wa. Muslimsk¿ brödra-

skapes tidskrift mellan 197Ç1981, se Kepel 1985:128.
teo S.lv¿tore 1997 :l93,kap. I l. J& Musallarn 199355tr.
rel Salv¿tore 1997l,22O, Salr¡¿torc ?ir överlag kidskt inst¿ild mot al-Qaradawi.
re2 Deedat belönades med tüe King Faisal Awa¡d 1989 ftir sina insatser ftt¡ islam (Siddiqui

1997:192),
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er."1e3 Inre minst hans bokal-halãlwa-l-þaramfi-l-islãm (Detttllåtna och det

ftirbjudna i islam) har givit honom en position som teologisk superstjdrna.re4

Helena Benaouda anser att al-Qaradawi är en praldsk aulcoritet, då han är OK
ftir dla eftersom han är dokumenterat kunnig och inte ftir extrem.le5

Av de medeltida personerna är Ibn Täymiyya odr Ibn Kathir (som hade den

ftirre som lârare) namn som är ofta återkommande i den islamiska rörelsens

diskurs.re6 Ibn Täymiyya var jurisprudent inom den hanbalitiska lagskolan och

gjorde sig känd för sin kritik av olika element i sin samtids folkreligiositet, fram-
for allt sutsm, högtider, dyrkan av heliga personer och liknande.leT Han kom
an bli ett viktigt ftiredtime ftir wahhabismen och senare en ikon ftir den globala

väckelselitteraturen som sponsras av saudiska pengar.res En sak som i.r rypisk
för den hanbalitiska wahhabismen ä¡ dess problem med ett inbyggt sjåilvforne-

kande. Eftersom dess teologer hela tider manar dll en återgång till kállorna,
skapas ett problem i förhållande till den egna historien och dess teologer. Accep-

terar man lagskolorna som auktoriteter eller inte? Författarna inom den islami-

ska rörelsens diskurs ä¡ kända ftir an verka utanför de eablerade skolbildningar-
na och princþiellt hävda individens rän till ijtihãd. Detta har de ått mycket
laitik fttr. En svårighet med att avfä¡da lagskolorna á¡ att detta går att göra

princþiellt, men när man börjar att diskutera enskilda frþr, finns det så myck-
et slrivet inom lagskolornas rarnar, att det blir wån att undvika att använda sig

av och ftirhålla sig till dessa resonemang. I Salaam refererar man inte sárskilt ofta
till olika lagskolor. Istället åir perspektivet likt den islamiska rörelsens. Det ligger

i väckelseperspehivet att presentere sanningar, inte disktrssioner som leder till
weksamheter.

Anv?indningen av icke-muslimska auktoriteter sker efter givna mallar. Den i
Salaam prisade T. \ül funold Êamhävs t.ex. redan på mitten av 1960-tdet i en

bok av Muhammad Qutb som opanisk och utan fördomar.lee Boken sáljs av

IIF.

1e3 7193:11.
ts Se 5/98:1G-11 (Yorssuf Al Qaradawi: Vad säçr isl¿ms källor om bildkonst? Ov. anonym)

Anikeln är ett utdrag v al-halal wal-haram fiJ-islam.
re5 Inæwju med Benaouda 2000-03-23.
re6 Även om Ibn Kathir inte ver verlsam hanbalit, anftrs han oft¿ ¿v hanbalitiskt inûuerade grup-

per. J& Siwan 1990:ix, l0l.
1e7 Se t.o<.'W'aa¡denburg I 978:316ff
re8 Se t.oi. Sdvetore 1997:87. Det pågår en diskussion om hur Ibn Täymiyya används. Manga

menai etr han används yaent selektivt av dem som tillhör de hä¡ diskuterade gruppern¿, se

t.or. Salv¿tore 1997 :215f ,
trr ¡nü¡þ 1983:322ff.
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Då ä¡ de svenska ftirhållandena mer spännande. Det pågår en ständig spän-
ning i Salaam mellan atr acceprera och ftj'rkasta de icke-muslimer som agerar

som auktoriteter på islam. Att bara ignorera dem dr det inte tal om. Hedin är
den rypiska goda kraften och Hj:irpe den onda. Hedin har gjon det till en po-
ängi sin forskning an lyssna på och presentera den muslimskasjâlvftirståelsen.2oo

Hjärpe dáremot ár mer intresserad av metaanalysen av densamma och av att
kontrastera olika ftirståelser mot va¡andra.2ot Hjârpes islambesl¡rivning blir d:ir-
igenom mer problematisk för slribenterna, inte minst då Hjärpe har varit flitigt
anlitad av media ftir att förkla¡a skeenden i den mtrslimska vä¡lden.

Dpr 2 : Vrrnca TRosFöREsrlirLNrNGAR

Nedan följer en genomgång av trosftirestillningar som ir återkommande och
vikdga ftir Salaams skribenter. Presentationen börjar med vad jag uppfattar som
centrala premisser för skribenternas tolkning ftir att sedan behandla enskilda
frþr. Förutom det som jag tar upp finns oclaå många artiklar som â¡ konven-
tionella tolkningar av grtrndläggande õreteelser och frågor inom islam. Få is-
lamiska grupper - annat än 6rhållandevis extrema och i vissa frågor de shütiska

- skulle ha något att invända. Texterna är upplagda som introduktioner till olika
ämnen som;alat (tidebönen), þajj $anfarden), çavvm (eller siyam, fastan un-
der ramadan) , zakat (den religiösa avgifren) eller Iman (grundLiggande üossat-
ser).202 Artikla¡na ä¡ ibland instruerande och syftar till att lära ut hur en ritual
går d[. "Man måste stå upp i bönen om man kan" srår det t.ex. i en artikel om
tidebönen.2o3 Andra ämnen som behandlas dr t.ex. dhihr (rhãgkommelse av
All"h), vad tron på Allah inneb¿ir, moskéns fi.uJ<tion eller berättelser ur Mu-
hammads liv.2ø Det finns ett anral artikla¡ om profeter som har betydelse i den

2oo Se t.er<. Hedin 1988, 1999.
2oI Se t.ex. HjZtrpe 1989, 1997.
202 Se t.ex. 12194:7-8 (Fiqh us sunna: Sal¿t - Obligtoriska handlingar i bönen. Både ftirfatta¡e

och översätta¡e okänd);219720--22 (Ibrahim Blicksjö: Vallfä¡den -hajj); 6/98:5-9 (feisal
Mawlawi: Fastan - as-Siyaam. Ov. tr,tohemed Benaouda E¿ Yusef BouiÊouri); 4/88:3-7 (So-

raya Duval: Islams syn på ekonomin); en artikel publicereÅ,i8187-lll87 (Jaafar Sheikh ldris:
Tions pelare. 0v. anonym).

2o3 12194:7 (Fiqh us sunna: Salat - Obligatoriska handlingar i bönen. Både fttrfata¡e och översät-
ta¡e ok¿ind).

2M 6193:8-9 (SaminAqil Dhikr- aa stärkatron);5t86:4-5 (Sonnius: "Ingen ti¡hans like'-fion
på Allah); 4194:4-7 (Ouis: Masjid an Nab¿wi, Profete¡rs moské); 6/91:10-11 (v Tagliþi
[Tablighil Nit¿b: Profete¡s resa tillTäif. Óv. Ibnhim Blicl6jö).
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islamiska historiografin; så har t.ex. Adam, Hud och Ibrahim ått aniklar om
sinaliv.205 Berättelserna betonar deras kamp ftir sanningen och for sin mission.
Artiklarna är frrlla av koranreferenser, och det åir tydligt att det dr Koranen som
ses som den viktigaste källan till kunskap om dessa personers liv I tidslaiften
finns många aniklar om Koranen och haditherna. Dessa innehåller gtundlag-
gande islamisk teologi som beronar hur Koranen âr utan fel och i sig tu ett
mirakel, eller hur noggranna haditl-kompilatörer som Bukhari var.206

Den grundläggande l¿ran

Helena Benaouda poängterade vid en intervju arr en av Salaams uppgifter var
an göra grundläggande presentationer av islams l*a tillg:inglþ på wenska. Man
både nyskriver och översätrer för att klara av detta.2o7 En typisk presentation
görs av Mariam K"ttj"h i ardkeln "Islam - den slutgiltþ vägledningert''. Inled-
ningwis framhäver hon tre punkter som centrala. "Det finns ingenting i Islam
som är wårt att pralciserd', "Islams rrossarser och gudstjåinst åir så välforklarade
och kla¡a att man varken behöver Ligga d[ eller dra ifrån nþt" samt "Islams

lârosatser i frþ om tro, Iiv, intellelc, framsteg, näring ow. á¡ i harmoni med
människans natur och â¡ lätta art acceprera samt passar alla tider och alla v?irlds-

delar.D2o8 Detta dr grundläggande dogmer i Salaam. Islam är enkel genom att
religionen ?ir begrþlig och innehåller realistiska krav på den enskilde. Islam är
oftiränderlig över tid och i harmoni med människans egendþ natur. Därftir
behövs ingatillägg(bid"a).Yidare erbjuder islam ett allomfattande samhdllssys-

tem baserat på "kärleh barmhåinighet, broderskap, jämlikhet och rätwisd'.2oe I
en annan besftrivning menar Ahmed Ghanem att islam har "rre huvuddelar.

2ot 21926-7 (Ahmed Ghanem: Täßir del4: Adam på jonden);4194:17-18 (ur Søries of the hop-
heb:Ptofeter¡a fttr Muhammed - Profeten Hud. Ov. Zohra Karlsson enligt 10/94:10);
10194:lÇ18 (w Stories of the Pmphetn Profeten Ibrâhim. Öv, Tohre tGrlsson). Under 1994
hade Zohra lG¡lsson en artikelserie (sex st.) om profetem¿ ftirc Muh¿mmad baserad på över-
sätmingar ur boken Stories ofthe Prophets.

206 Se t.en. 7189:10-14 (Mohammad bin Abdul Wahhab¡ Koraneru utmärkta egensk¿per, del 1 .

Öv. Sonnits ða fetirn¿ lddss); 10/91:!5 (Mohamed Benaouda S"orli"C av Ko¡anen - om
Korane¡s tillkomst); 2192:19 (Yanjah: lm¿m Bukhari. Ur ft;tondet på den engelska övenätt-
ningen av Sahih Buklnd.

2ø Inærvju med Benaouda 200G03-23.
208 6189:13f. (Kanjah: Islam - den slutgiltiga v:igledninçn).
2oe 6189:14 (IGnjah: Islam - den slutgildg v¿igledninçn). Se även t.er<. 4196:30 (Sayid Qutb:

Positiv fud. Ov. Jill ¡onsson) ; 1197:18 (Norlain D Mababaya: För¿ild¡amas rcll i ba¡nens ut-
bildning. 0v. Ing-Lill Cadimi).
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Tro och mord á¡ oföränderliga och absoluta, ingen ftirändring kan ske. En tred-
je, fiqh (vardagliga regler), har en del som á¡ oforänderlig, men ocl¡så en rörlig
del."2ro Det oftiränderliga sysremer utgfu från Koranen och sunna,inte från lag-
skolorna som ses som tidsbundna ftirsök an ftirstå de normativa ro<rerna. Den
rörliga delen dr menad att anpassas efter människors behov på en viss plats i en

viss tid genom "îa¡trr " och "ijtihad".2rr Detta á¡ nþt som "ulamã" hat föÃ:iln-
dratgenomhistoriendådeintagitenkonservativ aruryd,tllnjdîd(ftirnyelse).212
En muslim bör d:irfttr v¿inda sig till "Islams reformatöre/' som gån dllbaka dll
killorna für att finna fungerande samtidstolkningar istället ftir an ta de medelti-
da lagskolorna som sanning. H¿ir framhävs t.o<. al-Banna, S. Qutb, Mawdudi
och Sheikh Sabiq,2r3 M. Z. Kandhalawi,2r4 l-Istaz Ashaari Muhammad,2lt al-

Qaradawi och M. al-Gh,"ali.2t6

Men det ár inte okomplicerat att vända sig till de la¡de. Dels är, som Ahmed
Ghanem konstaterar, "en mans åsikter varken lika trov?irdiga eller vdrdefirlla
som de åsikter som arbetas Êam av en grupp ulam¿",ztz dels à¡ "ulnma" inte lika
betydelsefirlla i Europa "eftersom de inte lwer i Europa och ftiljakdigen inte
känner till de europeiska ftirhållandena."2t8 1997 grtrndades Europeiska Fatrva

och Forskningsrådet i vilket bl.a. Faisal Mawlawi (Libanon) ochYusuf al-Qara-
dawi (Qatar) ingår, den sistnämnde innehar ordftirandeposten. I rådet finns

zto 2194:4 (,4. Ghanem: Funderingar över da'wa i Sverige).
2tt 2194:.4 (4. Ghanem: Funderingar över da'wa i Sverige); 1119O:14 (Souraya Duval: Muslimet,

vakna upp! Öu. Oui"¡. Se även t.ex. 121919 (Kanlah: Islamisk frurdarnent¡licm?);8193:12
(Ashk Dahlén: Det islamiska styret).

2t2 3193;4 (Mohammad Ashk Dahlén: Tänla¡ lcing Profeters ftiredome idag).

"3 Sheikh Sayyid Sabiq var (:ir?) en k;ind egyptisk teolog som haft en hogre laranjarst på d-Azhar
univesitetet i Egypten. Sabiq var knuten till det mwlimsk¿ brödtaskapet, se 6/89: l5; Schulze
199O:339. Han ses som motstånda¡e till de etablende lrg"kolorne av den syriske teoloçn
Sa"id Ramadan al-Buti, se http://ds.dial.pipor.com/masud/ISLAM/nuly'buti.hun.

2'a Mauluu Muh¿nun¿rl 7-akãrþ Kandhalawi (1898-1982) rar en central ankare förTablighi
Jamaãt. Han har bl.a. ft;rfatat s.iu essäer som dr obligatorisk l2isning ftir rörelsens medlemmar,
se "TablIglu- Jama"at' i OEMIV/.

21t Sheikh Imem Ashaad Muhammad at-Tâmimi grun dade da"wa-6relsen Dar ul-Arqam i Ma-
lapia 1968. Rörelsen blev intemetionell med en stor slaiftproduktion. Dess verksamhet i
Malaysia :it forbjuden sedan 1994. Se vida¡e "Dar ul-A¡qam" i OEMIW Metzger 1998'l66f.

216 se t.or.6/89:15 Kanjah: Islam-den slutgiltigav?igledningen);1191:5J (soraya Duval Mus-
limer, vakna upp! Del 3. Öv. Ouis); l/91:17-19 (IGnjah: De islamisk¿ broderskapsrörelsema.
DeJ.l); 4196:lÇ17 (Yusuf Qaradawi: Upplpt muslimsk ungdom. öv. Omid Ne.¡a¡ t 519810
(Y. Al Qaradawi: Vad siþr islams källor om bildkonst?).

217 72193;12 (Ahmed Ghanem: Muslim\7orld læague).
2t8 12193:16 (Fatima ldris: IIF:s hössemin¿rium i Stockholm).
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även europeislc er<penis från Bosnien, Danmarl*re, Frankrike, Irland, Norge,
Spanien, och Storbritannien.22o fänken var atr rådet skulle fylla den lucka som

Ghanem pekar på. lnte minst al-Qaradawi menar att denna qp av verl.camhet

dr viktig.22l I 4198 har han och rådet en spdt i Salaam dåir frþr som antas

beröra mtrslimer i Sverige tas upp.22 I en anikel i Salaam skriver al-Qaradawi
om väckelsen bland "de unga utbildade muslimernd' som "vå¡ vá¡defr¡llaste

skatt och största framtidshopp och att "detta återuppvaknande bör endast väg-

ledas, inte stoppas."z3 lædstjárnan för vägledningen ár tawhfd.

Det centrala begreppet i Islam är "Tawhid", eller Guds Enhet. Gud är

Enhet, och Guds Enhet avspeglar sþ i måinniskans enhet och männi-
skans och naflrrens enhet.224

Deæa dr skrivet av dåvarande generalsekreteraren ftir Rabia, Abdullah Omar
Nasseef i en artikel om människans müöanwar.225 Tawhld i detta bruk pekar

på att det inte finru flera olika verkligheter utan bara aze sann verkligher som ä¡

instiftad av den ende guden.26 Allah har en plan med skapelsen och männi-
skans roll i den. Den troende underkastar sig denna plan, söker Allahs våigled-

ning och forvaltar skapelsen i sin roll som stdllföreträdare och i enlighet med sin

sanna natur. Men människosläktet (som kollelcÐ ¿ir ftirvisso självislt och glöm-
mer Allah och sin plats och blir sjåilvftirharligande. Det är då upp till de troende

bland människorna att påtala den ñtta vâgen.2ù Det básta samhállet dr den
islamiska staten vägledd av den islamiska ideologin som "om den tillämpas med

2re Danmarkrepresenteras avSheikhMohammad F¿uad Barazisomharvaritochfarelasti Sverþ.
Han omnämns i Sala¿m vid flera tillfällen, se t.a..2l)2:77i 3192:10;5192:10.

220 3197:9 (IIF: Ett efterlingtat f¿twaråd bildat i Europa).
22t 3197:9f. (IIF: Ett efterlängøt fa¡waråd bildat i Europa).
22 Spalten återkom¡ner i nummer under 1999.

u 4196:16 (Yusuf Qaradawi: Uppþ muslimsk ungdom. Ov. O-id Ne¡ag. Översättningen be-
står av utdrag ur en av al-Qaradawis böcler.

ø 3196:12 (Abdullah Omar Nasseef: Den islamska qfnen på naturen. Öv. Melin Tolonen).
¿5 Nased [ranligare savning] ¿ir från Saudia¡abien och har doktorent i geologi i london tidigt

1970-tal, se vidare Stenberg 1996a-43f.
ø Se ävent.or.2189:61 (Kanlah: "Hörrumuslimen,vad trordu eçnligenpåtl")i4196:28 (Isla-

mic Horizons: Till källân. Ov. T. Abdeþehman); 5198:21-22 (Abdul Jabar lGpilovic: Sökan-
det efter sanningen).

227 Se 3196:8-10 (Ouis: M¿inniskan och n¿turen i Koranen); 3196:ll-13 (Abdullah Om¿r Nas-
secf: Den islamska synen på natur€n. Ôv. Malin Tolonen).
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uppriktighet och intelligens" leder till "ett tillstånd av stabiliæt och fred".228 Då
lan även måinsklighetens enhet bli en realitet. Muhammed Ashk Dahlén slci-
vef:

Idag uppenba¡ar islams universialism sig kanske klara¡e än nþnsin
tidigare under våirldshistorien. Det finns muslimer bland alla folk och

raser, som tillsammans stå¡ enade under den islamiska flaggan oavsett

ursprung, kön eller social status. Genom ett globalt islamiskt samarbe-

te stùks alla muslimer gemensamr under bekännelsen "l¿ ilaha illal-
l#'.22e

Ashlc Dahlén pekar på en ny historisk situation som ger dem som vill se islam

som en universell lá¡a en möjlighet, och han ser med ftirröstan på framtiden.
Den universella islam i.r en ldra i vilken individerna ¿ir jäorliL"; den enda sjåilv-

kla¡a hierarkiska ordningen är Allahs överhöghet. Jämlikheten i.r självklar i per-

spektivet att Allah dr skaparen och människorna de skapade. Alla människor
har samma vá¡de inftir Allah och bör ha så inftir varandra. Den yrtersta symbo-
len för detta ár vallfärden då rika och fattiga med samma klädedrälr möter
All¿[.zao

Indiuid¿ns ansuar

Som god muslim tar man ett individuellt aÂsrr¿r. Detta anwa¡ är pålagt den
enskilde (inte bara mänskligheten som helhet) genom att människan en gång
accepterade al-amanta, ansvaret, avAllah enligt Koranen (33:72172).231 Hon
fick darþnom ett stállftireträdarskap att förvalta. Som Allahs ställfiireuädare på
jorden (khalfa) ska den enskilde agera ftir harmoni och balans i natur, samhdl-
le, familj och sitt egetliv.232 Hon ska påbjuda det goda och ftirbjuda det onda

2x 5197:21 (Susanne Haned Islam och den muslimska v?i¡lden. Öv. anonym).
22e 5192:9 (Muhammed.Ashk Dahlén (Den islamiska flaggans resning).
230 Se t.ex 12194:10 (Tâufik Elchenaui: Al Omra (Den lilla vallÊi¡den); 2196:14-16 (Dr fuil

Nashmi: Vallfä¡den, muslimers största konfe¡ens. Ov. anonym); 219721f, (Ibnhim BlicksjO:
VallÊirden - hajj).

23t Al-arnhø öveßätts "underpanteri' i Zetterstéen och "a¡r.waret [ftir ftimuft ocå fri vilja]" av
Bernström. Ouis använder "ans¡ar'i3196:9 (M2inniskan och naturen i Koranen).

232Se t.ex.6/89:13-15 (K"njah: Islam-denslutgiltigav:igledningen); 10/89:7 (K.anjah: "Khilafa"

-attftirv-elaGudsskapelse); 10/90:lG-12 (Kanjah: Funderingarvid lGranen);7/92:19 (Kan-
jah. Öked toletaru ger bättre moral); 5t93:3-9 (Ilar Khan Durr¿ni: Islam - det naturlþ
tillsdndet); 3196ß-10 (Ouis: M¿inniskan och naturen i Koranen).
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(al-amr bi-l-ma"rilfwa-l-nahy "an al-munl<ar).zzt 
^rdetta 

kommer även in-
dividens ans r att r:llsammans med kollektivet skapa goda islamiska miljöer
pråiglade av solidaritet, ftirståelse och social gemenskap.23a Den enskilde kan
verka ftir det gemensamma goda genom att rannsaka sig själv och "ångra sina

synder och återvända till All aH' (øwba) samt göra "goda gärningar ' (çadnqa) .235

Det d¡ ännu mer centralt att ta ett individuellt anwar i dag då "islam inte någon-
stans på jorden manifesterat sig som en stlerän, islamisk stat".236

Gemenskapen är vilcig för att kunna skapa det goda samhåillet. Därför ä¡

demok¡ati ett positivt begrepp i Salaam. Men det ár genom det islamiska demo-
kratibegreppet, shúrî (ung. rådslag), som människan kan finna det básta sättet
att utöva kollektiv makt. Det som á¡ sâ¡skilt med den islamiska demolratin ár
an de styrande inte bara dr anwariga inftir ett folk utan även inftirAllah, som dr

den som innehar den egendiga makten. Således blir de tillsattas uppgi.ft att ska-

pa ett samhälle i harmoni med Allahs sharÍ"a, inte nödvändigwis med folkets
tillftillig vilja. Om de inte kan ftilja islams princþer äger folket ränen - r.o.m.
sþldigheten - att avsätta dem.237 Individen har en inneboende islamisk moral,
som alla ftids med oavsett vilken tro man sedan Li¡s upp i. TäcI< vare den lcom-
mer det alltid att finnas ett motstånd mot dem som sprider ftirdarv och ofärd på
jorden.238

Det individuella anwarer återkommer hela tiden som err grundtema. Mari-
am Kanjah målar upp en bild av i vilket sammanhang man bör se dema ans r.

Ddwa á¡ ett mångfasetterat begrepp i islam och syftar dels på inbjudan
eller kallelsen dll en livsstil som grundar sig på läran om tawhid, dvs

Guds enhet, och dels på påbjudandet av det som d¡ rätt och bra och
ftirbjudandet av der som á¡ fel och ont.23e

233 Se t.ex. 1l/90:lG-12 (IGnjah: Am¡ bil Mdroof wa Nahi 'an il-Munler - mening, syfte och
praxis. Del l);1191:12 (Rianjah: Islamisk'mission'urtidskriften "Mahjubah); 1/91:19 (IGn-
jah: De islamiska broderskapsrörelserna).

23a 7192:76-19 (Kanjah: Okad tolerans çr bätue moral). Se även t.e:( 5196:13 Qil, Jönsson:
Muslimemas Framtid); 4197:17-2O (Aldebe Islamisk sat och demokrati); 619721--22 (O.
Cetin: Medkä¡sla och barmh:inþhet. Ov. anonym).

23t 8192:12 (Mårndens Khutba: Om shahada).

236 9194:6 ftIeléne Hansson: Muslimen och Välffudssamhallet. Del 2).
237Set.er. 819328-9,12-16 (AshkDehlén: Detislamiska stytet);1196t14-1S (AshnfEl-Khabir¡

Islam och demokrati, Del 1 - wå oftirenliga begrcpp?);2196219-23 (Ashraf El-Khabir¡': Den
muslimsk¿ diskussionen om demokrati).

238 9194ß (Heléne Harsson: Muslimen ochVåilfä¡dssamh2illet. Del 2).
23e 6191:16 (IGnjah: "Ddwd' eller inbjudan till islam).
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Ovan görs en koppling mellan da"wa (eller da"wø il.ã l-khøyr, dvs. inbjudan
till det goda) och al-amr bi-I-ma"rûf wa-l-nnhy "an al-munlcar.2ao Ett tredje
begrepp ar förknippat med de andra wâ: jihtul. Den jihael som slcibenterna i
Salaam vanligen talar om dr den som kallas "den stora" och som innebá¡ "kam-
pen ftir personlig fü¿indningt'.241 Att en person ha¡ denna in¡e srrävan efter att
bli en god människa i.r en ftirutsättning ftir an inbjuda till det goda samt an
påbjuda det tillbtirliga och ftirbjuda det otillborliga.242 En fråga som väcla i
anikeln är huruvida man måste nå en personlig fulkindning, innan man enga-

gerar sig i andras ftrlländning, eller om det rácker med att kontinuerligt ftira den
personliga kampen. En annan frþ ar om det dr envars plikt att inbjuda till det
gofu eller om det är kollektivets plikt an se dll atr nþa gör det. Några egent-
lþ sv"ar erbjuder inte Kanjah, istállet varnar hon for hur fel det kan bli. Grund-
inst?illningen är dock att ju fler som tar dessa uppgifter på allvar, desto bättre ftir
den islamiska gemenskapen, så länge det inte slår över i "nþt 'småborgerligt'

spionerande på andra eller det ofta så irriterande felsökandet och tillrättavisan-
det, många gånger i sårande ordalag."za3 Dessa frågor behandlas även i andra
artiHar.2aa För att kunna utföra jihful, da"wa och øl-arnr. . . krävs kunskap, för
"utan kunskap kan den islamiska väckelserörelsen inte nå sitt m¡.,2a5 {¡¡ sgka
kunskap är ett viktigt tema i tid.kriften.2aG I en rappon frân 1993 om IIFs
verksamhet fr*d* deta rydligt:

För att kunna arbeta med dawa måste man ftirst och främst ha en bra
kunskap om islam. Av detta skäl har IIF satsat på utbildning ftir sina
medarbetare. Deta har skett i form av utbildningsseminarium i 4 etap-
per anordnade som 4 veckoslutsseminarier. (...) IG.usen består bl a av

240 Kopplinçn uwecklas bl.a- i en anikelserie av tGnjah, se l1/90:10-12 (Arn¡ bil Mdroof wa
Nahi 'an il-Munkar - mening, syfte och praxis. Del l); l2l9D:3-5 (Amr bil Maioof wa Nahi
'an il-Munkar - mening, qfte och pnxis. Del 2). Artildæna följs av en diskussion mellan Ouis
och Kanjah, se 3/91: 16-18 och 4 l9l:17-18. Dessutom klargör lGnjah sin ståndpunkt i yaer-
ligare en anikel 619l:16-19 CDa'wd' eller inbjudan till Islam).

út 72l9Ùt3 (IGnjah: Amr bil Ma'roof wa Nahi 'an il-Munka¡ - mening qÂe och praxis. Del 2).
212 7ll9}t7D (Kanjah: Amr bil Ma'¡oofwa Nahi 'an il-Munkar - mening syfre och praxis. Del l).

Den sena¡e delen av meninçn dr en omsl<rivning av Zettentéerrs koranöversättning 3:100.
243 12190:4 (Kanjah: Amr bil Ma'roof wa Nahi 'an il-Munka¡ - mening sffte och praxis. Del 2).
24Set.en. lÛl9l:11-12(IGnjah:Ommoralochetikiislem);7193:18-19,9 (MånadensKhutba:

Om jtm'a);2194t15-16 (Månadens Khutba: Om brödra- och sysærskap).

'45 2195:ll (Heléne Hansson: Kunskap i Islam - slrydd mot det onda och en väg d[ fremgång).
246 Se t.or. 2/95 som har tem¿ "ilrn - kunskay'' ; 6196:14 (Jill Jorsson: Muslimemas fiemtid. Del

2);1197:l8Jl (Nodain D Mababaya: FöËldrarnas roll i barnens utbildning).
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studier i Koran, hadith och sira2a7. Förutom detta även ftireldsnings-

teknik, hur man uppträder i media, rollspel, organisationsteknik och
problemlösning.248

I arbetet med da"waingâr atttala med, slaiva till och konfrontera dem som ska

upplysas. Deta kräver kunskap. Salaams och IIFs medarbetare har i sin tur
ftireldst om hur man gör dø "wa.24e Man har även debatterat i Salaam hur man
urtför dacwa, och hur man b:ist lagger grunden för det egnada"wa-arberet.2t0

Den goda þaraþtärm

I en anikel går Monjia Sonnius igenom islam "från vaggan till graveri'. Hon
anser att den enskilde har ett personligt anwar, både ftir sig själv och samhd.llet.

