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Förord
Mellanöstern har varit ett tema som behandlats i ett stort antal av
Senioruniversitetets aktiviteter under de senaste åren: i välbesökta
tisdagsföreläsningar och föreläsningsserier, i intressanta studiecirklar, i
fem filmer, en torsdagssalong och fyra kulturresor. I den här rapporten
ges återblickar på det mångsidiga och breda utbudet. Ingrid Åberg och
Rune Hedman behandlar i ett inledande kapitel förarbetet inför de
serier om Mellanöstern som de lett. I sexton artiklar ges sedan
sammandrag av föreläsningar, cirklar och kulturevenemang.
Föreläsarna själva har stått för merparten av bidragen, vilket förstås
ger extra tyngd och spänning åt framställningen.
Rapporten, som är framtagen av Gunilla Öbrink, Birgitta Johansson
och Lena Jonsell, erbjuder intressant läsning såväl för dem som
deltagit i de beskrivna aktiviteterna som för dem som vill skaffa sig ny
kunskap inom området. Slutligen ett varmt tack till rapportgruppen
och till dem som med sina texter har bidragit till en innehållsrik skrift!
Britt-Louise Gunnarsson
Ordförande i Uppsala Senioruniversitet
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Mellanöstern
Termen ”Mellanöstern” började användas av brittiska kolonialmyndigheter
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det finns ingen enhetlig
uppfattning om vad som ingår i området i dag. Uppsala Senioruniversitet
har stannat för den avgränsning av området som används av Centrum för
Mellanösternstudier vid Lunds universitet, det vill säga området från
Västsahara och Marocko i väster till Iran, Turkiet och Saudiarabien i öster.
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Förarbetet inför serierna om Mellanöstern 2014–15
Ingrid Åberg och Rune Hedman
Mellanöstern möter oss i stort sett dagligen i nyhetsrapporteringen. Det
stora intresset för Mellanöstern har Uppsala Senioruniversitet gått till
mötes genom ett brett utbud av cirklar, tisdagsföreläsningar och
föreläsningsserier som syftat till att ge kunskap och förståelse för denna
region. Beskrivningen nedan gäller arbetet med föreläsningsserierna
2014–15. Innehållet i dem framgår av bilagan i slutet av rapporten.
”Jag har förnummit, o lyckobringande
konung…”. Så inledde varje natt
Sheherezade sin nya saga som hon
berättade för kalifen för att blidka
honom och frälsa sitt liv före soluppgångens hotande avrättning. Vi får
ofta en bild av Mellanöstern som
enbart en konflikthärd, vilket inte är
en rättvisande och fullständig bild.
Det är också ett flertusenårigt kulturområde. Sagorna i den över världen
spridda Tusen och en natt, persisk
poesi, romaner och noveller hör till
vårt gemensamma kulturarv. Det
bördiga tvåflodsområdet kring Eufrat
och Tigris utvecklade för flera tusen år
sedan jordbruk och stadssamhällen.
Judendom, kristendom och islam har
där sina rötter.

Områdets historia
Men det är också ett konflikternas
område, där folk och arméer dragit
fram under många tusen år och gör
det än i dag. Assyrier, babylonier,
meder, egypter, perser och mongoler
avlöste varandra till dess en ny
stormakt dök upp: det osmanska riket.
På 1500-talet sträckte sig riket från
Ungern till Jemen och var det sista av
de imperier som i tur och ordning
behärskade länderna kring östra
Medelhavet. Härskaren betraktades
som profeten Muhammeds ställföreträdare, kalif, över riket, kalifatet. Från
huvudstaden Konstantinopel byggde
man upp ett militärväsende som effektivt kunde styra och försvara imperiet.
Det väckte beundran och fruktan och
förde islams gränser långt in i Europa.
På 1700-talet började historiens
rytm förändras liksom balansen mellan
gamla och nya makter. Det innebar en
ny global fördelning av makt och

Docent Ingrid Åberg och
fil. lic. Rune Hedman har
varit ansvariga för Uppsala
Senioruniversitetets
föreläsningsserier om
Mellanöstern.

rikedom med centrum i Västeuropa.
Det är ett intressant uttryck för de
ändrade maktförhållandena i den
moderna världen att detta gamla
centrala kulturområde fått ett namn –
och själv använder ett namn – som
bygger på ett europeiskt perspektiv,
nämligen Mellanöstern (mer om detta
nedan).
Vid tiden för det första världskriget
var det osmanska riket en stormakt på
nedgång. Beslutet att alliera sig med
Tyskland skulle visa sig bli ödesdigert.
Mitt under brinnande krig beslöt
England och Frankrike att det osmanska riket skulle delas om Tyskland
förlorade och att området då skulle
inordnas i den europeiska modellen
med nationalstater. Många av dagens
konflikter härstammar från denna tid.