Som en sammanfattning kan man säga att vår tillvaro här på jorden

handlar om en kamp mellan egot (naf) och sjåilen (ruh). Islamger oss

redskap för att komma på rätr sida ut ur striden - till lugn, brödraskap,

sj:ilslig ftid och harmoni.25r

Individen ges ramar av islam som hon kan hålla sig inom. Man kan i anikeln
lása hur eft barn, en mor eller en fu ska vara.252 Att va¡a en god muslim d¡ en

karakt¿ir, en roll som man kan slriva om, lára in och agerai.zs3 Ett rydligt o<em-

pel ges av Ebtisam Al-Debe:

En människa skall sköta sig, sin familj och sir samhälle. Hon åir ärlig
och flitig, hon arbetar och ligger inte andra till last, hon á¡ tolerant och

generös. Hon respelcerar andras privadiv och andras rättigheter gente-

247 SÍra översätts lämpligast biograû och syfur på en litteriù çnre som teckna¡ Muhamm¿ds liv.
24 2193:6f. (Ouis: IIF:s verksamha). Kunledare vat Dr Mubammad Mashuq ibn Ally från Saint

Davids Universþ Colleç i V'ales. Han har länge varit aktiv i UK Islamic Mission d¿ir han bl.a.
varit viceordförande, se Vogt 1995:36.

2ae Se t.e..4l93zll dä¡ det stå¡ att Sonnius ha¡ hållit ett ftiredrag på temat.
250 Se 3/91:16-18 (Ouis);4/91:17-18 (Kanjah);6/91:16-19 (IGnjah). Debatten uppstårsom ett

result¿t av ett anul artikla¡ slcivna av Kanjah i slutet av 1990.
25r 7190:13 (Sonnius: Islam från vaggan till graven).

252 7 l90tl0-13 (Sonnirs: Islam från vaggan till graven).

253 Se t.o<. 7188:11-13 (Kanjah: Adab al-Islam - Islamisk moral och beteende. Karaktanidealet);
4190:12-13 (Matwan al-IG¡æi: Föräldrd och bam. Ov. anonym); 9192:18-19 (Månaderx
Khutba: Om moral).
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mot henne. Hon varken baktalar eller är oförskamd. Hon á¡ trofast och
pålidig och hon slösa¡ inte med livets gãvor.2sa

I detta citat handlar det om anityder, men karaktársmodellerna kan även bygas
upp medhandfastarãd.zs' Mariam Kanjah har slrivit flera artiklar om det goda
uppuädandet inom islam (adab al-ßlam). dvs. etik och moral. Flera av dem
baseras på den jordanske teologen Marwan Ibrahim Al-Kaysis bokMordb and
Manners in hhrn: A Guid¿ ø Iskm;tl¿¿6,zse I ardklarna fr*d"t det att:

bud och ftirbud i Islam inte existerar för sin egen skull utan ä¡ delar av
ett vdlordnat näwerk med ett klart syfte människans uweckling på en
säken och rätt sätt som individ, som familjemedlem och som sam-
hällsmedborgare. N:ir detaljreglerna ses som delar i err srörre samman-
hang blir det med en gång meningsfirllt att följa varen da dæal¡zsz

Islam erbjuder "fasta reglef' vilket gör att muslimer inte behöver göra en mängd
svåraval.2t8 Istället för "egoism" och "självtillräcklighed' gynnar islam individer-
nas samverkan och respelc ftir varand¡a.25e Således reglerar islam t.ex. klädsel,
uppftirande, matvanor, umgängesformer, resandet, relationen mellan man och
hustru och mellan fttr¿ildrar och barn.260 Detta ska dock inte ses som ett hinder
ftir mr¡slimerna; enligt Mariam Kanjah känner sig aldrig en muslim "kränkt ftir
att hans frihet begrinsas av Gud, vare sig muslimen ir en kvinna eller en men.'261

"4 3197:71f, (Ebtisam Al-Debe: Kvinnars Énigheter i islam).
2tt Se t.o<. 2188:10-12 (IGnjah: Adeb âl-Islam - Socialt beteende); 5/88:&-9 (IGnjah: Adeb al-

Isl¿m - Islamisk moral och beteende. Dcn islamiske dräkten); l1lgl:ll-12 (Kanjah: Om
monl och etik Islam).

256 Deta är enplicit uttryckt i t.or. 10/87:13 (Kanjah: Adab al-Islam - Uppuädande och moral i
Islam). Se även Kaysi 1986. Troliçn :ir anledninçn till att just denna bok används dess till-
g:inglighet - den ?ir utgiven av tlre Islamic Found¿tion.

257 11187:lÇ15 (Kanjeh: Adeb âl-Islam- Målsäftning och syfte),
258 71187t14 (IGnjah: Adab eHslam - Målsfttning och syfte).
2te 1ll87{4 (Iänjah: Adâb al-Islãm - Målsfthing och syfu).
2@ Se t.o<. 2188:10-12 (Kanjah: Adeb el-Islam - Socialt uppträdande); 3tBB:lÇ15 (IGnjah:

Adab al-Islam - Om v:igfannde muslimer och gatuetik) ;4t8&10-12 (IGnjah: Adab al-Islam

- Forhållandet mellan man och hustru).
26t 4188:10-72 (Kanjah: Adab al-Islam- Fo¡hållandet mellan man och hutru).
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Den centrda drivlraften ftir att klara av att fylla den islamiskakaralcären bör
varatoqwã, gudsfürlaan.262 Denna btir leda till "en alftiv sjilvrannsakari' som

behövs ftir att agera med upprilcighet. Genom att uppS'lla karaktåiren blir den

enskilde muslimen den goda människan. Monjia Sonnius reserverar sig dock
mot vad hon kallar en "övermänniskoattityd' i vilken "vi muslimer á¡ så bra, så

bra, och alla andra dr ena okunniga stecka¡e."263 Det ár, som vanligt, viktigt att
skilja mellan hur muslimer beter sig och det islamiska idedet; egendigen ár det

lätt att komma till kona, oc.h man ska inte döma andra hån innan man ha¡
sk?irskådat sig sji|v.2e I en annan av Sonnius aniklar sk¡iver hon om de dåliga

dagarna i livet, nár man inte orkar nþt och är allmänt irriterad och känner sig

överhopad med arbete och anwar. Hon kinner att hon ska vara allt: represen-

tant för islam, miljömedveten, politish medveten och den goda modern till
sina ba¡n.

Ja, som kvinna och mor till wå flickor ha¡ jag ett tuft jobb framftir
mig. Jag ska vara som en Ba¡bamamma för dem. Vara deras hus, deras

säng, deras kunskapsbank, deras tröst, sþdd och deras allerstädes nd¡-
varande lots genom livet.265

Poängen med anikeln ä¡ att man úifrån islam orkar allt detta, eftersom det inte
?ir wån aft vara muslim - i den rollen finns harmoni och trygghet. Det är där-
emot wårt att vara människa. Det går att koppla resonemanger till det ftirsta
citatet under rubriken ovan. Ndr man egerer i enlighet med "ruh", ár man i
samklang med sin sanna mt'dimska natur, men då man á¡ bunden av sin "nafs",

dr det ens sämre, "mänskliga'sidor som tar överhanden.

I{ortrnmtar

I Ch¡ister Hedins avhandling om engelskspråkig islamisk "fundamentalistisk

apologetik" finner man liknande uppfatmingar om religionen som de j"g h*

262 Se t.s<. 9187:34 (Islams moraliska qntem. Oversätming * Iskmisþ bmsclt)nserie nr. 5 frän
rtØAMÐ; 10187212-13 (Keniah: Adeb el-Islam - Upptr:idande och moral i Islam); 7/88:l l-
13 (Kanjah: Ad¿b el-Islem - Islâmisk moral och beteende. IGraktlinideal*).

'6 9lg3:2 (lædãe).

2ø Se t.o<. lÙ187;12-13 (K"njah: Adab al-Islam - Upptr:idândc och mo¡al i Isl¿m); 7/88:11-13
(Kenjah: Adeb et-Islem - Islâmisk moral och beteende. Karaktersidealet); I l/90:10 (Kanjahr

Amr bil Ma'roof wa Nahi 'an il-Munkar - mening syfte och praxis. Del l).
265 12189ß-7 (Sonnius: Det är wå¡a¡e attvara människ¿ 2in muslim).
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redovisat ov n,266 Hedins framhäver hur centrala begrepp som tøwhtd och dïn
al-fitra i¡ inom apologetiken pí1970- och det tidiga 1980-talet.267 Begreppet

ùtn al-fi¡ra används ftir att beteclna islam som den naturliga religionen. Den
avslutande av Helena Benaoudas inledande tre punkter täcks av begreppet. Det
kommer att bli aktuellt igen, när jag beskriver Salaams dikter. Hedin uppmärk-
sammar att de han studerar använder den ofta upprepade sloganen att islam d.r

ett firllständigt system ftir alla aspekter av livet.268 Även deca ár en integrerad

del av den islam som presenteras i Salaam. Det går att ge fler er<empel från
Hedins avhandling som även finns i Salaam. T.ex. menar apologererna art islam
inte stdller orirnlþ krav på sina anhängare, utan går ftirhållandevis latt att prak-
tisera.26e De betonar individens roll (inte kollektivets) som srállfrreträda¡e och
som innehavare av fnvtlja.uo Men individen ska agera tillsammans med andra

mot gemensamma mål. Islam framstdlls som mellanvägen mellan e><trem indi-
vidu"lism och e¡rtrem kollektivism.2Tl Nþt som är intressant i sammanhanget

ár att Hedins avhandling ha¡ blivit uppskanad av personerna runt IIE och en

kopia av den ha¡ länge funnits på kontoret. Uppenbarligen passa¡ den islam
som Hedin beslriver de aktiva runr IIF. Cirka håilften av de ftirfattare som He-
din anftir återfinns som aulcoriteter eller skribenter i Salaam. En del av de andra
återfinns bland den limeratur som IIF säljer. Hedin dr även citerad i Salaam i
apologetiskt syke.nz

Tawh¡dkan oclaå relateras till l¡ritiken av islams mangfald som beröns tidi-
gare. Begreppet signalerar inte bara Allahs enhet, utan även budskapets och
urnm.as enhet. Givewis finns möjligheren an lämna tawhld på en högre teolo-
gisk abstraktionsnivå och tillåta en kulturell pluralitet att fàrga den exalra tolk-
ningen av religionen, vilket ibland anrydds i Salaam. Men vanligrvis ár det inte
så. Sl.cibenterna argr¡menterar istdllet att förståelsen av religionen d¡ stdlld över
tid och rum. Få eller inga områden lämnas till kulturella vatiattoner.2T3

6 Hedin 1988. Hediru betoning ligger på apologetemas prcsentation av islem som "den naturlþ
rcligionen'.

267 Se t.or. Hedin 1988, kap. I, II; Hj?þe 198312tr.
268 Hedin 1988:67.
26e Hedlin 1988:259.JftBenaoudas ftirsta punkt ovan.
270 Hedin 1988:72tr.
271 Se t.er<. Joly I 988:40.
uz se 7188:13 (Kanjah: Adab al-Ista¡n. Islemisk moral och beteende. IGraktänidealet); 8193:3

(Ouis: Islam och miljOn enligt Koranen). Avhandlingen ßr beröm i 6/91:4 (Sonnius: Intewju
med Christer Hedin).

273 Enli$ Roy (1998:50tr) ar det typiskt ftir muslimska aktivister i Västeutopa att ge tawþld,
ptecß som ømrna, en betydelse som ligger n?ira mamistiske idéer om det klasslösa samhället.
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Väckelsedimensionen i Salaam åir rydlig. Det personliga religiösa engage-

manget utgör ett c€ntrah rcma i tidskriften. Áven dena delas med den lifteraftu
som Hedin gått igenom. Salvatore framhäver vikten av Sayyid Qutb för denna
aspelrt av nutida väckelselitteratur inom islam. Qutbs "hermeneurics of din arc

cenued on the individud being and its transformation."2T4 Salvarore betonar
att Qutb lräver den enskildes engageme¡rg, inte ba¡a elitens eller de utbildade
religiösa expertemas. Denna sidan av Qutb, som Salvatore menar inte ftirvaltas
av de arabiska, muslimska intellel*uella som refererar till Qutb, går spontant
igen i Salaam.275 Jag delar Salvatores vdrdering att individens engagemang beto-
nas erftra mycket av Qutb och att han är särskilt vilcig i sammanhanget. Men
jag menar oclaå att vikten av individens vädcelse genomsyrar hela den islamiska
rörelsens diskurs. Poston hävdar t.ex. att individens väckelse är primän i alla av

Muslimska brödraskapea ursprungstorrer,u6 I Salaam ses der personlþ an-
sv"arsagandet och aktivismen som grundförutsättningar för att leva ett liv i is-
lam. I detta sammanhang bör man se skribenternas diskussion om hisba, dvs,
plikten aa påbjudadet tillborliga ochftirbjuda det otillbörhga. Hisbasom rerm
?ir gammal inom islam, och det åir vanligt att koppla den till Koranen.2z Ter-
men har använts ftir att uttrycka wå skilda idéer, dels om individens plikt, dels

om myndighetens plilt att garentera lag och moral i samh?illet (inte minst på
marknadsplatsen) . Det har t.ex. historislr enisterat ett ämbete kall æ muhtasib .t8
Termen ûnns även använd i en modern konte:<t i Pakistan, då i betydelsen "om-
budsma¡i'. Den som lade grunden ftir denna terminologiska omwängning var
Mawdudi. Ambetet oristerar fonfarande i sin mer traditionella form i Saudi-
arabien. Den användningen som återspeglas i Salaam är den individuella plik-
ten. Även plikten ftir individen att vara Allah s Høl,tfa var vil*igt i Qutbs islami-
ska ideologi. Förståelsen av människan som Allahs ställftireträdare ir en del av

flera nyförståelser och omtolkningar ev termer som men finner inom väckelse-

litteraturen. Islamologen Anne Sofie Roald påpekar att Qutbs bnrk av khnhfa
var Firgat av Muhammad Abduh (d. 1905), och att en inomteologisk hård lcri-
tik ha¡ riktats mot nyförståelsen (bl.a. ftir an vara ohistorisk och ftir att den
antyder att Allah inte á¡ en aktiv agent i historien längre).27e

274 Sdr¡¿tore 1997 :190.
275 Salvatore 1997 :192.
276 Se Poston 1992:67.
2n Tetmen finns inæ i Ko¡anen, men al-ømr... tnns och þisba är en begrepp rcm uttryc.ker

denna handling. Se " hísba" i EoI; " þisbah" i OEMIV.
27e se"hisba,' i EoI.
zzr ¡pafd 1996:122ff.
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Ibland berörs hur det ideala samhdllet skulle vara strulcurerat. vid dessa dll-
ftllen berörs t.ex. demokrati och shurA. Roy framhäver shúra som en av de
termer som tydligt har begreppsliggjons i ftirhållande till globalt fltidande dis-
kurser om demokrati.280 I resonemangen skapas en grundläggande skillnad
mellan de wå begreppen. Medan demokrati forutsätter en vald ftirsamling som
tu kgstirtønde, forutsätter shura en vald församling som â,r kgtothande. I der.

senare fallet finns Allahs sharl"a an tillgå - det gäller bara att ftirstå den.28r

Skribenterna anknper tydligr ti[ internationella diskussioner om begreppen.
Ashk Dahléns anikel är till del en översättning av den pakistanske domaren

Javad Iqbals artikel "The concepr of stare in klamD2s2 och Ashraf El-Khabiry
hänvisar t.ex. till den globalt uppmùksammade tunisiske islamsiske fundamen-
talisten Râshid al-Ghannoushi.283

Det är vanligt att muslimer formulerar religiöst motiverade sociala roller med
hjiilp av avindividualiserade kategorier så som "den muslimska kvinnan" eller
"muslimen" i bestämd form singularis. Detta har sitt mest konkrera uttryck i de
teologiska genrer inom islam som kallas "ilm al-akhlãq (kunnandet om den
enskildes moral och karaktär) respektive adab (det goda sociala beteendet).2sa

Inom dessa ftirsöker textftirfattarna redogöra ftir islamislr grundade normer för
det sociala livet, normer som ofta formuleras i roll- eller karaktä¡smodeller. I
denna typ av teologi berinas om hur den gode sonen, husrrun, mannen, rike,
muslimen ow. ska vara,285 Det finns även en politisk dimension i tänk¿ndet
som bl.a. initieras av Muhammad Qutb som på 1960-talet skriver om "den
rätwisa människan", en islamisk karaktä¡ som genom sin vilja an vara både en
god människa och en god medborgare garanrerar det goda samhállet.2s6 Den
islamiska rörelsens lirteratur ár genomsyrad av dessa ftirsök an besl<riva Homo
' laaiøn.zv Betoningen på normativa ka¡alc:irsmodeller känns lanske fr¿im-
mande for icke-muslimer i Sverige. Det dr län att det blir en sammanblandning
av hur en muslim ska vara och hur muslimer i¡. Efrersom "muslirri' uppfattas

28o Roy 799217993:54, 61.

'z8r fr Hj:irpe 1983:72tr.
2e 

Javad, Iqbal har bl.a. varit domare i Pakisans hogsta domstol. Han ä¡ son till poeten, juristen
och den islamiska reformatorn Muh¿mmad Iqbal (d. 1938).

283 
Jfr även K¡;imer 1999.

2e För mer om dessa teologiska çnrer, se t.oc Khan 1997:180ff
285 För ett l,ängre resonemeng om detta, se Otterbeck 1999.165tr.
286 se Roald 1996:129.F& ettorempel på hur anken på muslimen är den goda medborgaren kan

användes i en västeuropeisk kontqrt, se Joly I 988:40.
287 Termen ä¡ hämtad fiån Roy 1998:51.
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som en roll ftireskriven avAllah, kan man oclså beskriva denna roll utan att ta
hansyn till hu¡ människor â¡.

Kvinnor och könsroller

Ett vanligt tema ár kvinnor, ofta kopplat till barn eller familjen. Av de första tio
numrena var det ba¡a ett (2187) som inte innehöll aniklar om kvinnoq barn
eller familjen. Ett skäl till deaa d.r att redaktörerna medvetet har ftirsökt möta
och vederlägga bilden av den fönryckta muslimska kvinnan, som är mycket
spridd både bland muslimer och icke-mtslimer.288 Detta har bl.a. lett till att
redaktörerna har blivit l¡ritiserade für att sk¡iva ftir mycket om kvinnor och ftir
att vara feminister. Denna lcitik har de ibland kommenterat. I en artikel fürwa-
rar sig Mariam K"rj"h genom att anftira en hadith med innebörden att Allah
vill att var och en till firllo uwecklar de talanger som Allah har givit.28e En av

hennes talanger skulle va¡a att sprida information om "kvinnan i islam' enligt
sin egen forståelse. Mariam K^nj"h har i en TV-intervju ftirsölt ftirklara varftir
konverterade lcvinnor många gånger få.r rollen att representera islam i wenska

medier, och varftir detta upprör vissa män:

Karuke ha¡ vi trampat karlarna litet på tårna och tagit egna initiativ. En
bidragande orsak i.r att vi beh¿irskar wenska bra. (...) Kanske bidrar
det faktum an vi â¡ kvinnor. Det svenska samhället är mer intresserat

av oss än av de a¡abiska karlarna man kan hitta överallt.2eo

Enligt Monjia Sonnius kritiserades dessutom Salaam för an de flesta sl.<ribenter-

na var kvinnor. Ett sätt att ge tidskriften legitimitet var att ange Ahmed Gha-
nem, då gift med Monjia Sonnius, som anwarig utgivare, eftersom han var man
och dessutom var känd för att kunna mycket om islam.2er

Aniklarna om lrvinnor handlar mest om islamiska ideal, så som de tolkas av

slribenterna, kombinerat med hård polemik mot antingen kvinnors situation i

288 Se t.ex. 3186.34 (Sonnius: Kvinnan i de "islemiskd' I¿inderna); 7193:Ç5 (Kanjah: Bok¡ecen-
sion: Prinsessan bakom slOjan); 2197:3-7 (ledar- och debamidot); 3197:11-13 (Ebtisam Al-
Debe: Kvinnans ränigheter i islam). Se även t.er<. Hvidelt 1991:101.

28e 1ll 89;15 (Kanjah: Det fi¡ns flera sätt att närma sig sanningen).
2e0 Intervju i Yhhashanaua: Merja-Mariam: Allahs tjänarc 7990.
2et Inærvju med Sonnius 1998-03-25. Ghanem ve¡ ansvatig utgiware 6190-5193.
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Sverþ eller i den muslimska várlden, ibland mot bãda.2ez Det huvudsakliga
argumentet har redan tagia upp och o<emplifieras nedan i citatet:

Den vanliga bilden av en muslimsk kvinna á¡ den av en fönryckt varel-

se, som skall tjäna sin make och ta hand om barnen. I många fall är

denna bild tyvárr sann, men detta fakum gör den inte rilaig enlþ
Islam. Så som vi såg tidigare, är älcenskapets främsta ryfte att ge ma-
karna gladje, kamratskap och tillfredställelse.2e3

Det är vildgt ftir skribenterna art hävda art det eventuella förtrycket av kvinnor
som finns i muslimska lander introducerades efter Muhammads dod. De gamla
patriarkala traditionerna kän jùhilfya fick då en renässans.2ea Muhammad,
Koranen eller alternativt islam tog egendigen em initiativ till lcvinnors frigörelse

och gav dem ränigheter och en plats i samhäller utan motwarigheter i histo-
rien.2e5 Mariam Kanjah havdar i en anikel att der istd.llet va¡ kolonialismen som

orsakade ftirtrycket av muslimska lcvinnor:

Under Islams senare historia, sdrskilt under kolonialismens tidewaw,

avmaftades tron bland muslimerna och Islam blev ftir många en "sön-

dagsreligiort'' eller helt enkelt bara tradition. [...] Männen såg det "be-

kvämd' livet utan "kvinnlig inblandningl', som de europeiska erövra-

rna levde och "reformerade" den muslimska kvinnans stâllning med
några enkla snitt.2e6

Dessa anklagelser kommer dock inte fram ofta,2e7 Tänken a$ muslimerna efter
Muhammads dod orsakade de ftinryckande tolkningarnaá¡ istdllet detvanliga.

I en kommentar till en anikel som har publicerats i kvåillstidningen Expres-

sen, gör Salaamredakdonen en reservation mot att beslriva Muhammad som
feminist (vilket gjordes i kv?illstidningen). Redaktionen menar att Muhammad

2e2f.sç. rikøs håndk¡itikmotdenvästerl?indska (svensþ, densocialistiska respektive den "islami-
skd' civilis¿tionen i de t¡e ftirsa nurrene av Sdaam. Se även 6/90:14-15 (Sonnius: Islam
beftiade mig som Lui"*).

2e3 3187:14 (IGnjah: Rollerna i den muslirnska faniljen).
2x I dett¿ sammanhang anv'ands jùhilÌya som en historiskperiod.
2et 4186:3-5 (IGnjah: "\Vomen's lib' - i islam); l/92:3-8 (Soraya Duval: Hur ftirenas feminism

med islam?); 5195:10-13 (Jamal Badawi: Den mulimska kvinnans deltagande i politik och
samh:illsliv. 0v. Benaouda).

2e6 4186¡4-5 (IGnjah: "Women's lio"' - i islam). IGlonialismen slrylls ftr mycka, t.o<. ft;¡ ahma-
diyyarOrelsens uppkomst, se 9 I 8&13.

" IGnjah hävdar samma sak i 6/87:8 (Kanjah: Shari'a - enda vägen till Islam). Hon påpekar an
hon brukar Ê utstå k¡itik ftir denna åsikt.
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r rättvis mot alla och inte satte nþn individ eller grupp ftire en annan. Men
man läger till ett citat från en haditl om Muhammad från Tabarãni (d. glO)t

"Va¡ rättvisa. . . Men om jag skulle favorisera nþn, så skulle jag favorisera kvin-
noma."2e8 Feminister av den "vásterländska soneri' dr oönskade, då deras idéer

grundar sig på sekulåira argument.2ee Sann jåimlilchet bygger på Allahs shart"a,
inte på människors lagstifrning.3o0

Förskribenterna finns det- inom islam - ingen skillnad på människor p.g.a.

etnicitet, nationalitet, klass eller motsvarande. Det enda som gör en person bätt-
re än en annan á¡ personens gudstro.3ol En ynerligare skillnad finns dock -
skillnaden mellan könen. Jåimlikheten som Muhammad predikade bygger inte
på ett rystem där män och kvinnor har samma rättigheter och sþldigheter;
istället har de skilda rätrigheter och sþldigheter, men dessa anses vara av samma

v'itrde.3û2 Män och kvinnor ár skapta olika, som komplement till varandra, inte
substitut; det åi¡ därför inte tillåtet ftir en man aft bete sig som eller imitera en

kvinna eller vice versa.303 Enligt skribenterna ger islam dock den muslimska
kvinnan sarnma andlþ räaigheter. I deca sammanhang:ir det vanlþ att man
itrerar 33235135 ur Koranen, den som kallas Umm Salamas vers.304 Med en

polemisk udd riktadmotk¡istendomen hävdas att kvinnan inte e¡rsam skaklan-
dras ftir syndafallet, då det i Koranen framgår att både Adam och Eva syndade

motAllah. Dessutom finns inte dogmen om arvssynden i islam, utan Gud suaÊ

fade och ftirlat Adam och Eva.3o5

2e8 5199:33 (Redaktionen: Sen och hön).
2ee 4186:5 (Kanjah: '\Øomen's lib" - i islam).

3oo 4186:5 (Icnjah: 'ìü0'omen's lib' - ißlatr);6187:7-8 (Kanjah: Shati'a - enda viþn till Islam);
12187l.8-9 (Abu Musufa: Kvinnan i Islam).

30r Se t.ex. 5/92:9 (Muhammed Ashk Dahlén (Den islamiska flaggars resning); 5195:14-15 (Sa-

brina Ka¡im: Rasismen är som en cancersvulst i samhället); 1198:2Ç25 (Dr. C-etin: Vad har
islam som gör det så icke rasistislC Öv. Inga Lill Cadimi).

302 Se t.e¡<. 4186:3-5 (Icnjah: '¡Women's lib" - i islam); 12187.8-9 (Abu Musufa: Kvinnan i
lsla:rù;5195:Ç9 (Ouis: Körxroller i isl¿m).

303 Se t.e¡<. l1/87:4 (Aldebe: Kvinnan i Islam); 5/88:8-9 (Kanjah: Adâb el-Islan - Islamisk monl
och beteende. Den islamisk¿ dräkten);3190213 (Sarah Islam: Tålþ lvinnor).

3M Se t.o¡. 4186:3 ({m1ah: "rlú'omen's lib" - i islam); 4193:6 (Ovts: Bokrecension: '\ùü'omen E¿

lslam' Slciven av Fatima Mernissl);5195:Ç9 (Ouis: Könsroller i islam).

30' Se 12187ß-9 (Abu Mustafa: Kvinnan i Islam) ;21922Ç7 (Ahmed Ghanem: Tafsir del 4: Adam
på jorden). Se även Koranen 7:19tr118tr, Hedin 1988:73 (om polemiken mot kristendom).
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Att leva i en älcenskap ses som det naturliga ftir en vuxen.306 När åiktenskap

diskuteras, brukar bilden av den muslimska kvinnan som hedrad moder och
hemma.fru Êamhållas.3o7 Den muslimska kvinnan har rän att sjálv vüa vem
hon ska gifta sig med. Hon har rätt till skilsmdss4 an aga egendom och att bli
ftirsörjd av sin man.308 Hon har rätt till sund och öm sex inom älcenskapet.3oe

Hon har rätt att ärva, skaffa en utbildning och arbeta.3ro Hon kan röra sig fritt
i offendþ miljöer, delta i lrig och hOja sin röst offendigt och delta i debatter
och politik.3lr

Det finns dock gränser. Den muslimska kvinnan Êr inte leda bönen i mos-
kén, om de finns män bland de bedjande, och därftir kan hon inte leda en
islamisk stat då dess politiska ledare tillika ár böneledare, imãrn.312 I en artikel
betonar Mariam IG"j"h mannens roll som familjens överhuvud, vilket ger ho-
nom vissa rätigheter, men också skyldigheter.3t3 Denna kombination ftirklarar
t.e¡r. varftir män ärver dubbelt så mycket som lcvinnor, då män åh ftirsörjnings-
sþldiga gentemot sin familj, medan en kvinnas a¡vedel ár hennes privata egen-

dom.3la I en annan ftirsöker K."j"h minska betydelsen av mannens position
genom att framhäva att han är ålagd att lconsultera med sin fru och att följa de

islamiska normerna ftir gott uppftirande inom äktenskapet.3r5 Soumaya P Ouis
betonar att jämlikhet inom islam inte kan diskuteras uran at den andliga di-
mensionen vägs in; de ftireskrivna skillnaderna i könsroller måste beraktas i
ljuset av Allahs överlägsna visdom.316

306 Se t.en. 8187ß-7 (Kanjah: "Det blev en flick¿..." Om barnaftidsel i den muslimsl€ familjen);
4188,10-12 (IGnjah: Ad¿b al-Islam - Forh,ållandet mellan man och hustru); 5195:13 Îarrpl
Bedewi: Den muslimska lrvinnans deløgande i politik och samh:illsliv. öv. Benaouda).

307 Se t.o<. 5/86:13 (Sonniw: Muslimska aktensl<ap)i4187:14 (Sonnius: J:imlika - men inte iden-
tiska); l1/87:3-5 (Aldebe Kvin¡ran i Islam).

308 Se t.ex. 4186:3 (Kan1a\: '\Øomen's lib" - i islam); l/87:7 (Kanjah: Äktenskap i kris. Så funge-
ra¡ skilsmässot i Islarn)t 5195:Ç9 (Ouis: Könsroller i islam).

30e Se t.ex. 418614 (Kar\ah: '¡UØomen's lib" - i isle¡n)i 5186:12-13 (Sonnius: Muslimska ?ilcen-
sÞ,ap); 4196:20 (MSd Varför ft;delsekontroll? Ov. tlrich¿ Glardotter Ayi).

310 Se t.er<. 4186:3 (Kanjah: "\?'omen's liH' - i isl¿m); 4187:14-15 (Sonnius: Jamlika - men inte
identiska); 1197:4 (Seæ E¿ höft).

3" Se t.e¡<. 4186:4 (Kanjah:'rüV'omen's liH' - i islam)j 4189:5-7 (I(anjah: Skell lvinna låsas in i
hemmet?); 5/95:lG-13 (Jamal Badawi: Den ¡nuslimskelvinnans delagande i politik och sam-
h¿illsliv. 0v. Benaouda).

312 4186:34 (Kanjah: '\ü?'omen's IiH' - i islam).
313 4188:70-12 (IGnjah: Adab al-Islem. Forhållandet mellan man och hrstru).
3ta 4186:34 (Kanjah: '\Women's lib" - i islø.rr'); 5195:7 (Ouis: Könsroller i islam).
3tt 3187:13-14 (Kanjah: Rollerna i den muslimske familjen).
3t6 5195:6 (Ouis: Kitrsroller i islam).
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Monjia Sonnius argumenterar för att det i det ideda samhället skapas wå
separata zoner, en för kvinnor och en ftir män.3r7 Detta kräver yrkesarbetande
kvinnor av alla de slag t.ex. "gynekologer, läkare och tandläkare, men även re-
ceptionister, röntgentekniker, jurister, bibliotekarier, lärarinnor, rektorer
¡¡.¡¡."318 Vid ett annat tillfälle framhåller Monjia Sonnius vil*en av atr hon
skapade en kvinnová¡ld när hon konvenerade, en vãrld som kontrasterade mot
majoritetssamhdllets manssamhálle.3re Mot detta stå¡ en översart artikel avJa-
mal Badawi som menar at kvinnor och m¿in bör blandas, och art detta dr "nöd-
vändigt ftir ett válorganiserat saû1hä11e."320 I tidslaiften finns överhuvudtaget en
vacklande hållning ftir eller emot könssegregation. Men alla mena¡ art nd¡ kvin-
nor och män blandas i offentliga miljöer ska båda markera och hålla avståendet

med hjälp av kläder och beteend".azt 1 en kritisk artikel fundera¡ Monjia Sonni-
us om varftir så Ê muslimska män vüer en islamisk klädsel. N¿ir hon har tagit
upp Êågan ha¡ hon ått bl.a. ftiljande argument: "det är inte bra fttr ddwa [...]
an se alltfür awikande uC' och "det räcker vdl med att vi ä¡ "sv-¿ftskallar" - skall
vi se ut som ökenshejker ocl<så? Då blir vi aldrig accepte¡v¡lst"zzz Sonnius fon-
sätter:

Ä¡ m"n riktigt elak, kan man t o m tolka in en liten dos av kvinno-
ftiral<t i dema. "Iåt kvinnorna spöka ut sig, det gör inget, huvudsaken
âr att vi män ser propra ut - det är ju vi som åstadkommer de viktiga
resultaten."323

Detta påpekande av Sonniw är dock mycket ovanligt i tidskriften.32a

3t7 4187:14 (Sonnius: Jämlika - men inte identiska).
3t8 4187 14 (Sonnius: Jämlika - men inte identiska).
3Le 6190:15 (Sonnius: Islam bfiade mig som kvinna).
320 5195:13 (Jamal Badawi: Den muslimsk¿ lvinnans ddagande i politik och samh:illsliv Õv.

Benaouda).

32t Se t.o<. 5/88:8-9 (Kanjah: Adab allslarn - Isl¿misk moral och beteende. Den islamiska d¡:ik-
ten);2189:13-14 (Kanjah: Hijab - gudaktighetens dràl<t);7192:7-9 (Kadrne Fahim: Den
muslimska ln¡innans kl¿idsel. Ov. Sonnius).

32 9192:74-15 (Sonnius: Mannens kl¿idsel).

323 9192:15 (Sonnius: Mannens klärlsel).

324 Angående kritik av muslimska män, se även 6/90:7 (Ouis: Insändarc) som menar att många
muslimska män stZiller orimliga, icke-islamiska krav på sina konvenerade husm¡r.
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Kornmentar

Familjen och kvinnors roll i samhäller ár et stående tema i samhállsdebatten i
muslimska l¿inder. En vanlig åsilr som frirfäktas av mer konservativa religiösa ár
an samhdllets grund utmanas, om kvinnor Ê¡ stor rörlighet i den offendiga
delen av samhiillet. Det leder úfr"" (ungefu uppror mot den goda ordning-
en), vilket innebar moraliskt kaos och samhällets sammanbrott.325 Kvinnor ses

som känslomässiga, irrationella, impulsiva och erotiska och måste kontrolleras.
Denna bild har ingen plats i Salaam. Istáller betonas atr Muhammad predikade
j?irnlikhet. Men det åir en jåimlikhet med distinktion mellan könen, inte utan.
Detta á¡ en mycket vanlig åsikt i samtida islamisk litteratur, vilket bl.a. var ryd-
ligt i genomgången av den övrþ wenska islamiska litteraturen. Vad det o<akt

innebär á¡ en annan sak, och tolkningarna går vitt isä¡. Vissa åberopar "jämlik-
het" men argumenterar ftir ett frrllståindigt patria¡kalt samhälle. Salaams järnlik-
het ár mer lik den wenska särartsfeminismen kombinerat med argument &ån
dem som vâ¡nar om den heterosexuella kjrnfamiljen. Man betonar att män och
kvinnor åir biologislt olika, och att de har olika egenskaper. Detta innebá.r inte
att kvinnor ska acceptera rollen som passiva, mindre kunniga eller underdåniga.
Att både lcvinnor och män är aktiva och anwarstagande både i den privata sfá-
ren och på arbetsmarknaden är självklan.326 Många arciklar dr slrivna av kvin-
nor, och en stor del av läsa¡na var och åir oclaå kvinnor. Dessutom har det mest
varit kvinnor som haft nyckeþositioner på Salaam. Konstruktionen av manliga
och kvinnliga ideala könsroller i tidskriften har paralleller i den globalt spridda
islamlitteraturen.32T Man kan även påpeka att många av skribenterna och lásar-

na dr konvertiter något som även är tydligt i den övriga wenska litteraturen. Att
konveniter spelar en viktig roll vad gáller art srarra tidslaifter och figurera i
media ár även rydligt i andra länder.328

An anklaga kolonialismen ftir ftinrycket av kvinnor dr ett vanligt, polemiskt
och apologetiskt argument i samtida islamisk litteratur. Både jag och kolleger
till mig ha¡ mött argr¡mentet i flera olika sammanhang. Liknande tanka¡ stå¡

även att finna i vetenskaplig litteratur. Tex. argumentera¡ socialantropologerna
Dawn Chatry och Annika Rabo att "vásterländsk ideologi om manlig överhög-

325 Se t.or. Eiclcl¡nân E¿ Piscatori 1996,kap.4.
36Jfr Roald (1998:124) som diskutera¡ hur europeiska, "islamistiska'lrvinnors ser arbete uunftir

hemmet som något sjåilvklan.

327 For ett tydligt orempel, se kmu E¿ Heeren 1978,kap.1. Kapidet tu slcivet avAisha læmu som
bl.a. intervjuats i Salaem (lll94:4-7), Boken ha¡ sålts, lå¡nts ut och tekommenderats av IIF.

3æ 
JÊ t.o<. Allievi 1996321 i Yogt 1 995: 1 1 8f 1 98f
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het" spreds via kolonialismen, och att detta påverkade lcvinnor i de kolonialise-
rade områdena negativt.32e Hur situationen var innan deaa skedde diskuteras

dock inte. lJtan att ge mig in i sakfrågorna king detta, kan man konstatera att
påståendena dr generaliseringar som skulle behöva någon form av empiriska

bevis. Risken á¡ att man reproducerar orientalismens klichéer om en passiv,

mottagande "Orient" oc.h em akdvt givande (eller påwingande) "Väst". Allt gott,
allt ont och alla ftiråindringar kommer som importer till Orienten genom dess

möte med "Väst". Salvatore, som tar sig an att diskutera moderniteten i den

arabiska muslimska vùlden, pekar på den dubbla moderniteten, dels den endo-

gena och dels den exogena. Samhällenas uwecklingar blir sfara att förstå med
bara en av komponentema.33o Att inte se att kön har utgjon en central kategori
inom islamisk teologi, ndr det giller an bestämma människor och deras rättig-
heter och sþldigheter även ftire kolonialismen, och att inte se att denna s?irskill-

nad i sin tur generellt sett har let till patriarkala lagar och seder á¡ att vara

synnerligen selel¡dv, ftir att inte säga blind, i sin läsning av historien.33l

De normativa terfterna konüa modern vetenskap

Ovanftir en notis i3197 ñnns rubriken: "Nya vetenskapliga bwis som talat för
Koranens Gudomliga Sanning¡'.332 Lusten att vetenskapligt belägga t.ex. Kora-
nens gudomliga ursprung är stark i Saiaam. Den yrtersta aulcoriteten ftir den

tylten ev islamtolkning ä¡ Dr. Maurice Bucaille, som nog kan k¿llas en av de

viktigaste personerne ftir det sena 1900-talets vdsteuropeiska islam genom den

påverkan hans idéer haft på unge engagerade muslimers syn på islam.333 Denna
islamförståelse har darfor kallas buc¿illism.33a Sala¿m innehåller ganska många

artikla¡ som kan kategoriseras som bucaillism, odr ingenting av den lritik som

har rilaats mot Bucaille och hans bticker skymtar fram i tidslciften.335 Istdllet
ses Bucaille som en person som med hjälp av rationella argument har bevisat att

32e Chatty & Rabo 1997J6f.
aaoS þ¿tore 1997,W.3.
33rSe t.e¡<. Lindhol¡n 1996234tr; Sanden 1991; Siddiqui 1996.
3e 3197:16.
333 Detta påstående städjer sþ på Stenberg 1996a kap. 5.

3r Se t.o<. P Lewis 1994:193; Stenberg 1996¿:281ff.

33t Se t.ex. 2189:8-9 (Bahaa el-Nahas: Om alkohol och fLiskkOtt); 5194:lÇ17 (Muhemmed el-

Ba¡shah: I honung Ên¡s det tikedom ftir människorna, del l. Ôv. Ould¿dda); 4198:21-24
(Yusef Bouifrouri: Tânkar laing islam och universum).
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islam är den sanna religionen, och att Koranen är Allahs ord.336 Både Bucaille
och hans meningsfrände Keith L. Moore figurerar i tidslaiften som t.o<. lás-

t pt.uu'

Två grundlåiggande resonemang används i artiklarna. Antingen försöker man
med hjilp av vetenskaplig forskning att belräfta påståenden som man enser

görs i de normativa re)cerne, eller så ftirsöker man visa att vi ftirst i dag med
vetenskapens hjåilp kan ftirstå vad som fal*iskt avses i de normativa tenterna. Ett
exempel på det ftirsta kan vi finna i en artikel om att vetenskapen nu har bevisat

an griskött dr skadligt ftir hiilsan.338 Ett annat vida spritt o<empel ges i ftirbifar-
ten. Det fin¡rs en hadith frâri. $aþtþ al-Bu&tãrl som i Salaams tappning lyder:
"Om en fluga faller i En vanenki¡I, doppa ner den helt, därÊor att på ena vingen
sitter en sjukdom (gifr) oú på andra vingen sitter botemedlet (motgifret)."33e

Efter att ha anftirt hadithen skrivs ftiljande: "Derra påstående har man bevisat

vetenskapligt vara riktigt, subhan All¿þ."lno Ett ytterligare exempel finns i en
artikel om "Tvagning (wudu) och bön (salat)" i vilken man kan läsa hur wag-
ningen inför bönen sköljer borr "elektroner och spänningar som samlats i krop-
p"tÌ'.*t Vidare menar skribenten att tv"agningen frigör "matrespartiklarna [me-
taboliterna] som ev. täpper till ådrorna. Dessa paniklar har benäçnhet an fast-

na i kapilldrerna i hinder, ftiner och ansilcte - just de partierna som wudu nå¡!"3a2

Nyn.n med wagningen har muslimerna alltså alltid l*int till, och nu dr den
också vetenskapligt belagd.

Den andra typen av resonemang, att vetenskapliga rön redan finns i de is-
lamiska normativa torterna, dr också vdlrepresenterad. I anikeln "Fosteruweck-

ling i Koranen och hadith' av DrAl-ban (korsult hos King Fahd Medical Re-

search Centre i Jeddah) framträder de grundlaiggande argumenten.3a3 Al-bam

336 Se t.*..3194:Ç9 (Adâm Suld¿n: Koranen - Guds o¡d och inte en människans verþ; 10194:12
(Moh¿mmed I ^allam: Kvinnan i islam); 6/97:8f (YusdBouiÊouri: Vanlþ ateistiska ñ,ågor
samt en del av dessas sr"ar).

337 Se t.o<. 3/91:9 (Ouis: Isl¿m och embryologin); 6/95:5 (GOksel Ülc Rece¡rsion); 6lg7,j-12
(YusdBouifiouri: Vanlþ ateistiskaÊågor samt en del av dessas sv"ar). IIF har sålt översänning-
ar av ftireläsningar av Bucaille och Moore.

338 21 87 :14-15 (Harx-Heinrich Reckeweg: Svinkättets skadwerkninger).
33e 5194:7-9 (Ouis: Hadither angående häJsan). Se Jaålh al-BuØtõri u.L,voL 4,l<ap. 54, nn 537.
340 5194:9 (Ouis: Hadither angående hälsan).

3at 12194:4 (Haluk Nur Baki: Tvagning (wudu) och bttn (sâlaÐ. óu. flatir¿ Cryirli). Se även
1198:13-15 (H. Nurbaki: Tvagning: en ordination ftir benre h:ilsa! ôv. anonym). AnilJøna
är av samma ftirfattare och är snatlika i innehåll.

342 72194t4 (Haluk Nur Baki: Tvagning (wudu) och bon (r"1"Ð. 0". Ferirnâ CaÉli).
343 5195:16-19 (DrAl-ban: Fosteruweckling i Ko¡anen och hadfth. Ov. anonym).
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pekar i sin artikel på att kunskap som vi ån först under 1900-talet om t.ex. ett
fosters uweckling av skelenet, muskulaturen och sinnen redan finns i Koranen
och hadith: "Det ä¡ dárftir mer ?in m¿irkv¿irdigt att vi i Koran och Hadith kan
finna omisstagligt precisa och detaljerade referenser dll detta ämne."34 Artikeln
avslutas med ftiljande ord:

Sjilvfallet ár det ynerst lrildg att känna till att all information som

återges i Koranen i extraordiná¡ie precisa ordalag, och ändå i en enkel

och begrþlig form ár korrekt och belräftas av alla moderna vetenskap-

liga upptäckter.3a5

Al-barrs formulering uttrycker positionen i ett nötskal. Den nutida embryolo-

gins vetenskapliga fynd bevisa¡ Koranens gudomlig status, och att Muham-
mads viþledning var från Allah. Hur skulle kunskapen anna¡s kunna finnas i
koranverserna - i etr ord som "är minst lika fr¡lladdat med information som en

modern uppslagsboH'?346 Ordet som Al-barr ryft* på ar nunshizuhø (i2:2591

261) vilket översätts med "hur vi ger liv åt de döda beneri' i Bernströms koran-
översättning (2:259) och "huru vi låta dem stå upp" i Zetterstéens Q:26I).347
Dârefter fonsäfter versen "och sedan bekläda dem med kött!" (Zenerstéens över-

sättning). Med dagens kunskap kan vi ftirstå att dema handlar om fosteruweck-

ling enlþAl-barr.

I{ornrnmtar

Religionsvetaren Neal Robinson kallar denna form av tolkning fôr tafslr "ilml
(exeges med naturvetenskapliga ftirtecken).348 Den ha¡ långtgående paralleller
med de nordamerikanska kreationist-traditionerna som gjon sig kända for att
kritisera bl.a. evolutionsteorin.34e Man bör notera att det inom bucaillismen
finns en viss acceptans for dela¡ av de evolutionsteoretiska tankarna och även

Big Bang-teorin, vilket od<så syns i Salaam.35o Man kan även se tydliga parallel-

34 5195:77 (DrAl-barr: Fosteruweckling i Koranen och hadirh. Ov. anonym).
345 5l9rl9 (DrAl-ban: Fosteruweckling i Koranen och hedith. Ov. anonym).
346 5195t78 (Dr Al-barr: Fosterutveckling i Koranen och hadith. Ov. anonym).

347 lbranens budshap 1998; Ihrønen 1979. I Salaam används Ztterstéens översäaning.
348 Robirson 1997 :27 ltr.
3ae Se t.oi. Stenberg 1998.

3t0 Se t.ex. 3194:Ç9 (Adam Suldan: Konnen - Guds o¡d och inte en människans verk); 2196:9-
13 (T. Elchenaui: Skapelse); 1/98:ll (YusufBouiÊou¡i: S[¡ot¿ evolutionsteorin!). Se även

Bucaille 1984.
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ler till den s.k. kellerismen inom kristendomen, som åtr sitt namn av den t¡nke
publicisten \Øerner Keller som skrev boken Mn Bibeln haàz rätt somkom ut pât

qska I955.35r Kellers perspektiv bygger på en autodidaktisk och apologetisk
läsning av handböcker och forskning.3tz

Tolkningarna ovan är inlåisningar av nutidsktrnskap i de normariva rexrer -
det som inom bibelud.ggrirg brukar kallas eisegesis.353 Resonemang som bu-
caillismen och kellerismen hamnar i det som Hjåirpe kallar "den apologetiska
fállarí'.354 Fällan finns i det att den troende binder de religiösa killorna vid
sekular vetenskap (framfOr allt medicinsh naturveterxkaplig och teknologisþ
genom att hävda aft källoma ár i överensstämmelse med vetenskap. Apologeter-
na sätter på så sätr det samtida mänsklþ kunnandet som måcstock ftir källor-
nas sanninçhalt. Naturvetenskapen blir en hermeneutisk nyckel till Koranen.
Dá¡emot verka¡ humanvetenskaperna vid Vásteuropas och Nordamerikas uni-
versitet generellt att ayFárdas och anklagas ftir att vara destrukdva.35s Det hand-
lar dock om en v?ildigt selektiv användning av narurverenskap, ofta baserad på
en autodid¿ktisk Lisning av handbolapresenrationer sna¡are än samdda forsk-
ningsresultat.¡¡e RoI betona¡ att forskningen ba¡a Ê.r vá¡de ftir diskursen om
den kan användas apologetiskt.35T Det dr detta att beviset at uetenshapligt som
ger tolkningen dess legitimitet. Vad det vetenskapliga beviset i sig består av ár
oviktigt, och olika historier om "vetenskapliga bevis" är v?il spridda i den mus-
limska vä¡lden.

Al-barrs anftirda koranverser om fosterurveckling står ftir en intressant tek-
nik i samtida korano<eges. Exegeten vüer ut en vers, eller dela¡ av en vers, och
láser den frin från sitt textuella sammanhang och kan då finna formuleringar
som går att fürstå utiÊån nutida vetenskap.358 Det beþmrar uppenbarligen
inte Al-barr att versen traditionellt har uppfattats som arr den handla¡ om hur
Allah uúir en övernaturligher genom au låta en man dö och sedan väcka denne
till liv efter hund¡a år. Mannen mor aft han ha¡ varit borta en "dag eller nþn
3t1 lGller 1964. Det Ânns en par olika upplagor med litet olika inneh,åll. Keller har även fbrfattat

fler böcker på samma tema.
3t2 För en lcitik ¿v Kelleq se Widengren 1961217ff.
353 För lritiken, se Stenberg 1996a:327ft Robinson 1997:271tr. Orn eisegesis, se t.er<. Hayes Ec

Holladay 19 88 I 199 5 :17 .

"o Hja.p. 1999:115.
e55 $s al êzm 1993.24tr;F.oy 199211993293tr,126.
3t6 

JÊ Roy 19921 1993, løp. 6.
3'7 Roy 199211993:125. Se ävenTìbi1993:871.
358 Man l¡ian notera an denna koranvers har likheter med vissa fttrisl¿miska legender. En likna¡de

beräaelse ûnns i Gaml¿Testamentet, se Hesekiel 37:6fi
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del av en dag¡' .zst Framför honom ligger dock kva¡levorna av hans sedan l?inge

döda åsna. In-ftir mannens ögon ger Allah benen liv och klär dem med kött, dvs.

återuppväcker åsnan. Mannen blir därigenom klar över Allahs allmakt. I Yusuf
Alis välkända apologetiska översätming av Koranen frân 1934 förklaras versen

ungefu som jag gjort ovan.360 I Bernströms svenska översättning från 1998
ftirklaras den i enlighet med Al-ba¡rs version (Al-barr har inte sjâlv format den-
na udäggning utan delta¡ bara i bucaillismens diskurs). Man kan notera atr
Maurice Bucaille inte ta¡ upp 2:2591261 i sin klassiker The Bibh, The Qur'an
and Science.36l Dd¡emot tar han upp ett annat stálle med liknande formulering
(23:l4ll4) som åtminstone handlar om hur Allah skapar människan.362 Al-
barr refererar till samma vers tidigare i artikeln.363 Just denna exeges av 2:2591
261 är troligen inte äldre ân20 ãr.

Bucaillismen har utsatts ftir mycket inomislamisk debatt och både stöd och
kritik har framkommit - ibland från oväntat hå11.364 Vid en intervju sa rektorn
för sharl"a-fakttlteten i Damaskus, Muhammad Sa"id Ramadan al-Buti, att
han inte var naü¡rvetare, men aft dff som Maurice Bucaille har slrivit om islam
stämde. Dessutom, la han till, så åi¡ Bucaille hans vän.36t I sin avhandling nore-
rar Christer Hedin att det inom 1970- och det tidiga 1 98O-talets islamiska apolo-
getik finns en "oreseryerad entusiasm för naturvetenskat'' p.g.a. tanken att man
genom att studera den skapade vd.rlden kan lära sig om Allahs vägledning och
vishet.366

I en anikel lritiserar Hedin Salaamredaktionen ftir att publicera en anikel i
1/98 som heter "Skrota evolutionsteo¡i¡I".367 Han sk¡iver: "Redaktionen har
kanske inte riktigt klan ftir sig hur lätt en sådan anikel kan missuppfattas."36s

Hedin pekar oclaå på att trots att anikeln k¡itiserar kristna kreationister, finns
det formuleringar i den som påminner om kreationisrernas sätt att skriva. He-
din för oclså &am ett citat av Mahmoud Aldebe úir denne trycker på hur v?il

35e l(oranen 1979 Q:261).
36 The Hoþ Qurhn,r.å'.
rt ¡uc"ille 197811987.
362 Även Berrström h:invisar till dennevers, se l{oranens budskap 199856, not255.
363 5195¡77.

3é För lritik, se t.er<. Stenberg (1 9 96e:281f) som tar upp Ziauddin Sa¡da¡s l¡itik av bucaillismen.
Sa¡da¡ basera¡ sin lritik på att han ser içnom den apologetiska fällan. Se även Tibi (1993:86Ð
som tat upp lnitiska röster &ån al-Azha¡.

36t Intewju med al -Bua 1995-0522 av M. Berg, P Halldén, J. Onerbeck och L. Stenberg.

36 Hedin 1988184.

3a I 1987-ll (Yusuf BouiÊouri: Skrote evolutionsteorin!).
36 Hedin 1999:229.
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islam och vetenskap fi.rngerar ihop. Det är wån art se vad som döljer sig bakom
Hedins kritik. Min omedelbara tanke á¡ an han ogillar att muslimerna gör bort
sig, att Hedin finner kreationismen pinsam, och således bör inte heller Salaam

publicera aniklar som påminner om den. Till skillnad från Hedin menar jag atr
det är typislt ftir Salaam att publicera artiklar som påminner om kreationismen
och kellerismen. Det tillhör den islamiska rörelsens globala diskurs, och artikeln
som Hedin för fram är långt ifrån den enda.36e

Der rRE: Ourn cENRER

Nedan ftiljer en genomgång av vissa återkommande genrer eller texttyper i Sa-

laam.370 I denna del kommenterar jag to(rerna fonlöpande. En och samme
genre eller textg¡p innehåller många olika teman, och kommentarerna riskerar
att bli röriga om de kommer på slutet.

Dikter

Ett stående inslag i Salaam från ftirsta början är dikter. Tidslaifren har publice-
rat57 dikter.37l Av de 57 dikterna ár 32 sl¡ivna av lcvinnor, 23 av män och2 à¡

a¡ronyma. Udtran en räkning som i viss mån byger på antaganden har ca 40
dikter sl¡:rivits av personer som konvenerar till islam.372 De som har sk¡ivit flest
dikter ár Monjia Sonnius (10 st.), þar Khan Durani (6 st.), Aicha K""j"h
(3 st.), Golael Ûk (3 st.) och signaturen Ismail (3 st.).23 förfatare har bidragit
med en eller wå diftter. De flesta dikterna dr i original, endast ett Êtal är översat-

ta eller insända av någon som anger att fiirfataren är en annan.373

36e Se t.o<. 2191:1Ç18 (Ouis: Isl¿m och embryologi. Del l);2188:Ç7 (Ej signerad (Sonnius?):

Den or¡rdiskutcr:¡<lc wolutionen; Den Derwinisdsk¿ slumpen..,); 6/97:7-12 (YusdBouifrou-
ri: Vanlþ ateistiska Êågor samt en del av dessas sv-ar).

370 Genom att gå þnom olika genrer eller tocttyper vill jag forsoka minskâ min kontroll över
m¿terialet och förhind¡a am mirn ftiw2inmingar på Salaams torter begränsar vad jag Ênner. I
genrerna och tortt¡perna styr jag inte över vilka æman som tes upp,

37t En dikt avJamila Quarib har publiceraa wå gånçt (119420; 12194:lQ, Den räknar jag bara
en gång.

372 Två problem Ênns med denna r?¡kning. Dels zir jag osäker på vissa persones bakgrund och dels

är det os2iken huruvid¿ en med muslimskfa¡ och k¡isten mor som enligt egen usagavåixt upp
som kristen helt oproblematiskt l¡an kategorisens som konvertit. Mi¡rst 32 av dikæm¿ är dock
helt s:iken sk¡ivn¿ av konvenite¡.

t73 T.s.. 21 89:15 (Ke¡leh) ; 41 97 :14 (LXridn Ayi).
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En udda dealj är att de sju ftir$a dikerna som publiceras dr skrivna av män.

De flesta te:fterne sk¡evs annars av lcvinnor - inte minst under de tidiga åren.

Den första dikten, dár en kvinnan anges som ftirfatare , âr fràn 21 89 , men det dr

en översätming giord av Mariam Kanjah.374 Det dr ftirst i 12189 som en lrvinna,
Monjia Sonnius, publicerar en egen dikt.375 Dá¡efter kommer en period, nir
dikter från lcvinnor som har lconverterat till islam dominerar i antal. Men från
2195 fran. tiil' 6198 har inte en enda lcvir¡na publicerat en egen dikt i Salaam,

dd¡emot finns åtta dilcer av mân.u6

Dilaerna bnrkar Liggas på en egen sida - vanligwis den sista - och har ofta en

ram omkring sig ftir att markera an en dilt á¡ en a¡rnan typ av te:ft än den

""olig* 
artikeltexten.3z Ramen ir antingen ett enkelt streck eller en ram med

den typ av geometriska mönster som associeras med medeltida islamisk este-

tik.378 I perioder har utseendet på ramen varit det samma med en fast rubrik,
t.e¡r. "Poesihörnet" som fa¡ns mellan 3187-Il9I.37e Ett annat sätt att avsküa
dikterna dr att använda kursiv, större punktstorleþ versaler eller ett annat q/p-
snin än den övriga terrten.3so

Innehållzt i diþterna

De flesta dil*er ár kona och håller sig till ett, möjligen wå teman. De vanligaste

ár: Det personliga ftirhållandet dll Allah, dä¡ närheten till Allah ¿ir den viktigaste

relationen i livet; Allah är skaparen ocfi skapelsen är i sig ett synlþ gudsbevis;

Förhållandet till medmänniskorna (tröst, ans r, kärlek ow.); Om konverte-
ringsprocessen som gav livet mening och klarhet, sarnt om Sverige eller männis-
korna som inte ftirstår och som ár materialistiska, resursmissbrukande, stressade

och förvirrade. Dessa fem teman är helt dominerande. I övrigt finns enstaka

dilcer om t.o<. Sydafrika, Rushdie, Koranens under och an sprida islams ljus.38t

374 2189:15 (K""j"h).
37t 12189ú6 (Sonnius).

376 Deta under förutsänning att A Hashami som publicer¿t en dikt 5197:14 ¿,t en ma¡. tllticha
.Ayi bidrar med en dikt till 4/97:14 som hon inte sjâlv skrivit. Författaren 2ir okänd.

377 Sedan 1/95 (då man bytte till ett stötrc format) stå¡ oftast inte dikten ensam på en sida.

378Företto<empelpådetfömnemna,selll93:20.Föreaocmpelpådetse¡re¡r, se9l93:20.
37e Det publiceras dock dikter under perioden som inte har denn¿ ramen.
380 Se t.o<. 2/90: I 6; 21 89 :15 ; I I 9419 ; 9 I 93:20.
38r I n¡mrrd orlning11l87tl3 (Jamil Alsan); 5/90:16 (hmail); 3/87:9 (Ismail); 2/90:16 (Spter

Habiba).
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Anslaget d.r nástan trndantagslOst personligt, oevsett tema, Det at m röst som
skriver, det finns ett närva¡ande "jag". Samtidþ dr de teman, som det skrivs
mest om, just av allmänt intresse, och jag menar att redaldonen antar att många
av lâsarna ska kunna identfiera sig med dilcens jag. Det individualistiska per-
spektivet i dikerna stämmer vál överens med idéer om individens anwarsagan-
de som återkommer i tidslaiften.

Dø pmonliga fnrh,ållanàet till Alkh

Det vanligaste temat ár det personliga forhållandet till Allah, som omskrivs så

há¡ av t.ex. Bilal Tezcan:

Regnet faller, blöter min hår,/ mina kläder och min kropp./ Kyl* fåt
mig att rysa. ..1 men så tänker jag på Gud, och blir/ strax varm þn./
Det spelar ingen roll om regnet faller,/ om regner kyler, så länge Du
finns i mitc hj:ina kommerl jagalltid va¡a varm.382

Just som många av de andra dilcerna i Sdaam kan man kisa dem som bara
dikter, ddr t.ex. jagets kirlek till "Gud" kan igenkännas av lásaren, men dess-

utom kan dilcen fungera normadvr: Allt obehag ár inget mot kárleken dll Al-
lah. De normativa budskapen i dilcerna ligger i linje med resten av Salaams

tenter, med några å spännande undantag (se nedan). Det personliga ftirhållan-
det till Allah är oclaå ett mycket vanligt tema i dikterna som handlar om kon-
venering (se nedan). Etr exempel ár en dikt av signaturen lamila:

Allah, livet som du givit mig åir så olikt/ min gamla tillvaro./ Allah du
har fyllt mig med det mod/ som behövs ftir att möta morgondagens/
prövningar. TäckAllah fttr atr Du hör mig/ Och ser till mig för den jag
y.383

Det finns en intimitet dll Allah, som gör att relationen känns påtaglig. A[ah ¿ir

inte $drran utan närvarande och agerande; en levande gud. Jamila Quarib har
slrivit ännu en dikt på temat:

Vå¡ levande Gud./ En skapande Gud./ Att ndrma sig sanningen,l växa
inifrån./ Att vara utififan sanningen./ trÍirnan är islam./ Nyckeln ?ir

3e 41 96:5 (Bilâl Tezczn).
383 519220 (Iemil"). Iamil¿ är den samma som jamila Quarib.
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Gud./ Enhet./ Kraften, malcen, ödet./ Vå¡ levande Gud är allt./ Tion
leder till orubblighet./ Æt famla i mörker/ men utan rádsla och wivel./
læder oss på den rätta väçn/ Gud, jag vet att du hör mig.aea

,{terigen är anslaget personlþ, och närheten till den levande guden ¿ir påt"Sl€.
Om jag hade möm dessa torter utan att känna till deras kontext, inte minst den

senaste, hade jag nog klassat dem som sufism. "Vå¡ lerr¿nde Gud ä¡ dld' kan latt
sättas samman med monistisksufipoesi (se nedan om monism). Den Iævande,

al-hayy, á¡ ett av de vanligaste meditationsorden inom sufismen.385 Det âr ock-
så ett av de 99 namnen på Allah. Jag menar dock att det centrala á¡ väckelsen

och känslan av Allahs närvaro genom det genomgrþande uppvaknande som

väckelsen inneburit, oavsett om väckelsen ått personen att konvertera eller bara
just väckas. De som bidrar med diker i Salaam har ofta just väclcelseperspeld-

vet gemensamt.

AIkh ärshaparen

En som har bidragit med dilter åir Aicha Kaniah, dotter till Ma¡iam K*j"h.
Hon var runt 14 år när hon skrev dikten nedan.

Livet i.r engâual Gåva från vår Gud/ Han har oclså sänt/ oss / Många
manga bud/ Ni ser himlenr/ Ni ser uäd/ Ni ser solen/ Ni ser säd/ Varftir
tror ni inte?/ - Ni ser väl allt!/ Varfor vägrar ni/ Att tro det?/ Det åir ju så

sant!386

Allahs roll som Skaparen dr central i llera dikter. Skapelsen fungerar dessutom
som något som bör å människor att ftirstå aftAllah finns - den dr ett gudsbe-

vis.387 Gcknen finns dá¡ för oss dla att se. Komplexiteten i våirlden kan bara ha

uppståa genom Allahs planerande, eller som Monjia Sonnius skriver:

3ú 2lg4l3 flamila Quarib).
38t En annan möjlig översätming ä¡ "Den wþ le'rende' eller "Den vetkligt levande" då dessa

kr¡alitéer ä¡ underñntådde i detta sammanhang, se t.o<. Bemsuöms övenätming av a/-frøyy i
början av koranvesen 2:255 (I(orønens bdsÞap 1998).

3"6 7 I 93 20 (Aidra Kenjah).
3v Det tnns en m:ingd passaçr i IGranen som har dera temet.s..695ff195tr. ellet 36,:33ff133f,

A. Kaniat¡s dilt ar en paraÊas på 55:l-l3ll-12. Tcmat finr¡s även i artikla¡ som 11/92:16
(Sonnius: Bet¡aktelser- Rdlektioner på en tåg).
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Vem har skapat havets dån/ andlöst öronbedövande?/ Vem har skapat
snöflingan/ gnistrande och flyldg/Vem harskapatvårens doft/ fylld av
liv och löften?/ Kan det finnas fler än En/ som skapat allt det sköna?388

Denna tanke knyter an till mycket av den globalt spridda väckelselitteraturen,
som gi.rna använder naturen som bevis påAllahs under.38e De natu¡romantiska
dikterna ä¡ oclaå vanlig., men har ndstan alltid en tydlig koppling dll Allah.

Även tå,Lmodigheten[s] och kunskapens ffgel dikhr dll daggens dropp-
ande/ i den månghundraåriga ekens ugglebo sitter hon dd¡ och suckar/
det kvider i hennes hjäna ftir vissheten i.r ftirsvunnen/ vetskapen om
balansens bevarande och naturens harmoni/ Varför o Rátwisans o
Barmh?inighetens Skapare prövar du människosläktet/ Varfor gav Du
dem en fnvrlja?l De har ständigt misskött sin vä¡defi¡lla uppgifiy' De
ha¡ alltid vänt sig från Din och vå¡ viþ/ De ftirftiljer och urrorar var-
helst vi á¡.3e0

þar Durrani, som har skrivit dikten, anspelar bl.a. på den vanliga uppfatming-
en att allt i natu¡en saknar fri vilja i det att det genom ett naturligt ftirhållande
till Allah harmoniskt inordnar sig i dennes grsrem.3er Människan däremot, be-
gåvad med fri vil.ia, lo" "ü" fel och ftirstöra istället ftir arr ta ans r i sin egen-

skap av aa vara Allahs khal,tfa och bá¡are av det ansvar (al-amtua) som Allah
gav människan. Deta har blivit cenrrala drag i den ekoislamiska rörelsen som
skapats under de senaste decennierna.3e2 Värr att poängtera ä¡ aa Durrani ha¡
varit aktiv i Miljöpaniets trngdomsforbund (Grön ungdom) under många år,

samtidi$ som han varit aldv i SMUF och skrivit aniklar och dikter ftir Sa-
lærn.3e3

3æ 2193:76 (del av dikt av Sonnius).
38e Se Hedin 1988:83f Vad gäller ekoislamisk¿ sådana, se Ouß 1999:237. Se även t.s¡.

10/89:l l-13 (M.Sonnius: Funderingari sommarenslandskap); l/90:10 (Ouis: Humanekolo-
giska aspelter på Islam).

te0 70193:20 (del av dikt av P K Durrani).
3er Se to<. Abdâlad 1983:10; Hedin 1988:252. Se även t.or. 10/88 (IGnjah: Vad er islamisk

bamuppfostran?); 6196:13 (fill Jönsson: Muslimemas F¡amtid. Del 2).
3e2 Se t.e¡<. Ouis 1999:236tr; Berglund 19992202tr.
3e3 Ovß 1999'243.
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FUh å I l¿ndz t ti I I medmtinnis þ o nza

Många dikter handlar om an ftirhålla sig till medmãnniskorna.3ea Dikten ned-
an uppfattar jag som typirk.

Jovisst angår det mig./ Du angår mig./ Även om Du inte vill det/ Och
j^g *gâo dig.// Jovisst angår det mig/ att du gråter,/ även om du inte
gör det./ Du låtsas att du ár starkare/ Men dina tårar rinner/ Kanske etr
ord av mig d.r stelare/ att luta sig mot/ än denna våigg.// Jovisst angår det
mig/ att du gör dig illa./ J"S h inte se dig brinna,/ J"g h inte stå

stilla./ För när du borrar/ i din egen del/ av den båt som bár oss tillsam-
mans/ Ä¡ det inte bara du som drunknar/ - som Profeten sade -/ Utan
vi drunlna¡ allesammans.// Jovisst angår det mig, Du angår mþ och
jag angår dig.3e5

Det personliga anslaget åir vanligt även i dikter på detta tema. Ett jag delger den
dlltanlce ldsa¡en sina tanla¡. Även hä¡ á¡ den normativa kisningen möjlig. Den
goda muslimen bryr sig om sina medmänniskor, känner anwar och engagerar

sig. Dikten passar jwt dä¡för in i tidslriften. En annan dikt åir av signaturen
Sakinah och verka¡ sl¡iven i en slags glädjerus:

Mamma, pappa, barnr/ liten stuga/ Grönsþ värme, karlek/ vitt staket/
Någ"r att kitrla, smeþ álska./ tryga armar/ Nagon an fárdas med till
målet:/ Gud den Ende./ Lugn och ro i livets kaos/ hopp och glädje/
Man och barn och $àlva jag.3eç

Sakinah sl¡river om glädjen i aa ha sin familj och bli ?ilskad och vara trygg. Etr av

de buskap som är återkommande i Salaam d.r vikten av familjen. Även denna
dikt passar in i ett övergrþande budskap. En dikr som dock känns odogmatisk
ár skriven avA. Hashami. Den ä¡ tillägnad "min básta väri':

Jag kom från tist./ Du kom från väst./ Vi möttes háe -l i denna/ väg-

korsning./ Du ville gål - till vänster./ Jag ville gål - dll höger./ De sade:

"Ge upp!/ Öst och våist -/ aldrig kan de/ mötas!"/ Men de má¡kte/ inte

3* Ibland ançs specifikt vem nun skriver om t.o<. barn, 7l9l:19 (Ouldedde), eller vZinner,

5197:14 (A- Hashami).
3e5 41 87 13 (Jamal Abu Hashim).
3e6 I I I 92:17 (Sakinâh).
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att våra ord"/ möttes i tystnad enJ -Ja, de lekte med,/ varandra!/ Öst och
väst/ blev ett./ H:ir och nu./ Ndr man stå¡ stilla/ - och lyssnar på/
varandra - k¿n det/ ske ett mirakel.3eT

Vad denna dikt har for bakgrund:ir svån att neta. Ä¡ det en vänskap eller dr det
kanske em k¡rlelc6rhållande? I dilcen kan våinskap överbryga olikheter. Om
dessa olikheter ár en skillnad i religion så v?il som i ursprung får vi inte veta. Men
öppenheten i den kan kontrasteras med dilcen "O Du som kommit dll üo!":

Uppmuntra till det goda och ft;rbjud det onda./ och varna andra ftir
Domens dag, men winga ingen att tro vad du tror./ Beþmra dig inte
om sådant som du inte har kunskap om/ och varken bekämpa eller
förwara dem som á¡ falska mot sig själv/ och tag inget ans'ra¡ ftir andra
människors liv,/ och håll inte s?illskap med dem som ftirneka¡ sanning-
en eller hånar din tro.3e8

Dilaen som fonsätter i samma stil dr en slags checklisra över hur den gode
muslimen bor ftirhålla sig till olika saker. Det ser ur som om förfata¡en har
sammarutällt råd &ån en aàab- eller "ilm al-alrhlãq-manual om hur en muslim
bör vara både privat och i sina sociala relationer. Ord som kyskhet, admjukt,
ritwis, inte avundsjuk, redlig i affárer, baktala ingen ow. srår på varje rad. Många
av uppmaningarna ár fifan Koranen.see

De wå senast anftirda dikterna representerar wå olika sidor av tidskriften
som har påtalats ¡irliga¡e, dels den som är villig till integration och deltagande i
det icke-muslimska majoritetssamhället och dels den som ivrar ftir isolering och
icke-inblandning.

Iûnuerteringsprocessen

Konvertering är ett vanlþ tema. Alla dilcer som berör detta d¡ slrivna av kvinn-
lþ konveniter, trots art det finns manliga konvertiter som har slcivit dikter i
Salaam. N¿it j"g diskuterade den tilldnlca ldsaren med redaktörerna Soumaya
Pernilla Ouis och Monjia Sonnius pekade den förrapå att konvertirerna utgjor-

3Y 5197:14 (AHashami).

te8 3195:40 (del av dikt av Sven Rafi 'ullah Hansson).
3ee Förste raden ?ir hamtad fiån 3:104/100, 3: I 10/106 eller något av de många andra ställen dessa

ond återfinrs. Vad gäller andra versraden så ä¡ Domens dag en ofta åte¡kom¡nande tema i
Kotanen. Det avslutande ledet i den fö¡sta meninçn arspelar pât222561257.

211



de en stor del av Lisekretsen, medan den sena¡e angav skolan och skolpersona-

len.ao0 Men att konveniterna har en plats i Salaam dr oomwisdigt.aol

Koranen kom. . . som bröllopsgåva. . . jag konverterade/ Nu ?ir jag mus-
lim - pånyrúidd och återftirenad/ med den församling jag en gång

kom ifrån/Täcl< Gud!/ Du vÈþleder så ödmjulc och forlåtandei ftirlåt-
na âr mina synder av Gud den mest födåtande/ nu och ftir a[tid ska jag

återgälda mina synder/ TäcJ< Gud!/ Koranen och Profeten Mohammad
(s.a.s.)/ är min poesi.../ bönen ger styrka och tröst/ Gud behagar oss

till den râttavâgenl TäcI< Gud!/ Mina "rädslor" som väcktes, som ny-
konvenerad./ forwann i mötet med olika medmänniskor/ Imamen gjor-
de det wårbegripliga laûfaftligrl lryblw lugn - jag blev stolt.../ Tâck
Gud!/ Min slöja ftirenar mig i mängden/ med mina andra systrar/ "Sa-

lam aleikum min väri'.../ "Aleikum Salam".../Täck min Gud!/
.Arnin.4o2

Konveneringsprocessen innebar ett uppvaknande, ett nyft liv som sätter det

gemla i perspelciv som futtigt och begränsat. Det nya livet i islam sätter livets

alla fenomen i perspektiv. Islam är enkelt och "lattfattligt" och ger en gemen-

skap som åir finståimd och innedþ. I dikterna finns inget av de problem som

ibland ventileras i Salaam av konverterade slribenter. I de anikla¡na talas om
utanftlrskap ocå wårt att bli accepterad som konvertit.ao3

Även hä¡ finns klara referenser till grundlaiggande teologiska idéer baserade

på Koranen. Tex. anspelar "återförenad med den ftirsamling jag en gång kom
ifrån' på förest:illningen om islam som dÍn al-fitra, den naturlþ religionen
som alla egendigen födds in i. Det åir ßr?ildrarna som gör den enskilde till något
annat.4M D'arf(jr återaändnman till islam. Dåirftir lan vissa muslimer förespråka

att man använder revertera istället ftir konvertera.4o5

400 Intervjuer med Ouis (1998-02-23); brev Êån Ou¡ (2000-08-02); Sonnius (1998-03-25).
aor Se t.or. Läsarnas ñþr i 3/96:6-7 som domineras av lvinnliga konvertiten frågor om islam.
ao2 8193220 (laila Penson).

ao3 Det gäller både i förhållande till den icke-muslimsk¿ majoriteten, se t.q.119l:14-16 (NorAli
Nor: 'lämna Islam eller flytta hemifiån!" - en konvenit beräaar), och till muslime¡, se t.or.
8/91:8 (Kanjah: Hur ska en islamisk mino¡iteaftinamling fungera?); 21943-5 (Ahmed Gha-
nem: Fundedngar över da'wa i Sveriç).

aM Setq..2l96:6 (Ahmed Ghanem:Aqida-Tion i islam);3/96:9 (Ouis: Människan och naturen
i Koranen); 419718 (Ndebe: Islamisk st¿t och demokrati). Se även Abd¿lati 1983:18 som
hänvisa¡ till I(oranen 3030129; Hedin 1988:250tr.

{0t Se t.ex. 9189:ßf. (Benaouda: Vi måste s¿merbeta ftir mer ktrnskap).

212



Suerige elbr rn¿nniçþonta sorn intefircøår

Ett tema som ofta kombineras med konveneringstemat d¡ det om svenska¡s

eller männislrors, dvs. icke-muslimers, oftirstånd. IGitiken är krass och hå¡d.
Helena Benaoudas enda dilcbidrag'Jag, den muslimska kvinnari' âr em er<em-

pel på det:

Jag åir fri inuti mig sj?ilv.i Jag är fri från ångat infOr framtid en,l Jagàr fri
från sjåilvbedrägeri.l Jagär mig sjåilv och jag vet vad jagvill.l Jagar frii
mitt älrenskapJ )"Cf* rätt och jÆg", rá.fi.lJagär fri från lvfurnors
avundsjuka och/ männens vilja an utnyttja mþ och min/ lcvinnlighet
ute i samhdllet.l Jagar çttfrâLnmodemarknaden,/ &á¡ männen äger och
bestämmer,/ och som ffr andra kvinnor en ge hela/ ftirmögenheter ftir
sin skönhet,/ ftir att attrahera männen,/ som i sin tur bara utnytrjar
dem./ De blir lwade på sina pengar, sin kropp/ och sin självkänsla./ Jag
stdller inte upp for det./ Det ä¡ vi muslimska kvinnor ftir stolta/ och
kloka ftir./ Detta har Islam gett oss, av Allahs viljal Hyllning ocå Ára
till Honom).406

Dilaen ovan bár på både det aktuella temat och på konveneringstemat. Der
icke-muslimska samhället laitiseras för kvinnors situation i det efter ett mönser
som jag har redovisat ovan. I en annan dikt, den första som publicerades i Sa-

laam, ftirklarar Ibrahim Enander atr "Dena rike ar val det land ða, iryvämjes
mest uppå jorden."ao7 Anledningarna är många och kan unryckas genom några

ord f¡ån dikten: sjâlvmord, aboner, narkomani, neuroser, andlig nöd, sjåillös

mekanisk uistess, socialbyråkraterna, anpasse sig, supa ihjäI, tomt och menings-
löst.408 Något som skiljer Enanders dikt ftån and¡a i¡ att den islamiska lösning-
en inte enryds - dikten â.r bara kritik. Det är mycket vanligare err rydli$ ange

islam som lösningen.aoe

Sufdragi dihterna

I vissa dikter tnns bilder ocå metaforer som :ir vanlþ i suûpoesi, ibland åir det
frestande att dra paralleller som i ftiljande dikt av Monjia Sonnius:

4ú lo lgot76 (Benaouda).

ao7 2186:76 (Ibrahim Enander).
408 Denna ty¡r av civilisationsk¡itik :ir ranlþ bland konvcniter enligt t.qr. Köse 1996,kap, 1,3,
40e Se t.o<. I 0/88: I 5 (Aldebe); 10/90: 16 (Benaouda); 12192:20 (Sonnius).
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En enda Gud/ En enda jord/ En enda m?insklighet/ En enda ord/ En
endasjäl/ En endakropp/ En endarymd/ Ett endahopp/ En enda...4r0

Tawþrd dr ett centralt och válanvänt begrepp i globalt spridd islarnlitteratur.
Det ãr ett nyckelbegrepp i modern väckelseteologi.érr Detta är också temat i
dikten. Men nár Sonnius slciver "En enda sjál/ En enda kropp' fåt j"g associa-

tioner till sutpoesi och en panteistisk eller dll och med monistisk position.ar2

Även Pernilla Ouis har uppmã¡ksammat den möjliga kopplingen till sufismen i
sin artikel i Blågal iskrn Anikeln handlar om ekoteologi och Ouis ger exempel
från Salaam.al3 Ouis anftir bl.a. ftiljande dikt av signaturen Iamila:

Allah d.r sommaren, blommor, gräset, som kitdar mina ftitter./ Allah är
hösten fárgerna, vinden som viskar i mitt hj?inas vrå./ Allah är vinrern,

þlan, stormarna som viner i f:illens trakter./ ¡llah ¿ir våren, som ger

ljus i själen.ara

I en kommentar till dikten berätta¡ Ouis att den "blev k¡itiserad för att inte va¡a
'korrekt'i synen på Gud och hans skapelse (naturen)."at5 Det som kan uppfat-
tas som provocerande är just de monistiska dragen i dikten som påminner om
sufism. Sutsm är som n¿imnt ovan etr känsligt ämne ftir många muslimer.alG

De â gånger som redalcörerna har dristat sig till att publicera mer uttalade idéer
om sutsm, har tidskriften blivit kritiserad.atT

En annan dikt som od<så skulle kunna sägas vara sufisk ar av þar Durrani
vars sufüntresse har blivit alltmer uttalat med åren.ar8

Tag mig ned; ner till botten av Ditt hav,/ Låt mig formas, lila trädens
klara sav,/ Bli en bd.rnsten, och funnen på Din/ strand./ Ett litet smycke,

som lyser ur Din hand.ale

ato 4192:20 (Sonnius).

Itt ¡fr Hedin 1988:57tr.
4t2 Pantehmt Gud finns i allt. M¿zarzz: Allting är Gud.
at3 Ouß7999:247f.
ata 5192:20 (Iemil¿).

at5 Ouß1999'242.
a'6 Se deJong Er Redtla (eds.) 1999.
ar7 Inærvju med Ouis (1998-02-23).

418 Se t.o<. Durr¿nis hemsid¿ (hnp//wwwaþonet.se/-durrani4.
ate 6-7 I 94:36 (Durr¿ni).
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Dikten använder sig avmetaforer och narurromantikpåsammasätt som myck-
en sufidiktning gjon. Durrani tillhör oclaå de å som fakdsk nämnt sufism i
Salaam.a2o

Vid ea tillfille publicerades wå dikter under rubriken "Dikrer av Persiska

poeter". Den ena var ev "Iranschaf' och den andre av "Djalal al-Din Rumi"
(d.1273).421 Den som sänt in dem var Muhammad Ashk Dahlén som bidrog
med en del aniklar till Salaam mellan 1991 och 1995. Dilternas innehåll är
påtagli$ sufisl¡t.az Denna typ av i.ldre torter brukar annars återûnnas under
avdelningen oVisdomens 

trädgård" som diskuteras nedan. Dahlén bidrogoclaå
till Salaams enda nummer med aniklar om sufismen med en översättning och
r¿¡¡¡n¿¡¡5tïllnirig av en intervju med Sqryed Hossein Nasr, dá.r bl.a. ftirringan-
det av sufismen diskuteras.a2s

Referenser till isl¿rniçþ teobgi

I dilmingen görs en del referenser till islamisk teologi. Jag ska håir ta upp några

av dem. De flesta refererar till válkánda dolcriner. Allah dr en.a2a Han är skapa-

ren, den ftirlåtande eller barmhänige.a25 Människan har en själ och eft ansvar

att förvalta givet av Allah.a26 I gengäld v?igleder Allah den troende.a2T Mörl¡ret
d¡ det ostrnda och ljuset dr Allahr.nza Till slut stå¡ vi inftir Domens dag.øt U' 

^sidan av dessa grundbultar i islamisk gudstro, så finns hanvisningar till mer
specifika teologiska problem eller ftireställningar.

Den fria viljan berörs i ett par dikter, Êamför allt av Pyar Khan Durrani. Han
sk¡iver t.e¡r. "Det åir blott/ den fria viljan/ den mänskliga medvetenhetenL/ som

azo 2195:17 (P Durr¿ni: Cybermuslimer, Nalle Puh och Nasse i informations-Ti*nologins tidsål-
ðeù;4195:8-13 (S.,4.. H. Uddin: Sufumen. Ou. n Ournnl¡.

a2t 72197:20.
az Iransch¿r (eller al-ùãnshahn) var en persisk zoroasuier under 800-talet. Större delen av hans

verk ãr borta, men muslimer i hans s¿mtid hanvis¿de till honom som en sror auktodter, se

C.o$in 196411993:138. Ciatet ä¡ hämtat från en bok med persiska visdomso¡d och ondet
"Allali' som förekommer i cit¿tet dr enligt Ashk Dahlén (e-mail, 2000-06-05) ftirmodligen en
ersätming ftir det "sassanidisk-peniska htigsprålas (p"l,l"ui) n¿mn ftir Gud: KHIíADAI."

aa 4195:18-23.
424 lo I gl27o (Sonnius).

a2t 719220 (Ouldadda); 1/91:20 (Sarah).

4% l0l9l:lo (Sonnits).
4T 72189J6 (Monjia).
128 t0/88:15 (Aldebe).

a2e 3195:40 (Sven Rafi'ullah Hansson).
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har vilseletts av sig sjåilv/ ha¡ låtit nøf åominera helt.'430 Durrani använder

idéen aa m?inniskan ha¡ en wådelad sjiil som dels korresponderar med det gu-
domliga (anden eller rñh) och dels med det v?irldsliga (den individuella själen

eller naf). Återþn är detu nþt som det ha¡ spekulerats mycket om inom
islam. Uppdelningen ár en del av det hellenistiska, inte minst nyplatonska, arvet

inom islam som med storkomplaritet ärinvävt i delar av den skolastiskteologin
(lçnlùm), filosotn och sufismen.a3r Durranis idé verkar vera arr den våirldsliga

qalen, nafi, binder den friaviljan som borde användas ftir att följaAllahs v?igled-

ning via Muhammads o<empel. Människan måste kontrollera naf "och ftir an
komma i&å¡r/ den tilldragande lanköpta vilseledande/ motorvägen av hufrl gal-
ler det ba¡a ett hifta Hem", som Durrani uttrycker det.a32 Att hitta hem dr ett
vanligt tema i dikterna och innebär att man accepterarAllahs kallelse och ftiljer
våigledningen. Att männislen inte skulle ha fri vilja eller en begränsad fri vilja
dar individen á¡ underordnad ett öde i enlighet med ash"arltisk teologi berörs
inte,433 annat än möjligen i en dikt avJamila Quarib. Hon slriver: "Nyckeln dr

Gud./ Enhet./ Kraften, malften, ödet./Vår levande Gud ar allt."a3a Ödet i s,m-
band med Allahs allmaLt kan vara en referens i den riktningen.

I samma dikt som ovan ter Durrani också upp en annan diskussion:

Hur kan vi säga Din men nte Danyø/ Dunya och inte din/ Ággvita
men inte äggula/ IGopp men inte sjåil/ Ven men inte blod/ Fåglar utan
vingar/ Fisk utan fenor/ Betong ocå inte blommor.a35

Begreppsparetdín (rehgon, eller Êiare: det religiösa) odt dunyø (vùlden, eller

friare: det vairldsliga) spelas ut mot varandra,a36 Att hänge sig fu danya ses som

en synd om det sker i ftir hög grad. Istället bör man väga det tillkommande livet
mot det nuvarande ocå ftirstå vikten av religiositet. Samtidigt bör man inte
försaka det vardagliga, man ska bara inte säna religionen i andra rummet.437

430 2193:15 (Del ev dikt av Durr¿ni).
43t Se t.oi. Bddick 1989¡25; Netton 1994i" naf i SE¿4 ïØatt 196211985: del2,3.
432 2193J5 @el av dikt av Durrani). Kzy' betyder ouo.
433 Se t.o<. Watt 196211985,I<ap.5,
434 2l94tl3 (Del av dilc ¿v]amil¿ Quarib).
a3' 2193:15 (Del av dikt av Durrani).
456 Duryøkanäven søllas mot õ*åirø (da himmelska eller det tillkomrnande livet) som i 8/92:13

(Månadens Khutba: Om shahada).

437 Se t.o¡. 8189:Ç7 (Livets rnål. Ftedagstal från hlemiska fitrbundet i Stockholnn); 9190t15 (,Jr
Bull¿tin:Ttethlç¡ätdahadither. Ov. Sonnius); 2192:17-18 (Månadens Khutba: Om det jor-
diskelivet (Dunja)).
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Vid ett tillfülle berörs uppfattningen att Muhammad ar n¿imnd i Bibeln som
den som ska komma efterJesus:

Inte anade jryl 
"n 

hjilparen som beslrevs komma/ efter profeten Je-
sus/ ba¡ namnet Mohammed./ Inte visste jag.l 

"n 
han som kallades

människosonen/ var en ftiregångare/ som i kärlek till våirlden/ jamnade

vägen ftir islam.a38

Em vanligt citatet 6fan Bibeln som används i detta sammanhang är: 'Jag har
mycket mer ett säga er, men ni ftirmår inte ta emot det nu. Men nár han kom-
mer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen J'a3e lJppfatt-
ningen är spridd och har funnits sedan islamisk medeltid och anftirs i dag bl.a.
av den syda&ikanske apologeten och predikanten Ahmed Deedat.ao Man kan
även finna åsikten i IIFSOs boklsl¿m och Kristendomen,44t

Ett av de mest esoteriska inslagen ár de wå sista raderna i en dikt av signatu-
ren Ismail som lyder: "Sju verser vilkas talmystik fttrdubblas/ kan inte hd¡mas
alls hur än det grubblas."42 Diktens övergripande tema ár att Koranen inte kan
imiteras. "Försök att skriva en koran på wenskd', sl¡¡iver Ismail, och det kom-
mer misslyckas. Koranens som ert under (i"jõz), omöjlig att imiæra dr etr stå-
ende tema i islamisk tafslr, *eges, även historiskt.a3 Vanligt ár att e:<egeterna

knyter an dll Koranen l7:88190.4a Men de citerade, avslutande raderna syftar
delvis på nþt affrar. A,r-.rab" al-mathãtti, vilket kan översätras "De sju satser-

nd', nämns i Koranen 15:87187 och ár ett uttryck som det finns en lång teolo-
gisk disktrssion om. Ofta anftirs åsikten att "De sju sarserni' syftar päal-fitiha,
den ftirsta suran i lGranen, men enligt aþlabari (d, g23) som samlade olika
tolkningar av Koranen, finns det inte mindre än 82 andra exegetiska raditioner
kopplade till denna vers ,445 Al-fttiba i sin tu¡ är känd under många namn. Ett
av dem tu umm al-kiñå, bokens moder eller i överförd berydelse bokens essens,

då många teologer havdar att hela l(oranens budskap finns komprimerat i just

438 ll93:17 @el av dikt av Eileen Forsberg El Mogy).
a3e Bibeh 1981: Johannes l6tl2-13.
40 För en sammanfatming av Deed¿ts r€sonernan& se t.q., 7193:12 (Samira AquL Vad s:içr

Bibeln om Mohemmed?). Se även Deedat u.å.
&t Aziz-ru-Samad I 990: I 0.
44'31879 (Ism¿il).

43 Se t.or. Gefie t97tlt996:30f.
w Gaqe D7111996:30f,264 not18.
4t Tiaditionen om "De sju satsemf behandlas uú;rþ i Rubin 1993.
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denna sura.46 Ismails första rad i dilcen ovan anspelar på detta. Men var6r
sl¡river han "talmystili'? Både bolatavs- och talmystik har och har haft ett starlt
Fiste inte minst i de udåiggninçtraditioner av Koranen som brukar benämnas

ta"wll, esoteriska tolkningar eller udaigningar som ryfr* till att komma åt tex-

tens fördolda budskap. Denna ryp av oreges har varit spridd i suâ- och shiakret-

sar.47 Olika nummer har varit ftiremål ftir synnerlþn spektakuldra uträkning-
ar, de vanligaste ár 5,7 och 19. Det kan oclaå t?inkas att det enda som avses är

att i de sju verserna ryms hela Koranens budskap, och att detta i sþ kan ses som

ett slags under eller mysterium. Men ord som Ismails á¡ hur som helst mycket

ovanliga i tidslaiften.

Visdomsord, hadith- och korancitat

Visdomsord i form av kofta slaglcaftiga f'ormuleringar, hadither eller korancitat
ir nþt som återkommer rakt igenom Salaems produktion. Om nþt så ökar
antalet med åren, framfor allt ffan 1994 och framåt. Dessa á¡ oftast fristående.

Ibland har de valts ftir att lamna kopplas till en intilliggande ter<t. Ett exempel

på det åir från 4/96. En artikel med titeln "Respektera dina föráldrar!" ßljs av en

ruta med titeln "Visdomens trädgård", i den finns ftiljande hadith:

Asma, dotter till Abu Bakr sade "Min mamma kom till mig medan

hon var en avgudadyrkare, under den tid som Quraish va¡ i hä¡skande

ställning i Mecka, så jag frþde Profeten Mohammad (All"hr Frid och
vâlsþelse vare över honom) "O, Allahs sändebud, min mor har kom-
mit till mig, men hon visar inget intresse ftir islam, bor jag träffa hen-
ne?" Profeten Mohammad (Allahs Frid och vdlsignelse vare över ho-
nom) sade: 'Ja, du bör uäffa henne!" (Bukhari, Muslim)48

Hadithen ger stöd både åt anikeln och en kommentar som ftiljer efter ardkeln
ddr redaktionen påpekar att man inte ska br¡a kontakten med sin familj annat

än av synnerligen sarka skil. Den erfarenhet som flera konveniter till islam

redovisar är just att ftirhållandet till slåilc och vänner, som inte har konvenerat,

Æ A¡'oub 1984'ú2, För en spritt konfessionellt o<empel, se "Abdul Hamid Siddiqis komrnentar
i Sahíh Muslim 1971, Kitãb al-salat, k¿p. CLDL not612.

e7 Nasr 1966/1994:58ff Nasr föresprålar självvikten av ta"wî\.
4 4196'¿15, Artkeln ä¡ ev Neyeem Sheikh.
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blir anstrângt och ibland rilcigt wårt.aae Hadithen ska ge stöd arr våga upprärr-
hålla en trasslig relation dll t.er<. en mor som har wån aft acceprera och respek-

tera sitt barns val att bli muslim.a5o

De flesta haditherna handla¡ om hur en muslim ska bete sig i ftirhållande till
andra människor, se på samhället och dena livet, samt hur vä¡lden ä¡ inränad.
Det händer att haditherna kommenteras kortfattat, t.ex. relateras en hadith om
hur "Al1 ibn Abi Tãlib tog en "enkeh a¡bere" fttr brödfttdan. I en kommentar
slriver Monjia Sonnius:

Denna berättelse vill visa oss hur vildgt det d.r att arbeta fttr brödfttdan.
Ná¡ en person som'Ali, som senare shulle komma aÍ bli den farde
kalifen, inte var ftir fin för an ra eft enkelt arbete, hur kan då vi vägra art
arbeta ftir våra familjers uppehdlle, ba¡a ftir atr vi inte kan å em arbete

som "passar osd'? Tyvârr är det många, både wenska¡ och muslimer,
som resonerar på detta vis i dagens välfärdssamhälle.a5t

Islams källte¡cter ses nástan alltid som oproblematiska och som gâllande ftir sam-
tiden. Ur hadithen om "Alî kan man å levnadsregler ftir det wenska samhállet.
Att just den hadithen skulle kunna användas ftir an t.or. legitimera att arbersgi-
vare kan kräva art en anstdlld jobba¡ sina händer "sårigd' just som "Ah, och atr
arbetstagaren då kan komma ihåg att Muhammad klappade "Ali ftinjust på
kinden och händerna och sa "Gud har vdlsignat dessa händel',452 ¡ givewis
inte en aktuell tolkning. Budskapet som Sonnius för fram är mer anpassar dll
den wenska kontexten och de invandrade muslimernas arbetssituation i Sverþ.

I Salaam ftiljer man den ordning som är typisk for islamisk teologi, ftirst
anftir man Koranen och sedan hadither, om man tänker anfttra båda wå.a53

Detta ár ett sätt att visa Koranens särställning som Allahs ord. De korancirar
som an-ftirs återfinns på samma srállen som dikterna; de illustreras eller inramas
även på samma sätt. Även temamdssigt handlar dikrerna och koranverserna ofta
om liknande saker, t.ex. handlar både em korancitat (10:I2l 13) och en dikt av

44e Se t.o<. 1187:14-15 (IGnjah: "min tro ger mig harmoni och ld<d - Intewju med en svensk
kon¡enit); llgl:14-16 (Nor Ali Nor: "Låt¡¡a Islam eller flytt¿ hemiÊånl" - en konvenit
berätta¡); 2194:3 (Ahmed,Ghanem: Funderingar över da'wa i Sverige).

4r En hedith från Bukha¡i med liknande innehåll publicrndesi67lg4:5. Se Sahth al-Buman
u.ä, vol. 4,Lap.53, nr.407.

45' 9l9}t74f. (Tre ønlcr':irda hadither ur Bulletin. Öv. Sonnius).
452 9l9o:14.
{53 Se t.el<. 1193:18-19 (Månadens Khutb¿: Om Ramadan); 7195:22;1198:27.
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Monjia Sonnius om hur människan :ir snabb att söka hj?ilp hos Allah i lais, rnen

oclaå om hur snabbt hon glömmer vem som hj:ilpt.a5a En genomgång av alla
fristående korancitat visar art det faktiskt bara dr ert enda citat som upprepas wå
gånger: 49J3113. Versen lyder:

Människor, vi hava ftirvisso skapat eder av man och kvinna och indelat
eder i folk och starnmar, ftir att I skolen kinna varandra. Den förnäms-
te av eder inftir Gud ¿ir den gudfrukdgaste bland eder; Gud ár fõrvisso

den Vetande, den Insiktsfi¡lle.a55

IIIFs Iskm uår tro at$örskoranversen som argunent ftir att rasism är en omöj-
lighet inom islam, och att den enda skillnaden som Allah erkänner är den mel-
lan olika grader av taqwa (gudfn¡krighet).456 Denna ve rs oc}. 2:2561 257 ("Det
finns intet wång i religioneri') har starkt symboliska frrnl¡rioner för samtida
muslimer.457 De anses ge uttryck för islams antropologi som bygger på j:imlik-
het och engagemang istället för fonryck och wång.

De visdomsord som anförs âr fristående under en separar rubrik som "Vis-
domsgårderf eller "Visdomens trädgård".a58 T.ex. anftirs ftiljande ord från Saadi

Shirazi:

Adams söner dr som kroppens delar, ty de är slcapade av samma lera.

Om ett organ plågas av smärta så lider även de andra. Du som ej bryr
dig om människors lidande ftinjänar inte namnet människa.ase

Det â¡ vanligt att visdomsorden á¡ moraliserande. Medm:insklighet, drlighet
och upprilcighet i tron eller det goda beteendet dr vanliga reman.460 De flesta
visdomsorden kommer i&ån den islamiska medeltidens personligheter.

a5a 5194:20i 8/92:8 (Sonnius).

att Redaktionen har anv?int Ztterstéers översätming.
456 Islam aår tro 1989:18. Se även 1/98:25 (Dt Cain: Vad har islam som gör det så icke nsistisk?

Öv, Inga-Lill Cadimi).
ar Citetet ftän l{or¿n¿n 797 9.

45t Se t.or. 5190:8-9;3196:13;1198:27. De flesta citaten under dessa rubrike¡ ä¡ dock fiån Kota-
nen dler 6ån sunnitiska haditlsarnlingar.

4te 3lg4z2l.
a@ Se t.o<.2/98:5 (Ghazali); 5/90:9 (Yousuf al-Qaradawi); 1196:34 (Ataéibnu Rabah).
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Khutba-tqter

Vid 38 tillÊllen har det publicerats khutba-æxer, även kallade fredagstal.a6l

Några har dock tryckts två gånger vilket ger 34 olilca t*îer.462 Denna typ av

to<ter finns i de flesta nummer mellan 8/9 | ú118194j63 Utöver det ftirelcommer

de sporadislrt. Khutba+externa ä¡ mellan en och tre sidor långa. I en notis i 8/

91 berättar Monjia Sonnius att Salaam kommer att publicera frcfustal från
Islamiska Förbundet i Stockholm (IFS) varje månad. En av anledningarna till
valet av IFS är att IFS översätter fredagctalet till svenska.ae Samddigt efterþer
hon tal från andra ftirsamlingar. Författare anges bara for de fem förstaldtutba-
texter. Tie av dessa kommer från IFS och wå från Gävle islamiska center. Från

10/91 bär te)cerna alltid rubriken "Månadens Khutbd', ingen ftirfattare ang-

es.465

De flesta texterna har kvar sia direkta tilltal som kommer sig av att de är just
predikningar. Församlingen tilltalas med "vi" som i ftiljande er<empel "Há¡ i
vdsterlandet måste vi hålla oss till islams moraliska regjer...".a66 Koranen och

haditherna citeras flitigt. Ddremot är det å referenser till eller citat från islami-
ska lá¡de.a67

Inn e h å llz t i khutb a-tffitema

Khutba ä¡ det tal av imamen, böneledaren, som hålls varje fredag i
samband med fredagsbönen. Det behandlar dagsaktuella ämnen och

beþer dem ur Islams rynvinkel, eller så behandlas någon eller några

Koranverser utiÊån em dagsaktuellt perspektiv.a6s

ad 
Jag har räknat 5/893 (Gavle islamiska cenær: Fredens religion) som ha¡ samm¿ struktur som
det som sena¡e benäm¡s "Fredagsul". Samma center ha¡ bidragit med en 6=d"gsot llg}:15,
Alla andra kallas antingen "ÊEdegstel" eller "khutba'.

462 8189:Ç7 ñnns i 819\12-13;8191:17 finns i en längre version i 12192:17-79; 5193:t8-19
Ênns i 5 | 94:1Ç15; 9 | 93:17 -18 ñnns i 31 9418-19.

¿6¡ Finns ej i9191,3193 och l1/93.
ae Vem som håller klutban anges ej, men vid perioden var Haytham Rahmeh imam.
a65NerkritikriktasmotenMånadensKhutba(4/94:13-14, 16)wararAshmfEl-Khebirysomvid

tidenva¡ aktiv inom IFS. I amnitet o mlhu¡bakomner Månaders Khutba att ftirkortas MK.
46 l2lgll-8,7 (MIC Fredagstal om ¡elationer till icke-muslimer).
467Förtvåundantag,se l1/91:15-16 (MIA Frcd€st¿lomilska);6193:14(MK Om jihad).
4@ 8lg1t16 (Sonnius i en notis).
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Monjia Sonnius framhäver det dagsalcuella som en del av det typiska fredrgsa-
let. Det är dock bara under ett tillålle som en konkret situation diskuteras. I en

Ihulba tas den dåliga stämningen i IFS moské upp, och ftirsamlingen uppma-
nas att furte sprida rykten och heller inte lita på rykten, urari att söka sanningen

om de ftirhållanden varom det skvallras.a6e

Det som istället dominerar är udäggningar om islams grundl?iggande kamk-
tär, och hur man ska vara som mulim. T.o<. tas följande upp: islam som fredens

religion, räntdörbudet, "îd al-alþã (offerfesten i samband med vallfärden),
shalútla (det islamiska vittnesbtirdet) , ramað,an, jilørl, islam som den naturliga
religionen, uon på Allah, livet ftirgänglighet, isra" och mi"raj (ung. resan och
himmelsftirde#7o ). Den muslimske troendes beteende diskuteras i khutba-tq-
ter med teman som livets måI, broderskap, atr använda sitt förnuft, art acceptera

olika åsikter, skvaller, ilska, relationen till icke-muslimer, det jordiska, Muham-
mad som ftiredöme, ädighet, moral, ftiräldraskap, tålamod, gruppdynamik, om
goda odr dåliga gärningar, tålamod respektive lögner. Förutom dera finns det
tväkhutba-texter som specifikt behandlar ftirhållandet till majoritetssamhället.

Khutba-texerna om islam har ungefár samma innehåll som de texter som gåns
igenom ovan i avsnittet "Vilciga trosförestdllningar''. Jag kommer därfor inte
beskriva dem vidare utan övergår till to<terna om beteende och moral, vilket
dessutom är det vanligaste temat.

Khutba-tqterna om beteende och moral riktar sþ ofta di¡el* dll den troen-
de med ftirmaningar.aTt Vi ft¡ en bild av hur den ideala muslimen bör vara.

Denne ska vara uppfylld av taqwã (gudsfn¡ktan) och bet:inka det kommande
livet i sina gärningar.a72 Detta gör att muslimen har etr milt, tålmodigt sinne.a73

Muslimen blir inte arg utan replikerar det onda med det goda och ar inrilcat på

godagtirningar.aTa Samtidigt ä¡ denne en sanningssägare som avskyr lögnen och
det falska och hyllar:irligheten och sanningen.aTs Men den ideala muslimen vet

4@ l0l9l73-14 (MIA FredâgsÞl om shaller).
470 Se t.or. Bæk Simonsen 1994 ftir deuljer.
47r Se t.or. 1119l:15-16 (Mli Fredagsul om ilsk¿); 9193:17-18 (MI( Om meriter); 2194t15-

16 (MK: Om bødn- och qntenkap).
472 Se t.or. 8189ß_7 (MKr Lives mål); 10/89:14-15 (MK: Brodenkap mellan muslimerra);

1192:17-19 (MIA Fredâgsal om olik¿ manniskor).
a73Set.e¡r. ll/91:15-16 (MIA Fredagsalomilska); 1192:17-19 (MK Fredagstalomolik¿män-

niskor); 5/93:18-19 (MIC Om tålamod).
474 Se t.or. 8189:Ç7 (MIC Livets mål); l1/91:15-16 (MK: Fredagsul om ßIø);7t93tl&-19,9

(MK:Om jam'a).
47t Se t.o<. 10191:13-14 (MIC Fredagsal om skraller); 2/94:15-16 (MI(: Om brädra- och qnter-

skap); 8194:lÇ17, 19 (MIC Om sanning och lögn).
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att även han eller hon kan göra fel och d¡ därfttr alltid öd-j"k och redo till
tautba, ânger över sina synder.aT6 Denne muslim vet också att respektera olika
åsikter, men ba¡a de seriösa.a77 Det sociala är viktigt, och den ideala muslimen
känner djup solidaritet med sina medmänniskor och i.r alltid redo an göra upp-
oftingar, ge eller låna ut pengar ow.a78

En summering av en lchulba inleds "Allt detta d¡ regler, som även vi skdl
ftilja och göra vån bdsta att ta efter." Att vara muslim d¡ en karaktdrsroll som
regleras av islam. Den enskilde har att ftirsöka lerra upp till den ideala muslimens
karakt¿ir. Detta ár det grundlaggande synsättet ikhutba-t*terna.

De wå telfterna som berör majoritetssamh?illet handlar om massmedia res-

pekdve julafton .qe Bída prä$as av proteldonism. Massmedia ár ute efrer mus-
limerna och sprider lögner, julfuandet kan urholka üon, inre minst barnens. I
den ftirsta texten övergår slribenten snabbt till att berätta om hur tolerant islam
ár mot judar och kristna, och i den senare bedyrar skribenten sin önskan om
deltagande i majoritetssamhállet, men bara till en viss gräns - i trosfrågor finns
inga kompromisser.

Ikhutba-texerna dominerar synsätt som redan har diskuterats, vilker var art
ftirvänta. Genomgången av alla texrerna har indikerat atr de d¡ represenrariva

ftir tidskriften i stort. Skillnaden ligger i tilltalet och i det att de teman som ras

upp är begränsade.

Salaam som nyhetsftirmedlare

V:i¡lden utanftir ?ir påtaglig, och Salaams redal¡don reagerar samridi$ som ny-
hetsmedia med artikla¡ om samma saker. Det finns bl.a. ardklar om Palestin4
Rushdie, murens fall, Bosnien, inbtirdeslriget i Algeriet, den amerikanska bomb-
ningen av Sudan och talibanerna. I Salaam finns även återkommande avdel-

ningar med rubriker som "lnternationella notisel', "Sett & höft", "Nyheter
6:ån SMR" eller "IIFs sidd'.480 I dem finner man internationella och nationella

476 8189tÇ7 (MK Livets mål); 10/92:18-19 (MK: Om livets ftrg:ingligheg; 1/93:18-19 (MK:
Om Ramadan).

4v 8191J7 (I|.lK:Vikommeralltidatttyckaolika); l2l9l:18,7 (MI( Fredagselomrelationertill
icke-muslimer); 12192:17-19 (MK: Om meningsskiljaktighaer).

478 Se t.or. lÛ189:14-15 (MK: Broderskap mellan muslimerna);6192:16-17 (MK: Om Aid-al-
ad\e); 7 193:18-19, 9 (MIC Om jam'a).

a7e7192:72-73 (MK: Ommassmerlia); 1l/92:18-19 (MK: Om julen).
480 Rubrikema skifta¡ över tid. Vissa används under en begtänsad tid t.o<. "Intemationella notiser"

medan "Sett E¿ höft" finns till och Êån genom större delen av Salaams utgivning.
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konfattade nyheter. Men det ¿ir rydli$ att redalcionen inte ftirsöker an ücka
händelser genom kondnuerlig rapponering. Tex. har den segdragna konflilaen
i Algeriet (som bOrjade dra till sig internationell uppmärksamhet under 1990)

endast behandlats i ue ardtlar och tre nyhetsnotiser under å¡en.a8l Det som står
prägla. av aft skribenterna tar pani fttr FIS och deras valseger ses som "en seger

för demokratin odr Islanr".482 De styrande ses som förtryckare och motståndare

till islam. Rapponeringen i wensk media besk¡ivs som "knapphandig och vink-
lad".a83 Salaams skribenter ftirsöker förmedla det de uppfanar som det faktiska
skeendet. Samma laitik och ambition gäller ftir de andra nämnda områdena.

På baksidan av 10194 finns en teckning av den norska konvertiten Latifa
Sayah.asa Bilden består av na¡ruien på områden dar konflil*er i vilka muslimer
kan ses som ftinrydcta pågår (bl.a. Palestina Bosnien, IGshmir och flera cen-
tralasiatiska stater), det islamiska vitmesbördet samr en uppmaning på arabiska
att kãmpa. I mitten finns den algeriska flagan. Det finns en rendens att olika
konflilcer kopplas samman och ses som led i en kamp som pågår mot islam

överallt på jorden. Antropologen Dale Eiclcelman och statwetarenJames Pisca-

tori menar att det finns ett antal globalt spridda muslimska frågor med stor
symbolisk krafr. Frþrna koppL" dll "the shared perception that Muslims and
Islam are under atack and require defense."485 I en uppräkning nämns samma
områden som jag har funnit i Salaam.

Salaams enda kontinuerliga nyhetsrapportering gi.ller vad som händer bland
muslimer i Sverþ, framftir allt inom FIFS, IIE IFS, SMuB SMUF ocå SMRa86

Denna rapportering blir återkommande från och med 1991. Nyheterna hand-
lar om hur personer ñån foreningarna har hållit ftiredrag eller deltagit i semina-
rier, om hur man initierat olika projek och samarbeten, om vem som valts till
olikapositioner ellerliknande.4sT Från 9/94 publiceras, i en sdrskilt spalt, kom-
mentarer om vad som har sagts eller skrivits om islam wenska media.a88

rat A¡tillaq 7190:34 (Ouis: framgångar fttr islamiska partiet i Alçde$; 7197:17-18 (IGrima
Mokha¡i: Okade otoligheter i Aþeriet); 12194:17-19 (Ouldedda V¿d ¿ir det som händer i
Algeriet?). Notisert3190:9;6190:11;2195:39.U¡iiver detnäm¡rs barakonfliktent.o<. i 5/97:15.

482 7190:3 (Ouis: framgfuger fOt islamiska paniet i Aþeriet).
485 2194:17 (Ouldadda Vad ?ir det som händer i Aþeriet?),
484 lol94t2o.
as Eickelman & Piscatori 1996t146. Se även W'e¡bner 1994b.
ae Både IIF och SMR (1991-1994) har publicerat nyheter i Salaam.

487 Se t.or. 5l9l:10-ll (Nyheter Êån Sverþes Muslimska Råd och Islamiska Informationsftiren-
inçn)¡ l/94: I G-l 1 (Nyheter från SMR); 2/96:34 (IIFs notiser).

488 Kommentarerra publiceras under rubrikema "Sett & hön' respektive "Isl¿m och media" som
finns i mång, men inte alla, nummer sedan 9/94.
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Valet av bilder

Valet av bilder i Salaam dr värt att uppmärksammas. Min presentation bygger

dels på rent beskrivande kategorier och dels på en genreuppdelning inspirerad

av en anikel av pedagogerna Staffan Selander och Theo van Iæeuwen.48e I arti-
keln gör de en bn¡ksdefinition av termen genre. "Med genre refererar vi h¿ir till
de mål som en tqrt ár utformad att uppnå."aeo De ger ftiljande exempel på

sådana geffer: ftirklarande, instruerande, övertalande och berittande geffer.
Författarna konstaterar sedan att olika genrer tendera¡ att använda olika slags

bilder. Till forklarande genrer hör forkla¡ande bilder och diagram som backa¡
upp texten. Det ?ir vanligt att instruerande re>fter ha¡ illusuationer med anvis-
ningar som även de á¡ instruerande. Övenalande bilder delar det med reklam
att de verkar på en kãnslomdssig nivå ftir an ftirföra eller ftir den delen skrämma.
Berättande bilder visar ofra personer som gör något som relatera¡ dll rexren,

som år texten att hanga samman.4er Selanders och van Leeuwens användning
av genre motsvaras snarast av det som jag tidigare lallat textr¡p i det att geffen
definieras etiskt. Jag kommer istállet att använda rexrryp vad gäller skriven text
och bildtyp vad gäller bilder.

Jag har gått þnom numren ftån 19SG1989 och slrivit upp alla bilder som
ftirelcommer. Utifrån den uppfattningen som jag da har bildat mig, har jag se-

dan bladd¡at igenom nunrrena som utkommit under 1990-1994. Jag har om
igen systematiserat numren 6fan 1995-1997 ftir att sedan se mer översiktligt på
1998. Anledningen till min periodindelning ár att Salaam b¡er format från
1/95. Redekdonen söker sedan efter ett nyft fungerande format ftam till och
med6l97, då ett nytt format har hunnit etablera sig. Genom min mer översikt-
liga Lisning har jag ftirsäkrat mig om att de perioder jag valt dr representativa ftir
tidskrifren.

B es kri tn ing au b i làm¿teria l¿t

Det finns fyra olika sammanhang som bilder används i. De a¡rvänds ftir att
pryda omslaget. Det finns bilder som är knutna till eller placerade i en artikel. I
em tredje sammanhang placeras bilder utan koppling till någon anikel. Er sista

sammanhang ä¡ när bilderna fungerar som layoutdetaljer. Presentationen nedan

ár suukturerad med hjälp av dessa bildkategorier. I de tre första sammanhangen

a8e Selander E¿ v¿n Leeuwen 1999:179f.
aeo Selander & van l¡euwen 1999:179.
ae1 Selander E¿ van l¡euwen I 999: I 80.
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rör det sig oftast om fotografier eller teckningar med konkreta motiv. I det sista

dr det istd.llet olika typer av mönsrer, ramar eller andra mind¡e detaljer. Prov-
ntrmret och de wå ftirsta numrena innehåller inga bilder alls. I 3/86 t.o.m. 9/91
har fotografierna ofta tagits från den saudiska ti dsl<riftenAramcoV(/orld.ae2 Frarrt
till 12189 är detta endast undantagwis utskrivet.ae3 Ddrefter anges det mer frek-
vent ná¡ bilderna á.r tagoaftânArømcoWoild,I odr med 10i91 bytte man från
ett dyrare till ett billigare papper och minskade påtaghgt med bildmaterialet. I
nr¡mrene I0|9I-I2194 á.r det mycket sparsamr med illustrationer i tidskriften.
Vissa nummer, t.q.3192,8192,9192 odr2193, saknar nästan helt bilder utom
på omslaget. ïdsLciften hade problem med ekonomin. N¿ir bildmaterialet ökar
igen (1/95) tas en del från Inrernet, andra ár egenhåindigt tagna fotografieç men
för det mesta är det wårr att avgöra va¡ de kommer ifrån.

Omslagen pryds vanligwis av ett fotograt eller en teckning som ofrast il-
lustrerar numrets tema. Det som ses som ett nr¡mmers tema utgör dess huvud-
sakliga report€e (eller ett av dem) eller ár remat för flera olika reponage. Ett

rypirk exempel 'fu 4187 som har ett fotografi av kinesiska muren på omslaget,
och som har en anilcel om muslimerna i Kina. Ett ann at àr 2195 som bd¡ tercen
"Tema: ilm - kunskap' och som har en teckning av tre asrronomer från islamisk
medeltid som stå.r med mätinstrument, bl.¿. ett astrolabium.aea Numret inne-
håller tre aniklar på temar. I en del fall ?ir bilden mer frisrående och stämnings-
skapande, t.er<. har ett omslag tre minareter tillsammans med tenten 'Vi vál-
komnar dig Ram¿d¿pl'.n$ Bildens funktion dr att skapa en islamisk stämning
till orden.aeG Ett par nummer har geometriska mönster på omslaget som går an
koppla till medeltida islamisk estetik. Nåir Salaam byter format till A4 tenderar
omslagen att ha flera bilder.

I den andra bildkategorin kan i princip vilken bild som helst v:iljas - från
Nalle Puh och Nasse till en vackert landskap via ett fotografi på islamologipro-
fessorn Jan Hj àtp".n' De mer ovanliga och oväntade valen som Nalle Puh och

4e2 Aramco Vl'orU ge ut av det s¿udiska oljeftiretaget Aramco och handlar ofte om arabisk och
islamisk kultur.

ae Ett undanag ¿i¡ en bild i 10/89:5.
a*Astrolabiet ft¡ ibland ståsom symbol ftir denvetenskapliga ßrÊning som havdas varka¡aLgris-

tisk fttr islamisk medeltid. T.ex. pryder ett astrol¿bium omslaget till boken The Gmius ofArøb
Cbiliz¿tion, se Hayes 1983.

4e5 5lg7.
ae6 En genomr:ikningvisar an ungefär 3/4 av omslagen kan kopplas till teman medan ungefär 1/4

ä¡ bilde¡ som ¿ir fritt valda.
at I ordning ftir respelcive oampel 2/95:13;2196:2; 5190:4.

226



Nasse illustrerar undantagslöst artiklarna, medan bilder på moskéer, islams heli-
ga platser eller från vallfärden som finns i artiklarna k* "ü* även då bilden
inte relaterar till anikeln (se nedan). De bilder som finns mellan l0l9l-12194
ár oftast teckningar av olika slag eller egenhändigt tagna fotografier från mus-
limska evenemang i Sverige. Från l/95 ökar bildantalet igen i Salaam, och en
påt"glig skillnad ä¡ atr bildema i allt högre grad relaterar till artiklarna. I viss

mån sker detta redan under den period, då tidskriften har sparsamt med bild-
material.

De fristående bilderna är antingen placerade på sista sidan eller återfinns vid
aniklar utan kopplingar till innehåller. Det senare dr vanligt framftir allt under
perioden 3186-919l.I denna kategori dominerar fotografi.erna av moskéerna,

fr¿mst stora moskén i Mecka, Profetens moslcé i Medinq Klippdomen och al-
Aqsã-moskén.ae8 Men det finns även fotografier av praktÂrlla moskéer byggda
under t.o<. det osmanska váldet.aee Även moskéer från områden som Uzbeki-
stan, Bangladesh och Spanien ftirkommer.5o0 Givewis sker det vissa wängning-
a¡ i valet av bilde¡ t.ex. d¡ det under 1990 många bilder på central- och östasia-
tiska moskéer. Det har troligen atr göra med att muslimerna i Cenualasien kom
i fokus i och med Sovjetunionens fall. Salaam publicerar även flera artiklar om
islam i det forna östblocket vid denna tid.

Layoutdetaljerna dr ofta blomornament, arabisk kalligrafi eller stji.rnor odr
andra geometriska mönster från den estetiska radition, som ftirknippas med
medeltida muslimsk högkultur.t0t De ftirekommer t.ex. som ramar till dikter
och korancitat, som udyllnad nederst på en sida eller som utsmyckning.5o2

Konsthistorikern Kjeld von Folsach kallar denna estetiska tradition som uweck-
lades under medeltiden inom den muslimska vi¡lden ftir "ornamentalistisli'.
Han framhäver just arabesken, de geometriska mönstrena och den arabiska kal-
ligrafin som de typiska formerna.503 Funldonen med dessa layoutdetaljer i Sa-

laam är att skapa en islamisk sCámning i tidskriften.50a

4e8 Tïlsrm¡¡rns utgör bilder av dessa tre plaaer 213 av det f¡isfünde bildmateridet ftn 1/86
t.o.m.72189.

aee Se t.o<. 7 I 87 tl l; 5 I 88:6; 1 I I 89':14.
500 I ordning ftir respektive o<empel lzlSg:71;2191:5; llBT:5.
tor Se t.or. I I 87 tl 7 ; 9 I 88:13; 7 I 89 :4; 6197 :7.

t02 Se t.or. 1O190t16; 41 88:15; 31 87 :9.

503 von Folsach 1990:l8f
tø Vrkten att skapa en islamisk estetik och symbolv¿irld med hj:ilp av bildea kläder och dekoratio-

ner Êamhävs också avJonker Q000:269) nä¡ hon diskuterar islamisk lokal-TV i Berlin.
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Dtfr* bilà.typema

Anledningarna till bildvalen dr ofta uppenbara. Antingen väljs bilderna för an
illusuera en te:ft eller ftir att visa den islamiska civilisationens storhet och den

muslimska högkulturens prakt. Det sena¡e ska vara uppbyggande ftir tron, som

en bekráftelse på islams storhet. Av de fyra bildtyperna som Selander och van

læeuwen tdar om (ftirklarande, instruerande, övenalande och berättande) till-
hör det mesta av bildmaterialet de övenalande samt berättande bildtyperna.

Nedan foljer ett erampel på bildmaterial som fungerar övertalande och st?im-

ningsskapande. En anikel om den palestinska intifadan illustreras med wå bil-
der. En bild :ir på en israelisk soldet som håller en palestinsk flid<a i håret med

ena handen, i den andra ha¡ han en batong. Den andra avbildar al-Aqsã-mos-
kén.505 ¡'ftikeln, som har skrivits av Mahmoud Aldebe, har en laitisk attityd till
Israel, som med tydlig ironi kallas "den enda demokratin i området".506 Bilder-
na kompletterar tercten genom att dels visa en bild som upprör de flesta (manlig

soldat gör illa yngre flicka) och dels visa al-Aqsã-moskén på tempeþatsen i
Jerusalem, som legitimerar muslimers närvaro i området. Moskén har anor till-
baka ti[ tidigt 700-tal. Hela numret (1/89) som kallas "Palestina-special" avslu-

tas med ett fotograû på Klþdomen, också den belåiçn på tempeþatsen, där

den stått sedan å¡ 691. Övrigt bildmaterial i numret, som oclrså innehåller en

artikel om dislaiminering av de orientaliska judarna i Israel,5o7 ár en tecknad
karta över "Palestina (hrael)", en bild på stora moskén i Mecka med Ka"ba
under vallfä¡den, muslimer i bön i al-Aqsã-moskén med Klippdomen i bak-
grunden, protesterande palestinier samt en ung man som hårdhänt hålls fast av

wå israeliska soldater. Kartan kan säga" tillhtira både bildtyperna förklarande

och övertalande. Kartan är förklarande för an den ger en geografisk uppfattning
om området. Men kartor i detta område av Mellanöstern kan inte tecknas uran
invändningar vad gäller benämningar och gr¿insdragningar. Kartor ár politiska.
På så sätt är kanan övertalande i val av namn och även de ic.ke utskrivna nam-
nen, t.ex finns Gaza med, men inte Tel Aviv "PALESTINI\'' står det över hela

området med versaler medan "Israel" dr skrivet inom parentes med mindre bok-
sdiver och enkom versal på inledande bokstaven. Grannlåinderna d¡ även de

slrivna med versaler. Bilden med de vallfärdande åir typisk ftir de tidþ argfu€ar-
na av Salaam och kan inte sättas i relation med teirten. Ist¿illet ¿ir bilden friståen-

tot 1189:34 (Aldebe Intifada gfuvidare).

t06 7189;3 (Aldebe Intifada går vidare).

sv ll89z7, l0-1 5 (De orientalisk¿ judârnâ - Isr¿els andraldassmedborgare. Utdrag ur bok av Uri
Davis Es hrael Shahak 0v. anonym).
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de och bejakar den islamiska proâlen i tidslaiften. En möjlig tolkning av bilden
ä¡ att muslimer:h jåimlika inftir Allah, medan israelerna diskriminerar till och
med judar från Mellanöstern.5o8 Bilden fungerar då övenalande. Bilden på de
bedjande fyller samma funktion som de andra bilderna från tempeþatsen. De
protesterande palestinierna d.r på omslaget lagda ovanpå bilden av soldaten och
flict<an beskriven ovan. Budskapet i.r klan: Kampen går vidâre. Israelerna ã.r

busa¡na. Även denna bildkomposition tillhör de övenalande bilderna. I torten
anger Mahmoud Aldebe en tänkt målgrupp: "Med den har anikeln 

"ill 
j"g

informera wenskarna om det palestinska folkets situation [...].'50e Men jag
menar att med tanke på Salaams spridning ärAldebes anikel lika mycket riktad
inåt de muslimska leden som till icke-muslimska wenskar (villcet åir så jag tolkar
honom). Den sista bilden påminner i strukur om den med soldaten och flick-
an. Det finns dessutom en faktaruta som kan klassificeras som bild. Den inne-
håller information om skillnader i anst?illning i olika yrken mellan det nationel-
la genomsnittet och dem som har nordafrikansftr urspn¡ng. Denna ruta ár ftir-
klarande, men samtidigt åir anledningen till att rura¡r finns med att skribenten
vill visa på orätwisor i samhállet. Dåirmed går det även att hävda att rutan syfra¡
till att vara överrygande.

Eu ftirsök aft sammanfata

I beskrivningen av Salaams innehåll h.r j"g ftjrsökt atr både göra synteser och
framhava mångfalden och brokigheren. Synteser har varit nödvändiga för att
generalisera tortmängden, och mångfalden dr viktig, då den är en del av tidskrif-
ten. Nedan 

"ill 
j"g bl.a. försöka sammanfatta den underliggande berärelsen,

den common sense, som är självklar och ftirutsatt av sl.cibenterna - vad man kan
kalla Salaams symbolisl<a universum.5ro

Den undnligand¿ beräxe b en

Allah ha¡ i sin roll som skapare givit människan uppdraget an ra stállföretri-
dare påJorden. Till skillnad från allt i naruren har människan begåvats med fri
vilja. Allah vägleder mä¡rniskan genom de profeter som han ger uppenbarelser.
Den yttersta v?igledningen ãr Koranen, och det ftirnämsta exemplet på en liv i

508 Bilden ffirkommer i anikeln om de orienøl.iska judarrn.

'oe 
1189:5 (Aldebe Intifada går vidare).

5ro 
Jfr'W'erbner 1995 :135tr.
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enlighet med vägledningen ár Muhammads. Denna vägledning ár islam, och

islam är en universell religion för m?inskligheten i alla tider, på alla platser. Att
vara sti.llftiretradare är en uppdrag som är individuellt. Var och en av oss vdljer

med vå¡ fria vilja hur vi ftrllgör dena uppdrag. Det goda sättet d¡ ett ta emot
Allahs våigledning efter förmþ och stráva efter att skapa ett samhille, som

bygger på de regler samt moraliska och etiska vd.rderingar som islam innebá¡.

Ans¡¡aret är m.a.o. dubbelt. Dels bör människan själv lära sig om och ftilja islam,

dels btir hon beritta om islam och sträva efter att skapa det goda samhdller

tillsammans med andra muslimer. Kunskap är vilcigt, ocå det måste hon skaffa

sig genom att diskutera, lyssna och l¿isa. De viktigaste källorna till kunskap åir

Koranen och haditherna. Hon bör även vända sig till islams lärde, men bara till
dem som ftireträder den upplysta sortens l¡i¡de och inte till dem som bevakar

sina privilegier och springer malcens drenden. Målet ä¡ att nå den sanna - inte
den potentiella - tolkningen.

Det goda samhâllet ár ekonomislc och juridiskt rätwist. Det finns ingen som

slås ut, och den politiska och ekonomiska eliten fonrycker inte de wagare utan
hj?ilper dem. Samh?illet ár inte materialistislc, utan andligheten á¡ istállet den

cenuala drivkraften i människans handlande. Domwásendet som ftiljer den

religiösa lagen stfu alltid på den rättrådiges sida oavsett klass, ekonomisk eller

politisk status. Den enskilde medborgaren är upplyst och engagerad i politiken.
Hon á¡ müömedveten och emot diskriminering p.g.a. ras, etnicitet och kön.
Samhällets kárna dr den tryga heterosenuella familjen, där ålder och kön be-

stãmmer de roller som individen har. Ma¡¡nen ha¡ det övergrþande ekonomis-

ka anwaret fOr familjen, kvinnan har det övergrþande ansvaret ftir barnen.

Malø¡nas relation präglas av generositet, ärlighet, lyhördhet och kärlek. Samma

relation gäller till medmåinniskan i samhället i ston med en vilaigt undantag:

sexualiteten. Mellan makar ar ser<ualiteten viftdgt och god. lJte i samhället är

det annorlunda. Eftersom människan ár en soruell varelse, behövs en moralisk
ordning ute i samhdllet, dár det sexuella spelet kontrolleras genom klädsel upp-
ft;rande och attityd. I offendigheten blandas könen, men i den mer privata
situationen d¿ir individ möter individ, t.ex. på ett sjukhus eller i en konsultation
på banken, är det goda samhillet könssegregerat.

Men skribenterna vet att verkligheten inte ser ut så har. Istallet anser de att
islam åir uppblandad med lokala kulturer, och därftir d.r missforstådd och fel-

pralciserad, inte minst i Mellanöstern och av de muslimer som har kommit till
Sverige däriÊån. Islam är oclaå missuppfattad av de icke-muslimska wenskar-

na, och den sanna forståelsen av islam ä¡ okänd ftir dem. En stor bov i dramar dr

media, som man menar sprider lögner om islam och sv"¿nmåiar muslimer. Sl¡ri-
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benterna vill istället sprida sanningen om islam - en islam ftirstådd oberoende
av kultu¡ella utgångspunkter. De deltar i en global väclcelse bland muslimer
som ha¡ just detta måI. Som muslim har man sanningen och kan dessutom
pekapå bevis ftir den i naturen, genom naturvetenskapen och genom Koranens
mirakulösa o<istens. Ná¡ wenskarna ser islam som den gudagivna vägledning
som islam dr, kommer de att acceptera muslimerna och kanske t.o.m. omfana
religionen. Men som muslim kämpar man i mowind mot destruldva krafrer.

Enda'wa-prodaþt

Salaam ár en da"wa-produkt i den mest grundlagande betydelsen av begrep-

pet. Genom tidskriften sprids information om islam både till muslimer och
icke-muslimer. Têxterna uppmanar till konversion och fördjupning avtron- en
väckelse - men är oclaå avsedda att erbjuda åtkomlig information om islam.
Med Larry Postons termer kan man kalla srrategin ftir dtrel<t da"wa. Redalcio-
nen ingår i ett näwerk bestående av bl.a. IIB IFIS, IFS, FIFS, SMuE SMR och
SMUF som tillsammans uppfyller de fem punlcer (möten, ftirelásningar, pro-
duktion av text, offendþ diskusioner, uppsökande verlaamhet) som Posron
stdller upp som typiska för dtrekt da"wa.'tl

Väckelseperspelrivet ár centrah i tidsk¡iften. Det är individen som ska enga-

gera sig efter det att hon har blivit upplyst om sanningen och vägen till den.
Tìllsammans med andra kan den upplyste btirja ftirandra sig och den omkring-
liggande vùlden till det bättre. Salaam blir ett forum där väckelsen blir bekrAÊ
tad, där ens rymboliska universum finner signifikanta andra som ger stöd. Tid-
skriftens to<ter är påtagligt apologetiska. Det finns en lust aa fördöma det som
inte á¡ konformt med den egna uppfattning och ftirkla¡a vad som är sanning.
Garxka ofta leder detta till en arrogant och aggressiv ton, men ibland balanseras

detta av mer ödmjul¡t reflelterande texter. Blandningen av apologetiken och
det mer reflel¡:terande ár ett signum far Salaam. Den förra kategorin ár den
k¡antitativt största, men den andra ?i¡ ändå närvarande genom åren.

Islzmisþa tenner

Det framgår att skribenterna använder ganska många s.k. islamiska termer, vil-
ka ndsta alltid ?¡r arabiska ord. Många som sl¡river om islam finner det wårt att
klara sig ut^n ett anal islamiska nyckeltermer - det gäller icke-muslimer så vál
som muslimer. N?ir de globala islamiska flödena tar sþ lokal gestalt i det wenska

51r Poston 1992t122tr.
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språket, vars andliga ordföråd framftir allt ?ir uwecklat i forhållande till kri-
stendom, och nár muslimer bosätter sig i Sverþ, uppstår en situation d:ir det

successivt skapas ett språklþ utrymme ftir att uttrycka den muslimska erfa¡en-

heten av islam på wenska. Salaam blir h:ir spännande. För vissa ftireteelser an-

vänds nästan alltid wenska ord t.or. "böri' (som ibland står sjåilv, ibland med det
arabiska ordet saldt *i¡emot inte wänom) och "profetert''. Andra ord ges det

sdllan en wensk översättning till, och om det görs ár det snarare ftirklaringar ftir
att kunna fortsätta att använda den islamiska termen, så t.er<. med. da"wa eller
jihad."lvftssiori' används ogárna av muslimer, då det anses anspela på de krist-
nas sätt an driva mission. Mot detta polemiseras i alla globala islamiska flöden.
'Jihad" d¡ en del av samtidssvenskan genom bl.a. nyhetsmedia och behöver inte
översättas. Den vanliga översättningen "heligt krig" upplevs ftir det mesta som

stötande av muslimer. I användningen av flera andra ord, vacklar man fram och
tillbaka mellan den arabiska och den möjliga wenska termen. En tydligt exem-

plet åir Allah/Gud. Det verkar inte finnas någon konsekvens alls i användandet

av termerna. Samma forfattare kan ogenerat använda båda orden. Det verkar ej

heller vara sqnt av t.ex. tema eller tidsperiod i tidslaifrens utgivning. Båda orden
är helt enkelt relevanta att använda.

Skribenterna tenderar ett leifeïa begreppet "islam' och å det att agera och
uttala sig i meningar som "Islam erkänner ftvinnan som en Ârllvärdig social

va¡else".5r2 Skribenterna verkar inte se att tolkningar av islam binds i den histo-
riska situetionen. Istdllet vet de helt enkelt hur "sann islam" falÍiskt ár. Denna
islam j:imftirs ofta med den muslimska vùlden eller det svenska./vdsterländska

samhillet med syftet att visa hur övedþen islam ?ir. Men kritiken av 'Vást" d¡

en dubbel l¡ritilc. Den är riktad mot'\y'äsd', men den ha¡ även udden mot de

muslimer som inte praldserar islam utan beter sig som man gör i det lritiserade
DVäStD.5l3

Sala¿m och dên andra suensþa ishmliueraaren

Den litteratur som gicks igenom i kapidet "Islam kommer till Sverigd' visade på

en stor spännvidd. Salaam ståt givewis IIFs utgivning mycket ndra, då det ár

ungeFár samma personer som skriver och översätter. Perspektiven i den översatta

IIFSO-böclerna ligger även ndra Salaam, och en del artiklu i tidskriften byger
på dessa böcker. Det finns paralleller med Malaka Farahs feministiskt ftirgade

islam. Både Salaam och Fa¡ah argumenterar ftir en jämlikhet som baseras på

tt2 4186:3.

tt3 
Jfr Eickelmân 6c Piscatori 1996:89.
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samma värde, men olika roller. De delar även kritiken av hur islam prakdseras

av muslimer, och hur den porrrämerÍrs av icke-muslimer. trGitiken mot massme-

dia ár genomgående i nástan all wensk islamlitteratur och anges ofta som en

drivkraft för att slriva.
Precis som i den övriga litteraturen ár konveniter bland dem som ár mest

akdva ndr det gáller att nyslriva och översätta. Konvertiternahar språket, de har
lusten att fora den sanning de funnit vidare till andra icke-muslimer. Det tnns
i viss mån också en ftirväntan att de ska göra dena från andra vilkas wenska
kanske inte á¡ lika bra. En del publikationer saknar det väckelseanslag som jag
mena¡ dr typiskt ftir Salaam. T,ex. á¡ va¡e sig Rabiø, Rcgnbågen, Noør al-Islam
eller de olika shütiska tidslrifrerna och böckerna lika pråiglade av deua.

Salaam skiljer sig mesr fiün ahmadiyya-, sufi- och shiatexrerna och tar av-

stånd från de båda senare perspektiven.tra Den svenska sufilitteraturen tenderar
aft betona det an.lliga sökandet och ser med misstänksamhet på den mer var-
d"Slig, inrikade, regel- och moralreglerade islam som Salaam ftireträder. Den
shiitiska liaeraturen dr oftast översãttningar i vilka specifika teologiska problem
diskuteras ingående, ofra med en tydlig shütisk profil. De mer introducerande
texterna och de texter som inte tydlig L"yo .ill shiaislam kan ligga ná¡a Sa-

laam.5l5

De mest tydliga särdragen hos Salaam, i fttrhållande till den andra islamline-
ratruen, ä¡ att tidskriften överlew så länge, att redalcörerna - inte minst genom
uppbackningen från islamisl<a organisationer - ha¡ tillkämpat tidskriften en
stadig låisarskara och att den överlew skifren i kretsen av aktiva. Vad gäller inne-
hållet åir kombinationen av väckelseperspeldvet, individualismen, aktivismen,
jämlikhetssträvan, idealismen men od<så lusten till jordnara deban ett q?irLr
drag for Salaam.

5ta Ahmadiyya ignoreras näsun helt i Salââm, ett av de å undanagen ár 5lB9:14. Man kan ãven
notera att den speciella, lib¡æka islamtolkning som'W'orld Islamic Call Society ftireträder inte
ges något utrymme i Sateem.

515 Se t.e.. Subhørallah 1994.
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Analys

I denna avslutande analys tåinker jag beakta Salaams innehåll i ftirhålla¡rde till de

frågest?illningar och teorier som jag har redogjon ftir. Detta sker under frra
rubriker som i tur och ordning behandlar olika flöden, t)"id." fenomen i glo-
baliseringen, makt och discþlinering samt frågan om huruvida Salaam kan ses

som ett orempel på wensk islam. Sist följer en kon sammanfattning.

Flöden och modernitet

Den islam som finns i Sverþ är delvis ett resultat av att muslimer har migrerat
hit. Migrationen bestå¡ inte bara av personer som bosatt sig h:ir, utan även av

besökande, religiösa experter som framftir sina idéer vid ftiredrag och predik-
ningar.t Islam i Sverige påverkas od<så av srándiga, mediala flOden om islam

från både muslimer och icke-muslimer. Dessutom tt'ánger idéer och bilder från
andra samhálleliga och ekonomiska system in i de troendes bild av islam. Reli-
gionen konstrueras och omkonstrueras kontinuerligt. Det ár inte tilløckligt att
betraka Salaams diskurs som ett resultat av muslimers migration till Sverþ.

Tie faktorer i¡ cenrala för innehållet i Salaam. För det ftirsta ta¡ skribenterna

del av islamiska floden. För det andra lever skribenterna i en vdrld som har den
wenska moderniteten som ett centralt symbolisl:t trniversum. I moderniteten á¡

den privatiserade religionen och den individuerade personen cenüala. Skriben-
terna ftirhåller sig både medvetet och omedvetet till deta genom att de i vissa

texter tar avstånd fifan dessa föreställningar, med¿n de i andra visar hur dessa /a
føoo ãrr inærn¡¡liserade várden. För det tredje tar slribenterna emot globala flö-
den som inte dr islenúskt legitimerade. J"g h* nämnt fem centrala flöden som
alla ha¡ sina paralleller i Salaem.

De içlarnisþalödßna

I min mening ha¡ ulemas överbetonat taqlid (tradition) och varit be-

gränsade i sin tillåimpning i specifika delar av sharia (den islamiska la-
g"tt).t

1 
Jfr \Øaardenburg 2000; Dasseao I 999.

2 3193:4 (Mohammad Ashk Dahlén: Tänkar lring Profeærs fsredöme idag).
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"I min meningr' lan stå som symbol ftir en av mina poänger. Skribenten slriver
om något som har varit en, i princþ, obligatorisk del av den inomislamiska
religionskritiken sedan 1800-tdet, men ändå infogas "I min mening". Det som
vid en ytlig genomlasning kan uppfattas som sl¡ribentens privata funderingar är
resultatet av internaliserade globala islamiska diskurser. Den islamiska diskursen
som finns i Salaam lcom till Sverþ tmder 1970-talet. Det finns ingen tidigare,
belagd närvaro, vilket visas av min genomgång av den islamiska litteraturen i
Sverþ. Diskursens idéer, auktoriterer, teman, terminologi och våirldsbild har
alla sina paralleller i den islamiska rörelsens globala diskurs. Om man j?imftir
A¡kou¡rs och Hjåiqpes genomgång av den fundamentalistiska diskursen med
Salaams innehåll blir likheterna slående. Den islamiska rörelsen á¡ inte ett ho-
mogent flöde utan flera olika som har liknande innehåll. Dock är vissa saker

gemensamma, t.er(. lusprungste:cefira, vilka personer som ses som auktoriteter,
och vissa grundtiggande teman och postulat. Dema ár inte en likhet som redak-
törerna eller slribenterna fürsöker dölja. Tvänom syftar Salaams tenter till att
vâra en ftrlaingning och ett positivt erkjnnande av denna diskurs. Genom litte-
raturhänvisningar, lástips, översättningar, egna aniklar sluter de sig medvetet till
den diskurs som de uppfattar som "Sanningeri'. Salaams ägare, IIF, har dessut-

om samarbetat med \Ør{MY ftir an framställa publikationer på svensþ nárma-
re bestämt översättningar ur the Islamic Foundations soniment. De böcker som
IIF säljer, och som man har gjon reklam ftir i Salaam, kommer t.ex. fian the
Islamic Foundation, Tâ-Ha Publishers, IIFSO och'WAMY. I sammanhanget
k¿n det vara vä¡t att åter påpeka arr det finns ideologiska kopplingar mellan
muslimska brödraskapet och SMR som IIF är knutet till. Alla dessa organisatio-
ner och ftirlag tillhtir de centrala aktörerna i den islamiska rörelsen.

I den nuddshistoriska genomgången av islamisk da"wa koncentrerade jag
*ig på den islamiska rörelsen. Andra floden som bid¡a¡ till det totala antalet
flOden till S*riæ togs inte upp eller nämndes bara. Dessa tydliggjordes istället i
kapidet "Islam kommer till Sverþd'. Ddr redovisades flera andra flöden som
finns i Sverþ t.ex. sufiska shiitiska ocå ahmadiyya. Men de finns inte i någon
högre utsräckning i Salaam. J"g h* redovisat de åtal trndantag som fin¡u.
Dessa wenska flöden referera¡ till och ftirlänger andra uansnationella eller glo-
bala flOden. Det åir rydligt inte minst genom atr en sror del består av översätt-
ningar av terfter som skrivia utanftir Sveriges gränser.

Varftir valde slcibenterna att knyta sig till den islamiska rörelsen och inte till
ett ennat islamiskt flOde med tanke på den befindiga mangfalden av islamiska
tolkningar och riktningar? Soumaya Pernilla Ouis slriver:
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J"g "il dock ftirsr¡ara IIF och hävda an dena inte frimst beror på att de

ár beroende av petrodollar, utan därftir an just denna tolkning av islam
har blivit så tongivande och ått auktoritet som "islam". Jag uor de

flesta muslimer olritiskt har inko¡porerat denna förståelse av islam ge-

nom den massiva informationsapparar som petroislamismen har hafr
till sitt förfogande, och inte ens tänker tanken att detta kanske ba¡a är
en tolkning av flera -ö/{g" (den med störst legitimiter som sann is-
l"ro).'

Ovan skrevs i en kritiskt granskande uppsats om "petroislamismert'', alltså den
av oljepengar sponsrade islamismen. I mycket överensstämmer denna med det
som jag benämner den islamiska rörelsen. Ouis mena¡ afi defta flöde va¡ så

dominerande att andra inte ens mi.rlces. Avhandlingens genomgângav da"wa-
organisationernas &amväxt de senaste ue decennierna visar att deta är frrllt
möjli$. Men det gäller inte alla, utan dem som just nârmat sþ islam via den
islamiske rörelsen. De som istillet forst mörer r.ex. ahmadiyya eller sufism fir
givewis andra perspeldv, men har knappast kunnat undvika den islamiska rö-
relsens diskurs. I en senare anikel h¿vdar Ouis att:

Det som kánnetecknat svensk islam de sista åren á¡ att den blivit allt-
mer heterogen, där huvudgruppen influerad av arabislct orienterad glo-
bal islamism ftirlorat sin hegemoni, samtidigt som olika ungdoms- och
lcvinnogrupper, sufüka rörelser och mer edskt inriktade muslimska or-
ganisationer vuxit fram.a

I och med den islamiska rörelsens fragmentarisering och Saudiarabiens ftirlora-
de initiativ verkar alldler former av islam bli synlig för muslimerna i Sverþ.
Den diskursiva disciplinering som en dominerande röst kan orsaka, kontraste-
ras nu av en ökad medvetenhet om den rådande pluraliteten. Huruvida detta dr
en tendens, nþt som skett eller något som Ouis hoppas ska ske ár svån att
veta. Säkert är dock att Sala¿ms tenter inte visar på en srörre mångfald under
t.s' 1997 eller 1998 än vad de gjorde tio år tidigare. Dock vill jag; helt utan an
anföra bevis, påstå ett det finns just ungdomsgrupper och enskilda unga aktivis-
ter som vál frller Ouis beskrivning och som öppnar upp för inuessanta använd-
ningar av islam som kombinerar element från olika diskurser som ha¡ haft oöver-
slaidbara gr'anser mellan sþ.

3 Ouis 1996:14.
a Ows1999242.
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I kapitlet "Metodef' kallade jag Salaams slribenter för sändare. Detta ár i ett
avseende okomplicerat. Skribenterna ár sändare till de texter som jag har samlat

in. Dock kan slaibentenìa, ur en analytislt perspelciv, istdllet ses som mottaga-
re av de disku¡ser om islam som finns globalt. Då skapas ett arìnat qrnsätt och
j"g k* beral*a slribenternas t€nter som realcioner på dessa globelt spridda
disktuser.s Från ett såd¿nt perspektiv åir det Þimpligare att tela om deltagare eller

ftirvaltare istället för sändare respektive mofiagare. Man kan se Salaams ter<ter

som ett uttryck för slribenternas symbolislca universum. De dr externaliseringar

av internaliserade och objeldverade várderingar av islam. I uppbygandet av

innehållet mr Salaams slribenter inte stöd för sin våirldsbild hos släl¡:t eller grenn-
skap. Deta är i sig ett utslag för religionens privatisering.G Istillet :ir de sþfik-
anta andra al¡dva muslimer som ingår i det näwerk som skribenterna ä¡ en del

av. Globaliseringen har forändrat ftirutsättningarna ftir sociala näwerk vilket få¡
konsekvenser for Bergers teorier om hur det religiösa symboliska universum
skapas och upprätthålls. En viktig komponent för förändringen är globalt sprid-
da media som kassetter, video, litteratur, TV radio och lnternet. Den islamiska

rörelsen skapar flöden som filngerar som plausibilitetsstrukturer. Genom flöde-
na kan Salaams skribenter å en belråiftelse på att det egna sfmboliska univer-
sum ár det sanna. I Salaams tocerna finns en rimligt homogen várldsbild. Ber-
ger och Ludcmann menar ett människan kan dela in vardagen i olika relevanssfä-

rer. För skribenterne, som lever i en vd¡depluralistisk värld, verkar Salaam repre-

sentera en avskild relevanssår. H¿ir åir vissa qper av ktrrukaper relevanta och
andra inte. Man bör inte glömma aa tidsl¡rifrens telÉer har ett syfte. De ska

väcka människors tro, och vad som helst förs inte in. Det avgränsar ynerligare
vilka kunskaper som ár relwanta.

Resonemanget ovan anknyter till Fouc¿ults idéer om kommentaren. Den
islamiska rörelsens diskurs har sina ursprungstexter som oupphörligen reprodu-
ceras och kommenteras om och om þn. Det finns wå grupper av ursprungs-

torter. En utgörs av Koranen och hadithlitteraturen, och en utgörs av Qutb-
brödernas, Mawdudis, Ibn Täymiyyas och andra ftidatares skrifter som sprids

av den islamiska rörelsen. An Salaams slribenter och redaLtörer anser ett de

tillhör den islamiska rörelsens diskurs är tydligt, om man ser på vem som över-

sätts och vilka som á¡ auktoriteter i Salaam. Koranen ocÀ hadithlitteraturen har
en sdrstdllning som de verklþ ursprungst€nterna, medan lagskolorna margl-
naliseras. Deta är od<så i enlighet med den islamiska rörelsens diskurs. Sftriben-

5 Detta ?ir ett perspektiv som bygger på resonemang från t.en. Fouc¿ult 196911993ß46f. Se även
'Vumowetal. l99l:148.

6JÊMcGuire 19971290.
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terna skriver det redan sagda i tidslaiften på ett sätt som det aldrig blivit sagt
forut, vilket dr den kommenterandes öde. Tiots att Salaams te¡rter â¡ unika (språk,

exaftta formuleringar ow.) ¿ir det tacksamt att påpeka deras allmänna karalftä6
deras beroende av tidigare to<ter. I sammanhanget kan man även anknyta till
Foucaults idéer om den individualiserade ftirfatnren och vilcen av ett ftirfattar-
namn i moderniteten. Jag menar att den avindividualiserade ftirfattaren d¡ ett
underftirstått ideal i da"wa-verksamheten. Det á¡ inte t.or. Monjia Sonnius
sanningar som ska Êam, det ä¡ Allahs, och Allahs sanningar är alltid desamma,
oavsett vem som skriver. Samtidigt anges i regel namnen på ftirfatare, anwarig
utgivare, redaktör och översättare, men det finns även en hel del anonyma insat-
ser i tidskriften, r.er(. vad gäller ftirfatare och översätta¡e. Modernitetens foku-
sering på individen stå¡ här i kontrasrerat med det avindividualiserade språlirö-
ret ftir religionens sanningar.

Modemitø, priuatirering o ch dzn indiuidu¿rad¿ mtinnis þan

I kapidet "Teoretiska perspeft:tit'' framhtills aa individens identitet i modernit-
eten dr ovanlþ öppen, ovanlþ differentierad, ovanlþ reflo<iv och ovanligt
individuerad. I den rådande modernitetens individualism betonas, enligt Ber-
ger, valet istdllet ftir ödet. Deta sammanhänger även med att den moderna
vä¡lden kännetecknas av pluralitet i alla former av utbud även vad gäller världs-
bilder. I Sala¿m är det individuella engagemanget och valet en central frþ.
Som individ har du ett ansv.¿r att vilja din tro, och n?i¡ du valt islam, ska du välja
den rátta vägen inom religionen. Individen ska själv forma sin tro, sitt liv och sin
omgivning och kan inte luta sig tillbaka på ett kolleft:tiv som har ansvarer, alh i
enlighet med skribenternas ftirståelse av principerna rtrnt da"wa ilã l-khayr, al-
atnr bi-l-ma"rûf wa-I-nahy "an al-rnunl<ar sant jihtul. Slcibenterna har alla
valt den religiositet och position som liger till grund for deras aktivism så tillvi-
da, att de inte har socialiserats in i rollen under den primdra eller tidiga sekundä-
ra socialisationen. Jag avser då inte bara dem som har konverrerar dll islam utan
även dem som ha¡ föta som muslimer, och som har låirt in och ftir'andrat, alter-
natiw utök¿t, sin kunskap om islam i en väckelseprocess. De dr medvet¡ra om
andra livsvåirldar, och tidsl¡:riften innehåller råd om hur man btir ft;rhålla sig till
dessa.

Repstad hävdar i en studie av norska kristna missionstidskrifter att betoning-
en av det personliga engagemanget och den personliga frälsningen eller väckel-
sen bör kopplas samman med privatiseringen som samhdllsfenomen.T Genom

7 Repsad 1974:96tr.
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att þrkor på många platser har förlorat ftirmågan att normativt styra ekonomi
och politik på stadig nivå, och genom att de istdllet vah eft e¡ramma det privati-
serade perspektivet och retoriskt förklara an detta är det viktigaste, har de od<så

bidragit till ett symbolislc universum, inom vilket den enskildes religiositet upp-
fattas som grundstenen ftir ftirändringen av ert samhälle. Religionen har inord-
nats i den systemiska modernitetens ordning som blott ea sysrem med begrän-

sade anspråk. Religionens privatisering inneb:ir även art den enskilde k* "ü"religion mer oberoende av socialt ursprung ?in tidþare. Även i Salaam är religi-
onens privatisering ea internaliserat perspelciv. Den aktivism som påbjuds åir

individuell. Sayyid Qutbs krav på social rätwisa ocÀ personligt anwarstagande

har haft ett ston inflytande på Salaams skribenter.s Qutbs vision om individens
väckelse va¡ även kopplat med en revolutionár ideologi, som syftade till aft bryta
ned den rådande politiska makten.e Det är dock inte den sidan av Qutb som är
central i Salaam. I en v?irld pt"gl.d av individualism, privatisering, pluralitet
och minoritetskap ?ir individens engagemang ftir samhällsfrþr centralt, med-
an det revolutionâra blir statiska formuleringar som används ftir att de ska an-

vändas, men man drar inga konsekvenser av dem.

Enligt Berger har de toende genom vdets framträdande roll i moderniteten
âtt en ökad roll som konsumenter av religion. De religiösa er<penernas mak,
som har legitimerats via deras erpertis och traditionella stillning, är utmanad,
och på många håll besegrad, av att individualismen, relativismen och demokra-
tin (i betydelsen ett de Lirdes kunskap våil kan beaktas, men folkets vilja åir det
avgörande for beslut och handlande) har internaliserats som självklara vänden. I
Salaam finns en vacklande hållning till vem som kan tolka religionen. Dels

erkånns behovet av religiösa experter, dels framgår det klan och tydligt att den
enskilda, väckta individen har ett ans .r att själv forstå religionen och laitiskt
granska de religiösa o<perterna. Budskapet blir då att de religiösa expenerna kan
gå þnom skrifter och l¿isa källor på en sätt som and¡a inte kan, men som

troende kan du ändå bedöma vdrdet av det som experterna kommer Êem till.
Om experterna ftir fram konkurrerande tolkningar kan den enskilde troende

avgöra vilken som passar honom eller henne bnist. Jag menâr arr rendensen arr

den enskilde har tolkningsftireträde tonas ned ffan 1996 och framåt. Yusuf al-

Qaradawi, som under 1990-talet träder fram som en av de stora auktoriteterna
i Salaam, argumenterar ftir vikten av individens väckelse men också ftir beva¡an-

det av de Þirdes tolkninçföreträde. För att ergumenrera för det förra åberopar

8 Om Qutb och soci¿l rewisa, se Musellâm 1993.

e Se Salvatore 1997:190tr,201tr. Qutbs skrifter eójuder, enligt Sdvatore, mer en radikal k¡itik av
makt an en ft;rsþ till hur man bygger em samhälle.
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han Qutb, men i det sena¡e boftser han Êån Qutb som inte gav de lärde en

särsËllning.to Salaam rör sig genom detta mot ert större erkännande av formella
hierarkier, dock utan att släppa det andra perspektivet. Det innebá¡ an Salaam

ftiljer den allmänna uenden att den islamiska rörelsens ftireträdare och religiösa
experter har professionaliserats.

Vid sidan av konsumentrollen år de troende, eller de som inte á¡ religiösa
er(perter, genom privatiseringen yrterligare en roll som Berger inte uppmärk-
sammar: rollen som producenter. Att det är så enkelt och billigt att ñamstdlla
textmaterial eller annat for massmedial spridning, gör att alldler talar i religio-
nens namn. I Sverþ bidra¡ även aü det inte finns en statlig censurmyndighet
ftir religiösa skrifter. Det ha¡ heller inte byggts upp en tillräckligt mäktig isla-

misk, institutionaliserad hierarki som skulle ktrnna konuollera vad som skrivs

genom sanktioner, rekommendationer eller genom ftirdömanden. Den disci-
plinerande malcpraltiken som utgår från de institutioner som fakdskt finns dr

påtagligt slumpanad och tillfüllig. Samtidigt är det wå¡t arr se arr ett fritt lrea-
tivt skapande råder. Möjligheren en avþsna olika, kanske motsägande, flöden,
och sedan skapa ett eget bricolage, urnyftias sällan i Salaam.

Den vilicigaste kontrollen dr istállet atr skribenterna uill sluta sig till en sdr-

skild diskurs och darftir gör de val som sryrs av disku¡sens gränser och urövar
sjdlvkontroll och sjálvcensur i sina torter. De tala¡ om vissa ftireteelser, r.er(. om
den historiska, vetenskapliga traditionen under medeltiden, men tiger om an-
nat, t.ex. om suûsmen, som ses som en irrlä¡a om den alls berörs. Men den
islamiska rörelsens diskurs dr inte den enda dislcurs som styr vad som kan sl:rivas

i Salaam.

Utifrån ett metaperspektiv framträder moderniteren som det övergrþande
totaliserande q¡stemet ftir Salaam vilket ligger i linje med Robensons påstående

att moderniteten dr den endagemensammavárdegrunden i nutid. Visionen om
islam som ett övergrþande system i Salaam kan inte br¡a modernirerens per-
spektiv, utan tolkningen av islam görs inifrån moderniteten. Just i detta finns en

spänning i Salaam. En spänning mellan de totaliserande visionerna och den
individuella väclcelsen, mellan kollektivets uppdrag att skapa det goda samhallet
och det egna anwaret och Êiheten, mellan karaktär och personligher, mellan
antisystemisk religiositet och den privatiserade religionen, mellan preskriptiv
religiositet och den egna upplwelsen, mellan att efterlikna och återskapa den
islamiska diskursen och att söka ett personligt uttryck genom sin egen livserfa-
renhet, mellan den globala universella sanningen och den lokala personliga upp-
lwelsen av att vilja vara en god människa.

r0 Se Salrr¿tore 1997:201tr.; Musallam 1993255tr.
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De gbbaklitdßna

De globala flOdena väcker frþr och provocera¡ fram wa¡ inom de religiösa

qfstemen. Det har t.e¡c. skapats en religiös och även en specifik islamisk diskurs
om mänsklþ rättigheter, som skulle kunna uppfatas som en juridisk och poli-
tisk frþ i en alltþnom systemisk modell. De islamiska waren Êr juridiska och
politiska implikationer. På samma vis kan frþr om jämlikhet, ekologi ow. Ê
antiq¡stemiska drag, nár muslimer ftirsöker skapa islamiska lösningar till de frå-
gor som kan kopplas till dessa områden.

De flesta av de globala flödena anknyter till fttrhållandevis nya inomislami-
ska diskurser. Diskurser som genom sin aktualitet hela tiden á¡ ftiremål ftir nya
tolkningar. Detta gör också att den islamiska rörelsen inte har en rydlig profil
inom dessa områden. Jag har tidigare påpekat att den islamiska rörelsens diskurs
inte ár homogen. En grov uppdelning med relevans fti'r hur diskursen ser ut Êån
en wensk horisont kan göras mellan tolkningar som görs i Nondamerika och
Vásteuropa, och dem som görs i den muslimska vùlden. Kontorterna som tolk-
ningarna produceras i kan vara skilda fran varandra. Skillnaderna blir särskilt

tydliæ ni¡ det gäller de globala flödena. Den islamiska rörelsens moderna ur-
sprr¡ngst€rcer bOrjar bli markta av sin ålder, då det v?iddspolitiska Lþet har ftlr-
ändrats, och islams tolkningshistoria har fortskridit. Kommentarerna som görs
i Västeuropa och Nordamerika förena¡ sig med de várderingar, som dominera¡
i den specifika modernitet som råder där. Många gånger ha¡ dessa eft kritislr
perspektiv på hur islam ftirstås och praktiseras i Mellanöstern eller den muslim-
ska världen i ston. Det finns en hel del progressiva muslimska intellektuella som
verkar i Nordamerika eller i Vásteuropa- Det d¡ vanligt att dessa befinner sig i
e:ril (frivi[ig eller påwingad) eller á¡ konveniter. I deras eventuella r¡rsprungs-
länder kan deras tolkningar vara wå¡a att ftira fram offendigt p.g.a. censur, insti-
tutionellt stött moatånd från teologers håll etc. Ändakan dessa tolkningar vara
ekonomiskt uppbadcade fiån den muslimska våirlden. trGitiken ingår på sätt och
vis i diskursens vanlþ teman, men genom att tolkningarna ár mer progressiva

åin många av dem som sprids Êån den muslimska våirlden drabbar l.sifüen även

finansiärern4 t.o<. det saudiarabiska systemet och Jamaãt-i islami. De tolk-
ningar som nå¡ Salaams slcibenter, och som de identifiera¡ som goda, åir ofta
gjorda i Nordamerika eller Vásteuropa. De ä¡ m.a.o. i vissa avseenden redan

anpassade till den wenska kontexten. En av de tydligaste globala fltidena under
sent 1980-tal och under 1990-talet var idén om an människan måste tänka
ekologiskt och anpassa sin livsstil och samhällsplanering efter detta. Flödet är
synli$ i Salaam, men då mest som en islamisk idé även om t.er(. Ouis i tidslrrif-
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ten pekar på hur den icke-islamiska diskursen orsakade atr muslimerna fick upp
ögonen för att det fanns en islamisk miljoetik. Det ekologiska dinkandet ska
genomftiras utifrån ett individuellt engagemang och anwarstagande, något som
rimmar vil med den individuerade personen i moderniteten. Men enligt slai-
benterna ä¡ det individuella engagemanget och ansvarstagandet även centralt i
islam. Moderniteten, der globala flödet om ekologislc tåinkande och det ekois-
lamiska flödet ger en uefaldig sanktionering av överrygelsen om arr ett ekolo-
gisl.c t?inkande är "sann islarn". Motwarande resonemang kan man ftira om
t.e:<. demolrati, jämlikhet, antirasism och ekonomisk rämvisa som också ses

som centrala islamiska várderingar i Salaam. Kombinationen av den islamiska
rörelsens flöden och de islamiska gensvaren på globala flöden som återfinns i
Salaam, d¡ med and¡a ord inte unik. Den d¡ i sig inbygd i de flOden som de
centala elconomiska aktörerna inom den islamiska rörelsen srörrer, men som de
inte kan kontrollera innehå:llsm?issigt.

Salaam och globaliseringsteorierna

Enligt Robenson tenderar religiösa personer att essentialisera lolcala sanningar i
samband med upplwelsen av atr det egna tankeqrstemer ár utsan for konkur-
rens från andra vd.rdesystem. Essentialiseringen leder till att religionen formule-
ras som trniversell, och att identiteten, som utageras på lokalplan, formuleras
som panikulár. Robertson k¿lla¡ dessa processer för "rhe panicularization of
trniversalisrri' respektive "the universalizationof panicularisrn'.rr Salaams skri-
benter presentera¡ sin "sanning2 som universell på bekostnad av alla and¡a tan-
kesystem. Islam, så som skribenterna ftirstår religionen, är höjd över mänsklig
kultur och är *igt och universellr sann. Men genom sitt val att bli muslimska
alcivister ä¡ de ocl¡så en del av den globala trenden att söka efter panikulara
identiteter. Genom att anamma ett specifikt "islamiskt beteendd' vad ffiller r.er(
klädsel, mat- och dryckewanor, viss typ av läsning och kulturkonsumtion, vissa

sätt att disponera tid och rum, betonar de sin annorlunda och panikukira iden-
titet i det wenska samhället. I texterna Êamhäver de sin rin att vara annorlunda
i da mångkulturella Sverige. Det är dock problematiskt atr kalla Salaams tenter
ftir lokala sanningar i en geografisk ftirståelse av ordet loløl och om man ftirut-
sätter Sverige som den lokala kontexten. Dä¡emot går det bra att kalla dem
panikulåira. Salaam knys till diskurser som en gång har formulerats genom just
de processer som Robertson pekar på. Genom Salaam år dessa redan essentia-

I I Robertson 1992:164tr.
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liserade sanningar, en faktisk närvaro i Sverþ på wenska. Möjlþn kan man
beskriva Salaam som en ständigt pågående essentialisering av en viss typ av loka-
la sanningar, om man med lokal mener sl.cibenternas näwerk av signifikanta
andr& som delar symbolislc universum. Näwerket bestå¡ av wå huvudkompo-
nenter, dels personer som skribenterna har kontakt med och dels olika skriftliga
och mundþ texter som flödar globalt. Dena näwerk saknar en egendig geo-
grafsk lokalitet p.g.a. dess faktisl¡t globala larakt?ir.

Dø rystønisha och dzt antisysternisha

Salaams torcer innehåller både systemiska och antiqystemiska dreg. Det rydli-
gaste systemiska draget ár religionens privatisering och den individualism som

är en utgån¡gspunkt i många texter. Samtidigr har den akdvism och väckelse

som argumenteras ftir ofta en antis'ystemisk karala¿¡r; inte minst i sin vision om
islam som en allomfattande ordning. Religiösa utsagor om ekonomi är en ryd-
ligt exempel. Den goda muslimen sparar i en bank som agerar etislr, och som

inte baserar sina ekonomiska transalcioner på ett räntesystem. Den enskilde bör
agera med sin religiösa moral, inte utifrån en vinstmaximeringsprincþ.

Det som gör an det uppstår en spänning i texterna ir att slribenterna bdr på

wå wå¡sammanfogade idéer: dels den individualism som åir grundad i liberalis-

mens idéer om den jåimlika, fria och enskilt agerande individen, och dels idéen

om islam som den enda vilaiga faktorn ftir individeru identitet. I de tolkningar
av islam som skribenterna anknyter till betonas karaktä¡en på bekostnad av den
jåimbördiga individen. Beroende på framftir allt kön, socid status (t.or. gift eller

ogifr) och ålder finns olika karalr¿irsroller att fylla i samh:illet som dessutom ár

sammankopplade med skilda øffigheter. Framför allt ä¡ det kOnstillhOrigheten

som ä¡ vattendelaren. Det är i frågor runt dem som de dubbla diskurserna kom-
mer upp till yan och ställs bredvid varandra. I Salaam förvaltas och ftirmedlas

islamiska diskurser om vikten av skillnaden mellan könen. Detta kan innebara

att sk¡ibenterna argumenrcrar fiir att kvinnor och män bOr ler¡a i separata, men
parallella samhällen. Samtidigt kan samma slribent försöka minimera de orátt-
visor som detta skulle kunna innebara. Varderingen av vad som á¡ orätwist eller
inte görs ofta utifrån den individqm som dominerar i moderniteten.l2 Men
várderingarna uppfattas av slribenterna som islamiska och de kan anftira glo-
balt spridda tolkningar av islam som uttrycker just dessa vdrderingar.

I tidslaiften kan religionen framuäda som en ideologi och ses då som ett
heltäckande samhällsfilosofi. I sådana sammanhang argumenrerar skribenterna

12 Se även diskussion om individualiseringsprocessen i s¿mband med Robensons "global¿ fült"
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för en avdifferentiering av samhállet. Detta sker dock mer som en slentrianmäs-
sig ftirmedling av den islamiska rörelsens disku¡s än som en vilja att islamisera

Sverige. Ndr skribenterna diskuterar den faktiska situationen i Sverþ framträ-
der inte den typen av utopiska idéer. Vad da faktiskt skulle innebä¡a om en
samhället styrdes eker shan"a diskuteras inte sárskilt ofta. Istállet fungerar ter-
men som en markör ftir islam som samhállssFsrem. Shan"a är snarare eft pro-

i.Lr ä" en samling juridiska tsrrer.l3 I detta avseende frller te.xterna i Sala¿m

ba¡a wå av tre punli:ter i Hjäqpes definition av fundamentalism (objektiv san-
ning respektive innefattar ett regelsystem). Den tredje punkten ãr mer politiskt
aggressiv och fokuserar på fundamentalisternas politiska ambition att den religi-
ösa ordningen ska tillampas oavserr om den enskilde vill detta eller ej.ra Den
senare formen av intolerans Êr htigst indirelc utrymme i tidskriften i samband
med Sverige. Demokratiprincþen är generellt stdlld över wånget. I samband
med inbördeskriget i Algeriet tar t.€r(. Salaam tidigt parti fttr FIS. Även hä¡
framhävs demokratin som viktig. Skribenterna pekar på att FIS fran början
fakdskt agerade inom det demok¡atiska valsystemet och inte som en våldskraft.
Återigen speglas hur tidslaiften uppbär dels den islamiska rörelsens urspn¡ngs-
torter, och dels nyare tolkningar, som har internaliserat diskurser som har upp-
stått i mötet mellan nordamerikanska och vásterländska moderniteter och den
islamiska rörelsens diskurs. Salaam innehåller i många avseenden på en funda-
mentalistisk diskurs så som Hjåirpe och A¡koun har beslaivit den, samtidigt
som det finns en individualistiskt perspelctiv, som ftirankrar diskursen i en vást-

europeisk miljö vilker också omforma¡ diskursen.
En annan möjligha i det globala ftir dem som vill hävda religionens antisys-

temiska kraft ¿ir att betona vikten av interreligiöst samarbere. Denna frþ uppe-
håller sig inte Salaam vid, även om flera av slribenterna deltagit som ftiredrags-
hålla¡e i ku¡ser tillsammans med uttalat kristna. IIFsbok Iskrn aå.r tro tillkom
med den katolska cente¡panisten Helena Müllers hjåilp, MahmoudAldebe sam-

arbetar med den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen ow. Det pralciska sam-
arbetet kan framskymta, men den mer teoretiska, teologiska diskussionen om
samarbete lyser med sin frånva¡o. En möjlig anledning till detta ár att det inom
den islamiska rörelsens diskurs sällan har tdats om dialog. Det vanlþ har istdl-
let varit an använda "Väst" som sinnebilden av den farlige, ftirfallne andre.

" Jfr Roy 19921 l993zilf.
ra Inom det muslimska brodraskapes dn"wakanmanse an den ordning som islamiseringcn

ske är individen, familjen, den muslimske z mtn¿ och sedan saten (se Poston 1992:67).
rasl<apet har dock rent pragmatiskt ofta ve¡kat efter andra ordningar.

Énks
Brtid-
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Makt och de d"iscþlinerande diskurserna

Migration, ølhning och disciplinering

Det är vildokumenterat att migration ofta leder till religiös fortindring då makt-
ftirhållanden, inklusive räaen att bestämma och ftireslå vad som d.r korrelc tolk-
ning eller ftirståelse av en religion, måste omförhandlas. Det skapar utrymme
ftir nyförståelse. Religioner kan vitaliseras, bli konservativa eller obsoleta. Det dr

vildgt att poängtera att immigranter till Vdsteuropa inte möter dessa processer

für ftirsta gången genom migrationen, utan att globaliseringen och dess till-
knutna fenomen har orsakat och orsakar genomgrþande forändringar även i
immigranternas ursprungsländer. De flesta samhillen i den muslimska världen
har under decennier, ibland sekler, varit stadda i ftiråindring genom modernise-
ring, kolonialism, ekonomisk och social differentiering, en ökad individuering,
pluralisering och globalisering. En del sociologer menar att alla människor över-

allt ?ir i rörelse genom de villkor som råder i samtiden. Rörelserna ser dock olika
ut inte minst p.g.a. klass och ekonomiska möjligheter.l5 Men även de som inte
flyttar hamnar i situationer som liknar emigranternas.

Genom att islams migration tillVdsteuropa åir ftirhållandevis ny saknas fort-
fa¡ande sta¡ka islamiska institutioner i en Berger-och-Luckmannftirståelse av

ordet. Det d¡ inte sjálvklan vem som kan anses ha auktoritet, då tolkningar inte
backas upp av de legitimerande strulcurer som ter sig som sjåilvklara nä¡ vál

etablerade institutioner och deras sociala kontrollmekanismer finns. Sociologen

Felice Dassetto gör ett ftirsök att besk¡iva olika typer av ledarskap bland den

muslimska befolkningen iVásteuropa. Han ser de traditionellt utbildade, som

ha¡ rest till Västeuropa ftir att agera religiösa e:<pener i en eller flera ftirsamling-
ar, och dem som á¡ utsända av regeringar eller transnationella islamiska organi-
sationer, som en form av:ildre ledarskap. Därutöver identifierar han fem olika
tJlper av nya ledare. De som har en universitetsutbildning från den muslimska
vùlden, och som genom sitt engagemang för islam, och genom den status som

utbildningen ger, har blivit ledare. Dessa dr sällan utbildade inom religiösa fa-
kulteter, snarare tekniska och naturvetenskapliga. Den islamiska rörelsens tydli-
ga koppling till studentaktivister bör hållas i minnet. Mahmoud Aldebe tillhör
denna grupp. Den andra och uedje typen har en religös auktoritet med sig, nár
de migrerar till sitt nya hemland. Den f arde rypen dr de konvertiter som vüer
att bli al,civister. De spelar ofta en vilcig roll i relationen mellan islam och det

offendþ rummet, och även for den muslimskabefolkningens etablering. Den

It Se t.o<. Bauman 1998a, kap. 4, 5.
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islamiska rörelsens universalistiska pretentioner syns ha va¡it arralaiva ftir a[d-
vistiska konveniter i Vásteuropa. I denna grupp befinner sig de konvenerade
kvinnorna som agerar inom IIFs och Salaams ramar. Tidskriften har serrs som
en lämplig uppgifr ftir de engagerade konveniterna, inte minst p.g.a. deras språk-
lþkompetens.r6 En sista typ d.r den generation som växer upp i det nya hemlan-
det, och som ofta ár integrerade och socialiserade in i denna mü4. Bland de

unga som söker balansen mellan sim wenska medborgarskap, sin etniska eller
nationella bal<grund och sin religiösa identitet, finns de som rycker att den is-
lamiska rörelsens vision om en universell islamisk identitet, som rranscenderar
etnicitet och medborgarskap, är lockande. Inte sâllan finns det en generations-
konflikt mellan äldre odr yngre ledare.rT Denna generation finns i Salaam, fram-
fti'r allt Êån 1995 och framåt. Ilniversitetsutbildade, konvertiter och unga i mo-
derniteten är alla grupper som tydligt är påverkade av globaliseringen. Det ár
troligt att en del individer från dessa grupper anlagger strategier ftir att beva¡a
sitt egna symbolisk¿ universum, i linje med Robertsons observationer om pani-
kularism och universalism. Nástan alla som skrivit i Salaam kan infogas i någon
av dessa ue grupper.

Inrtiattionalisring och dircip linering

Árren om islams institutionalisering d¡ ouwecklad i Sverige, finns det krafter
som frrngerar <iisciplinerande. Skribenterna i Salaam dr t.er<. disciplinerade av

den diskurs de vill deltaga i. Om de händelsevis inte känner till eller ignorerar
diskursens gräns, finns det alltid någon som påminner dem om vilka gránser
som gdller. Det kan t.er(. vere redaktörerna, and¡a i skribenternas personliga
näwerk, alciva i III läsare som skickar brev eller sla¡allret i gruppen. De alciva
i SMR SMuE FIFS och IFIS har agerat för att ftirsöka styra vad som sägs inom
de muslimska leden. Tex. utgick ett brev från "svenska muslimska organisatio-
ne/' (förmodligen de jtrst nämnda) som rekommenderade tystnad i samband
med Kuwaitlaiget. Brever her uppfattats som err resultar av påtryckningar från
saudiarabisl<a och kuwaitiska inrressen.ls Jag vill havda an å inom dessa organi-
sationer ansåg att Salaam va¡ sárskilt betydelseÂrll forrän kring senare delen av
1995. Dã knys redakttlrskapet hårdare till rilaftirbunden med säte i Stocft-
holm. Deta sammanftill med att redalcören Soumaya Pernilla Ouis tillsam-

16 I deta lan länder som Franldke och England skilja sig från Sverþ, då det :ir vanligare att
inv¿nd¡ade muslimer kan fiensk¿ och ençlska rçd¡t 6¡t 554*.

17 Dassetto 1999:98tr
r8 Information ñån anonym källa-
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mens med akdva i SMUF btirjade ta ut wängarna och bryta det diskursiva

mönstret genom ett t.ex. publicera aniklar som var positiva till sufismen. De
islamiska institutioner som byggts upp i ftretsarna runt Salaam, och den diskurs

som associeras med dessa kretsar, sette press på Ouis med ett underftirstått hot
om utesluming om hon fortsatte på samma linje . Ouis avgång var ett resultat av

disciplinering. En annan faktor som låg bakom r¡ara aff det vid samma tid stod

kla¡t an SMRs satsning på tidningen Røbha inte hade lyckats, man sökte nu
efrer ett anat forum.

Det åir påtagli$ att Salaams pionjärperiod, vad gdller val av teman och åsikter

som kommertill uttrycki t€rfterna, präglades avatt demest aktivavarkdnnliga
konveniter. Efrer redaktionsbytet genomgick tidslaiften ftirandringar i format

och useende for att bli mer aftralciv Under 1997 ¿indrades balansen mellan

manliga och lrvinnliga skribenter, och 1998 var det långt fler män som sk¡ev än

lcvinnor. Flera av männen va¡ aktiva inom nþn av de ovannämnda organisa-

tionerna eller inom SMUF. En och s¿mma person stod dessutom för merparten

av de aniklar som skrivits av kvinnor: redalcören Helena Benaouda. Under
1998 var kvinnor mest alftiva med översättningar och redalaionsarbete. Som

vanligt var det mest män som översätts. Det ryd<s mig som om detta ligger i
linje med den professionaliseringstendens som j"g h* påtalat i samband med

den islamiska rörelsen. Förskjumingen från de konverterade kvinnorna till de

ftireningsalciva, invandrade muslimska m?innen, och även de unga aktiva män-
nen uppvuroa i Sverþ, ter sig dessutom i mina ögon som ett led i en patriarkal
ordning: N¿ir Salaam få¡ uppmärksamhet och betydelse ta¡ männen över. Deta
ftan emellenid vara en övenolkning från min sida.

MaktochmÐtmakt

De globalt spridda tolkningarna ev islam som reproduceras i Salaam dr i sig en

realcion på ett komplext makpraktikspel där de islamiska diskurserna förhåller
sig till modernitet, globdisering, kolonialism, traditionella, lokala, muslimska
hierarkier osv. I Salaam tnrs tydliga drag av motmakt. Tidslriften ár en plaa-
form fifan vilken skribenterna kan tala om islam, som de anser är r¡ndertryclt
och osynliggjord av majoritetssamhállet, inte minst dess media. Håir utnyttjar
man ibland den islamiska rörelsens dualistiskademonologi och wanmålar "Vâsd'

efter förmþ. Salaam erbjuder od<så ett forum för att säga sanningen till mus-

limerna som skribenterna anser borde bry sig mer om islam. Båda dessa mot-
maktsrelationer återkommer skribenterna till gâng efter a¡unn. Det ingår i skri-
benternas sj?ilvbild att man kämpar ftir det ritta i mowind.

248



Majoriteten av muslimerna i Sverþ säger sâllan nþt offendigt. Deras ftir-
ståelse av islam uppfanas på sin höjd av dem som de interagerar med socialt.
Salaams terrter â¡ en helt annan genomslagskrafr, då de kan ldsas av många.
Icke-muslimer som söker information om islam kan latt nå de tolkningar som
görs i tidsftriften, då de ár på wenska och inte särskilt k¡ävande eller esoteriska.
Salaam ha¡ blivit en plattform fifan vilken de alciva uwecklar en malcprakdk
nd¡ de t.ex. informerar om islam. De cenuala personerna i Salaam ha¡ hållit
offendiga ftiredrag vid skolo¡ universitet, sjukhus, bibliotelç statsforv"altningar

m.m. Vissa av dem har ingått i utrednings- och projelcgrupper. I viss mån beror
detta på deras engagemang i islamiska organisationer som II!, Salaams ägare,

men arbetet med Salaam har bidragit till att synliggöra dem ftir personer som
har till uppgifr att vüa ftiredragshållare och samarbetsparrners. I dena sam-
manhang kan man kommentera en oven anfön citat där SamiraAqil kallar sig
och sina gelika¡ "vi vanlþ muslimer". J"g h* wårt att beuakta Salaams slci-
benter som b"¡'¿ "y¿¡liga muslimer" med det representativitetsanspråk som det-
ta innebd¡. Isti.llet ár dessa ftireningsaktiva person er särsþilà¿ muslirner som stö-
der den islamiska rörelsens diskurs i dess pretention aft vara "sann islam". Dis-
kursen lämnar rydltg" spår i icke-mtrslimers beslrivningar av islam i allt från
journalistiþ via g¡rmnasieskolans lä¡oböcker i religion till forskning. Diskursen
identifieras av dessa icke-muslimer som det muslimska perspeftdvet eller som
'islam" i en reifierad betydelse. Muslimer från andra riktningar, och kanske
framftir allt sekulära muslimer, har visat sin irritation över aÍ denna form av
islam och dess ftireträda¡e ges så stort utrymme och ses som representanter fti,r
islam i dess helhet.

Fran global till lokal - frågan om wensk islam

Vilka gemenskaper kan Salaam sägas tillhöra? li¡ det t.ex. Limpligt att beskriva
Salaam som ett utryck ftir svensk islam? Robercson menar att den nationella
a¡enan mång" gånger felaktigt ses som central ná¡ man diskuterar människors
kulturella uttryck. Globaliseringen utmanar nationella gránser, och innebá¡ an
kulturella gemenskaper kan skapas oavsetr dessa gránser. I en videofilm produ-
cerad av Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdoms Förbund, säger þar Dur-
rani att:
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Den här slogan som miljörörelsen brukâr använda sig av "Tänk glo-
balt, men handla lokald' tycker jag åir en väldigt, vildigt fin beslrivning
av hur man som mr¡slim pralctislct kan engagera sig.le

Durrani drar enparallell mellan miljörörelsens slogan och att muslimer i Sverþ
både åir en del av en virldsomspännande arnm¿ och en lokal kontent. Han me-

na¡ att man i viss mån måste anpassa sig efter de ftirutsätmingar som finns i den

lokala kontorten, men uren an släppe tillhtirigheten till den störe ideologiska

enheten. Durrani säner tngret på nþt som dr cenualt för ftirståelsen av Sa-

laam. Salaam är en lokal tidskrift, starlt knuten till den wenska nationellakon-
te:ften genom t.ex. språket, som begränsar ldsekretsen, och genom att händelser

i Sverþ ses som relwanta att kommentera och återge i tidskriften. Dessutom dr

de mest a}dva i Salaam wensk- eller skandinaviskftidda, kvinnliga konvertiter,
och de organisationer som redaktörerna ftir Salaam samarbeta¡ med, och som

flera av sl¡ribenterna tillhör, ?ir skapade här ftir att agera i den wenska kontorten.
Men, medan Salaam - sedd som en praktik - :ir påtagli$ wensh refererar de

tolkningar av islam som skapas i tidskriften till den islamiska rörelsens globala

diskws med dess universella anspråk. Salaams redaktörer och skribenter vill
uppfattas som en del av denna rörelse, och de tolkningar som görs syftar inte till
att vara originella. Redaktörernas och sl¡ribenternas roll ar, enligt dem sjilva, att
framf?ira "Sanningen", inte att uweckla den islamiska lâ¡an. Den islamiska dis-

kursen ftirser dem med modeller, idéer och åsikter. Det nya dr att tolkningarna
u$rycl<s på wenska för en wensk (wentuellt skandinavisk) läsekrets. Tidslffif-
tens diskurs ftirstås bätue som en lokal yttring av denna globala diskurs än som

eft fenomen som begränsas av en nations ramar.

Samtidigt uppvisar Salaem tydliga tecken på att tidskriften befi¡ner sig i en

vdsteuropeisk modernitet, och flera globala floden ?ir integrerade i tidslaiftens
diskurs. I Sala¿m finner man en väckelseislam i den islamiska rörelsens anda,

pr"Sl"d av religionernas privatisering i det moderna; inte i det att skribenterna

forespråkar en privatisering, utan att disku¡sen används som en motreakdon på

privatiseringen. Men sl¡ribenterna argumenterar inte ftir en tillbalagång till ett
tankande som sätter kollelcivet eller gruppen i centrum, utan l.cäver istállet att
individens privata religiositet ska invadera systemvárlden. Sl¡ribenterna anser

aa t.ex. jämlikhet, antirasism och elcologi är genuint islamiskavdrden. Man kan

spekulera i huruvida engagemanget för dessa vd¡den dr en kontinuitet av inter-
naliserade vä¡den som fanns ftire väckelsen och som den troende ftirsöker finna
ånyo. Det ha¡ dock inte varit uppgiften i denna avhandling. Várdena är en del

te Iskm - En saensþ angdorcrttebe 1999.
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av de globala flöden som förändra¡ agendan, inte bara ftir islam och andra reli-
gioner, utan även for sekul¿ira ideologier och institutioner. Detta delar Sdaams

dislcurs med den islamiska rörelsen disku¡s, framftir allt i den form som dr rå-

dande i Västeuropa och Nordamerika. Förvandlandet av de globala flödena och
den vásteuropeiska eller svenska moderniteten till a$ varaAllahs universella och
evigt oforänderlþ religion islam d¡ ett av de typiska dragen i Salaam, men de$a
?ir tidslidften alltså inte ensam om. Skribenterna behöver inte själva prestera

metamorfosen utan kan luta sþ mot tidigare tolkningar inom den islamiska

rörelsen.

Man bOr dock ställa frågan om inte enkom det wenska språket i sig orsakar
nya tolkningar och andra oavsedda, dislcursiva blandningar. Zetterstéens koran-
prosa dr ett o<empel på hur kristet fiirgad, andlig vokabul¿ir smyger sig in i Sa-

laam. Ett vanligt sãtt att undkomma denna typ av termer, som ses som knuma
till det lrisma, á¡ an använda islamiska rermer für centala religiösa förestdll-

ri.g*. Deta åir påtagligt i Salaam och även i den islamiska rörelsens litteratur i
stort..Aterigen förs diskussionen in på den kommenterandes roll. En kommen-
ta¡ dr i vissa avseende ett unikt uttryck, t.or. sdl, o<akta meningar etc., men den
uppvisar även drag som á¡ allmänna, t.erc teman, auktoriteter, tolkningar, mål-
säuningar, wingade formler inom en genre etc. Genealogins uppgift ?ir bl.a. att
blotd¿igga det som inte ár originellt i det originella, det som ¿ir det allm¿¡nna i
det unika uttrycket.

I avhandlingen har jag påvisat att Salaams diskurs har ett rydliç sLiktskap med
den islamiska rörelsens globala diskurs genom art arifrira bwis på samarbete och
lil*reter i islamtolkning. J*g h* även visat hur de vd.rden och processer som
framhålls av sociologer som centrala ftir moderniteten och globaliseringen ofta
ár en integrerad del av Salaams diskurs, men oclså av den islamiska rörelsens.

Jag menar aft dff inte än finns något sådant som en rypidc wensk islam. Inte
heller Salaam utgör nþt sådant även om den ár en lokal, wensk produkt. De
tolkningarna av islam som dominera¡ i Salaam är alltfor påaligt sammanflätade

med den islamiska rörelsens globala islamflöde. Men å andra sidan kanske det åi¡

typiskt for wensk kultur (inkluderande religion), under denna period av wensk
historia, att försöka fOlja och efterlikna ftirebilder vars idéer har en global eller
transnationell spridning.20 I ett sådanr perspeldv blir kunskap om islams globa-
lisering nödvändig om man vill ftirsöka förstå de lokala, muslimska tolkningar-
na av islam i Sverþ.

20 En liknande tanle uttrycks i Söderbery1995:73.
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Summary

Throughout the second half of the 20ú cenury there has been a smdl, bur
ongoing production of te¡rts on Islam wrinen by Muslims themselves in the
local languages of all W'estern European countries. This literature has received

very litde attention Êom resea¡chers involved in the research field of"Islam in
Europe". This dissenation focuses on wrirren Islamic discourses in Swedish,

especiallythejournal Salaam-Isl¿mhhtidskrirt(Salaam-Isl¿nticJoarnøl).The
content of Salaam is described at length and commented upon. Furhermore,
the dissenation also contains a descrþtive overview of all other literature in
Swedish produced by Muslims in Sweden during the 20ú century.

Sala¿m is one ofthe few Swedish journals on Islam byMuslims that has been

published for a longer period of time, and the only one that is published regu-
larly today. The initiative to creare a journal was raken by Mariam Kanjah and
Monjia Sonnius in 1986. The name Sala¿rn (Arabic for'þeace") was chosen to
convey the idea of Islam as the religion of peace. From the beginning, Sdla¿m

has been edited by female converrs to Islam in their twenties or early thirdes.
Female converts also account for a large number ofthe anicles, translatioru, and
poems that have been publishedin Salaarn, but other women and men have

also contributed. Only a small number of the articles, apart from some trarìs-
lations, are by Muslims with a formal Islamic education.

The central analytic question in this dissenationiswhy Salaa¡z contains the
interpretations of Islam that it does. This leads to a disctusion on the genealogy

of these interpretations. By combining the sociology ofknowledge in the tradi-
tion of Peter Berger, the notions of power, discourse and genealogy of Michel
Foucault, and theories ofglobalization and religion, the dissenation errempts ro
uncover a complo< genealogy.

Three globally spread discourses are identiûed as important in the genealogy

of Sahami dtscor¡rse: the da"waofthe Islamic movement; the'\ü?'estern Europe-
an and Nonh American modernity; and globdization, especially a group of
specific, global flows tüat are connected ro cerrain key values in the above-

mentioned moderniry. The dissertation includes analytic discussions and des-
crþtions ofthese tluee discou¡ses and how they relate to Sala¿rn.
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The globalization of Islamic dn"wa

The Muslim world, in its diversity, has enperienced radical changes over the last

150 yean. The clash beween different local modernities and an er<terior mo-
demity became the premise for a wave of new interpretations of Islam during
the second half of the 19ú century. The exterior modernity, brought by Europe-
an colonialism, had radic¿l effects on local systems of education, politics, juris-
prudence and economy, 

"h*gt"g 
them according to the standards of new ru-

lers. This was a stroke at the very hean of the economic base of the Muslim
religious er<perts whose ea¡lier roles had been those of teacher, jurist, and politi-
cal adviser. The first wave of what can be called Islamic revivalist writing was

connected to the new class of secularly educated, male professionals in India
and Egypt. They challenged the interpretations of the religious expefts of Islam

by proposing a new understanding of Islam that was more competible with the

modern world. The inte¡preters related to "the'\ü(i'est" in different ways. Some

saw it as an ideal ofsocial and material progress, others viewed it as a materialis-
tic monsterwithout spiritualþ The latter sought for inspiration in an idealised

form of Hanbalism with a leaning towards \Øahhabism. A second wave of revi-
valist writing in the mid 20ú century was conflated with nationalism and deco-

lonialisation. Again, the most profiled writers were active in lndia or Pakistan

and Egypt.

The Iskmic Mouemmt

The Islamicmovementhas its orþins in acouple ofeconomicallyporiverfi,rl uans-

national da"wa organisations. One of the key actors was the Saudi A¡abian
organisation, Rabita, formed 'n 1962, Rabita co-operated with the Pakistani

hlamic political parryJamaãt-i Islami, and the different groups of the Muslim
brotherhood. Although their activities were not always co-ordinated, or even in
line with each other, they became know as the Islamic movement.\ü7ith the

heþ ofthe ridres gained from the oil industry the Islamic movement managed

to create an extremely persuasive and powerñrl Islamic discourse that came to
dominate rhe da"wa of the 1970's and 1980's. During this period many acti-
vists within the Islamic communities accepted the interpretation of the Islamic
movement as r/¿ Islamic truth. The message was panicularly influential emong
Muslim students the world over.

The 1970i were special for Muslim activists, many ofwhom \Mere very opti-
mistic about the futu¡e. Things looked bright. The defeat in the war aginst
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Israel in 1967 was contrasted by the show of suength in the war of I973.The
states in several A¡ab countries had grown rich and - rior leasr - the 15ú cen-
turywas approaching (staning in November 1979). This was thought to be the
turning point. In the next century Isl¿m was to triumph. But the hope were
put to shame in 1979 when a swere split occurred in tåe Islamic movemenr
because of the Islamic revolution in Iran. Saudi A¡abia lost some of its position
as the proponent of Islam and even some Sunni groups turned to Iran for sup-
pon. The fall in the prices of oil in the mid 1980's, and later tlre Gulf war in
1990, came to reduce the influence of Saudi A¡abian transnational organisa-
dons like Rabita. But the discourse created by the Islamic movemenr continued
to be the dominant discourse throughout the 1980t and well into the 1990b.

'S7hen one loola into the central tercts of the Islamic movement and the
inteqpretations of Islam that they contain, it becomes obvious that the .liscourse

of Salaam has to be understood in the framwork of the Islamic movemenr. For
example, a study of the founding tens of the Islamic movemenr reveals two
distinct sets. The first consists ofthe Islamic canon (i.e. the Quran and Hadith).
The other is made up of the tocts of the prominent wrirers of the second wave
of revivalist writing, for enample Abrjl-A la Mawdudi (¿,. 1979), Sayyid Qutb
(d,.1966), and Hasan al-Banna (d,.1949), and also some Hanbali theologians,
such as Ibn Täymiyya (d. 1328).In Salaan, one finds the same references to
both sets of founding texts as in the Islamic movemenr via for example ransla-
tions, quoted authorities, and comments.

Religion and modernity

Another influential discoursein Sala¿rn is that of modernity. Peter Berger's the-
ories of religion in modernity are used as a &amework for discussion. Some
important processes for religion and religiosity are identified. The n¡¡o most
important a¡e the processes of privatisation and individuation. Privatisation re-
fers to a situation in which religion becomes, and is thoughr of as, a private
matter for individuals, rarher than rhe concern o[ for example, a stare or
even the families of the individuals. In moderniry the individual tends to beco-
me, and be viewed as, more auronomous vis-à-vis the group that the individual
belongs to than is the case in traditional societies. This process is called individu-
ation in the vocabulary ofSociology ofReligion. It is connected to the notion of
choice. The individual qur, ro a great exrenr, be considered ro be autonomous
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and able to make active choices about symbolic identities without having to
consider the wishes of a group or a family.

In Sala¿m there is a dissonance between a normative ideal inherited from
the discourse of úre Islamic movement and the surrounding Swedish societyt
normative ideal of the privatised religion. \Øhile the former is an Islamic fun-
damentalist discourse claiming to provide an all-encompassing life style, the

latter leaves religion but litde room as a private matter. But both of these

different normative ideas can be considered to be reactions to modernity. The
focus on the individual in modernity is seen in both perspectives. The funda-
mentalist discourse in Søla¿m aims at the revival of the individual believer, and
the individual is the essential actor in the privatised religion. I argue that the
individuation of the individual is a premise for both perspectives. The normati-
ve actions argued for are, however, completeþ different; one being against the

qystemic order of modernity, the other in accordance with it. The tales of con-
version featuring in Søla¿m are illustrative. It is frequently argued that the
reader ought to convert to Islam because of tle benefits accompanying that
religion. It is also argued that persons who are already Muslims should make

active c.hoices to become bener practitioners and followers of the spirit of the

faith. The interpretation put forward is that Islam offers a complete way of
life, structuring the attitudes in ever¡hing Êom how to relate to one's partner
to economy. This ñrndamentalist vision is in contrast to the writers' focus in
several a¡ticles on personal religiosity and the choices an individual can make.

The individudistic perspective becomes visible ifwe compare with how conver-

sion has been imposed from above in many historical situations and has been

made into a condition for continued group belonging.

Globalization and its effects on religion

\Øhen discr¡ssing gobalization and culture, most researchers stress the impor-
tance ofcommunication. Since communication is a central aspect ofworldview
maintenance in the sociology of knowledge, changes in the functions and the
limits of communication a¡e of interest in this dissenation. Clearly, religion, if
seen as immanent and socially constructed knowledge, is affected by globaliza-

tion. For example, the Islamic movement makes o<tensive use of modern
communication tecånology when producing and distributing oral and written
to<ts. It supports local journals, the printing of bool¡s, and the production of
video-cassettes and audio-cassettes woddwide. It uses the internet and television
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broadcasting. The purpose is of course ro promote irs own understanding of
Islam and thereby consolidate its own influence and power. This economically
powerfirl, globa[y distributed discourse challenges local interpretetions as ro
their authenticity and forces r:hem to take a sand in issues raised by the globdly
spread discourse. At the same time, modernism and other values connected to
and spread through globalization challenge the rruth daims of all interpreta-
tions of Islam - including such a powerÂrl discourse as that of tåe Islamic move-
ment.

Berger speaks ofhow pluralism is a condition for religions in modernity. This
becomes even more apparenr in the age of globalization. Believers today meet
with other worldviews as a result of the increased information flow to almost
everyone, everywhere. The global consumer culture offers life styles for sale, and
although few might have the economic means ro choose freeþ the dreams of
choice affect the expectations and plans of individuals the world over. In plura-
listic situations, it is difficult to claim that a religion, or any otherwoddview for
that matter, possesses the only truth. Those who claim such an exclusive status
have to position their religion against other worldviews. In the case of the Isla-
mic movement "the \Øest'', togetåer with the Jews, the US and the different
secula¡ ideologies, are chosen as the symbolic 'bthers", Some researchers talk
about the demonology of Islamic ñ¡ndamentalist groups to describe the dualis-
tic world that they create in their to<ts. The discourse of the Islamic movement
is constructed as e cor¡nter-power because of the powerfril'W'estern modernity
that invades the worldviews of the Islamic thinkers. It cannot be avoided, and
thus it has to be related to.

Plu¡alism is a pan of the environmenr rhat the writers of Sala¿m are acting
in, being a religious minority in Sweden. In Salaam, a problematic relationship
to the modernity ofthe majority culture can be found. This is similar to the way
in which the Islamic movement relates to modernity, despite the fact that the
most vulgar side ofthe demonolog¡r (such as ideas ofaJewish conspiracy) is not
a part of tlre discourse of the Salaam. They both present themselves as e coun-
ter-culture, and a counter-power, which has truth as its foremost weapon. In
this they act according to the theories of Roland Robenson who claims that
cultures which a¡e under the pressure of globalization tend to formulate thei¡
own particular cultural standpoint as universalistic. This is particularly true
when it comes to religions in a pluralistic situation. Hence the truth claims by
both Sal¿am and t-he hlamic movemenr are absolute, not relative.

V/hen looking at panicular qtæaonsinsalaaze it becomes interesting to see

how the writers relate to what Roben Schreiter has called global flows. Seve-

257



ral such flows can be identified. Five are mentioned in this dissertation du€ ro
their relevance 6o1 rcligious interpretation. Among those a¡e flows relating to

"quâlity, 
envi¡onmental issues and human rights. The flows offer a good ground

for comparison, since they all deal with questions under discussion among Mus-
lims today and there are a large number of different interpretations. 'When

looking at how these are treated in the discotrse of Sdlaarn compared to that of
the Islamic movement, it becomes necessary to divide the Islamic movemenr
into different discourses. The most progressive interpretations regarding these

flows a¡e found in Nonfr America and'W'estern Europe. These interpretations
tend to merge with, or at least reect on, the cenual nodoris of modernity in
these ereas, Through translations, references to profiled writers, etc, t}re wri-
tersin Sølaam signal that this discourse is the discourse they are accustomed to.

Swedish Islaml

From a genealogical perspective it is obvious that the Salaarn is related to the
Islamic movement. It is also the desire of the writers to be a pan of this move-

ment since they identify the discourse of rhe hlamic movement as the truth of
Allah. But when studying the journal it also becomes clear that modernity and
globalization affect the content of the journal. These three discourses are the
most important components in the genealogy of Sala¿n's discourse. \Øhen con-
sidering all three, one can accor.¡nt for some of the dissonance presenr in rhe
texs of Salaam.There is a tension berween the emphasis on a fundamentalist,
anti-qrstemic religion and the individualistic revival, between normative mo-
dels of Islam and a positive identitcation ofthe individuali religious orperience,
ben¡¡een a traditional understanding of normative gender roles and ideas of
equalrry of all kinds, induding gender equaliry, etc. This tension is not unique
for Sala¿m. It can be found in the te¡rts of many 'W'estern European Mr¡slim
activists. It rather mirrors a t¡rpical process that Islam is going through becatrse

of modernity and globalization.
The final question asked is whether Sølaarn can be called an example of

Swedish Islam. The genealogical perspective used in the dissenation has resul-
ted in a focus on the general tendencies in the unique situation. The result
might be read as a denial ofthe uniqueness of Søla¿n.Thtsis not the point.The
activities of the writers, the Swedish language in the journal, and the Swedish

environment that forms a framework for the journal, all relate to local Swedish
conditions. But the inteqpretations of Islam offered in the anides are pans of
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a discourse not limited by the national borders of sweden. This global discourse
has a presence in Sweden tlrough the pages of Salaam. But alternativeþ it
might be rypi."l of Swedish culture (including religion) in this day and age to
attempt to connect to and imitate global or uansnational discourses. If this is
correct, knowledge of the globalization of Islam becomes a condition for an
undersanding of local inteqpretations of Islam in Sweden.

259





Litteraturfoneckning

Literaturen ha¡ delats upp i wenskspråkig, islamisklitteratur ocå öwigt littera-
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Salaam är en islamiskväckelseddskrift som borjade publiceras 1986.

Den skrivs på svenska. Flera av de ledande personerna i det mus-

limska foreningssverige har skrivit i tidskriften, och många av de

unga, engagerade muslimerna i Sverige har publicerat sina ftirsta

artiklar eller dikter i den. Salaam är den enda svenska, muslimska

tidskriften som har publicerats regelbundet under en längre tid.
Den har dessutom þkats bredda sin läsel,çrets under åren.

Boken innehåller en fytlig beskrivning av Salaam och dess innehåll,
men även en beskrivning av annan muslimsklitteratur om islam på

svenska. För att sätta in litteraturen i dess sammanhang anknyts till
samtida, ffansnationella, islamiska organisationer som har lor av-

sikt att sprida islam globalt. Utifrån exempel på och analyser av

olika diskurser framuäder en genealogi for Salaams texter. Men
även andra diskurser än islamiska sätter sin prägel på innehållet i
Salaam. Globaliseringen, och dartill knutna fenomen, påverkar

samddens islamtolkningar. I studien ftirs en teoredsk diskussion

om bl.a. religiös tolkning, privatisering, makt o-ch globalisering.

Jonas Otterbeck har forskat om islam i Sverige sedan 1992. Detta
är hans doktorsavhandling. Tidigare har han bl.a. fttifanat boken
Islam, rnuslirner och den suensþa sþolan (Studentlitteratur, 2000).
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