Begreppet Mellanöstern
Vad ska man ta med i ett par serier om
vardera sex föreläsningar om denna
spänningsfyllda och dramatiska region
med ett oändligt antal möjliga
vinklingar på ämnet? Vi träffades för
diskussioner och upplägg åtskilliga
gånger. En av de första diskussionerna
gällde avgränsningen av begreppet
Mellanöstern.
”Mellanöstern” är ett ungt namn på
världskartan. Begreppet började
användas av brittiska kolonialmyndigheter under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet och utgör en
egenartad konstruktion. ”Mellan” i
förhållande till vad – mellan Afrika,
Asien och Europa? Och ”Östern” i
förhållande till vilket väderstreck?
Mellanöstern är knappast öster eller
”soluppgångens land” för dem som
bor där. Men utgångspunkten för
begreppet är Europa och avser ett

"

"Mellan" i förhållande till
vad – mellan Afrika, Asien
och Europa? Och ”Östern”
i förhållande till vilket
väderstreck?
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område öster om vår kontinent trots
att det finns många fler områden öster
därom som inte ingår i begreppet.
Beroende på västliga stormakters skiftande strategi i området har under
åren länder och regioner lagts till och
plockats bort. Att hitta en karta som
en gång för alla beskriver Mellanösterns utsträckning under de senaste
100 åren är inte möjligt. Det finns inte
ens i våra dagar någon enhetlig uppfattning om vad som ingår. Vi stannade
för den avgränsning av området som
används av Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet, det vill
säga området från Västsahara och
Marocko i väst till Iran, Turkiet och
Saudiarabien i öst.

"

Kan ett nytt kalifat som
IS står för verkligen bildas och
kan den politiska kartan ritas
om radikalt?
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Balansgång mellan det
gemensamma och det specifika
Vad är det som motiverar att folk och
länder klumpas ihop i ett och samma
begrepp som till exempel Mellanöstern? Klimat, språk och religion är
viktiga delar liksom befolkningsutveckling, utbildningsnivå, sociala
och politiska strukturer. När det homogena betonas kan dock lätt skillnader
mellan regioner och länder försvinna.
Vi har försökt gå balansgång mellan
det homogena och det heterogena
genom att vissa föreläsningar utgått
från det större begreppet, medan
andra varit koncentrerade till specifika
delar, som till exempel Syrien,
Tunisien och Gulfstaterna. Nu gällde
det att hitta teman kring skilda,
relevanta områden.
De frågor som vi ville belysa gällde
områdets historia, alltifrån det osmanska rikets sönderfall och världskrigssegrarnas gränsdragningar och den
postkoloniala tiden fram till den
arabiska våren och dess följder. En
särskild föreläsning skulle gälla Israel
och Hamas. Vi ville också gärna belysa
vad man kan vänta sig av den
närmaste framtiden i Mellanöstern. En
central fråga då blir förstås religionens
roll och hur olika idétraditioner inom
islam bryts mot varandra och de

konsekvenser det får. Kan ett nytt
kalifat som IS står för verkligen bildas
och kan den politiska kartan ritas om
radikalt? Bakgrundsfaktorer i det
politiska spelet är naturligtvis de
naturresurser som man måste räkna
med, oljan och det livgivande vattnet i
de arida delarna av Mellanöstern. Vi
ville också gärna belysa kvinnornas
roll, en roll som verkade kunna
förändras rejält i samband med den
arabiska våren.

Konsten att hitta föreläsare
När vi hade skissat på seriernas
innehåll gällde det att engagera
kompetenta föreläsare. Ett problem i
det sammanhanget var att vi inte
skulle kunna erbjuda några furstliga
arvoden och vi visste att det inte alltid
går att konkurrera med andra föredragsanordnare. Ytterligare ett
problem gällde bra föreläsningslokaler,
men där kunde USU:s sekretariat bistå
med suverän hjälp.
Vi gick igenom listor på universitetsoch högskoleforskare för att se vilka
som skulle kunna vara tänkbara som
föreläsare. Förutom att de skulle vara
mycket kompetenta gällde det också
att få tag i sådana som kan framföra
sitt budskap på ett lättillgängligt sätt
som passar oss i ett senioruniversitet.
För att få tag i journalister med
erfarenhet från fältet gick vi bland
annat in på Sveriges Radios och SVT:s
webbplatser och vi kontaktade även
chefen för utrikeskorrespondenterna
på Sveriges Radio. Vi gick också in på
nätet för att ta del av vad våra
föredragshållare hade åstadkommit
ifråga om publicerat material (Libris,
Google, med mera).
När vi hade fått fram en lista
kunde vi börja kontakta våra tänkbara föreläsare och berätta hur serien
var tänkt och fråga om de kunde
ställa upp på de villkor som Uppsala
Senioruniversitet kan erbjuda. Vi är
tacksamma över att de flesta var
intresserade av att ställa upp!

Islam – en religion i kris
Bo Nylund
När dramatiska förändringar inträffar inom den muslimska världen tycks
de alltid komma som en total överraskning i väst. Revolutionen i Iran
1978–79 hade inte förutsetts av någon säkerhetstjänst eller något institut
för bevakning av internationella frågor.
Konservativa religiösa ledare med
ayatolla Khomeyni i spetsen tog över
landet. Efter att ha likviderat rivaler
om makten byggde de upp ett teokratiskt system som visserligen tillät
vissa demokratiska inslag, ett folkvalt
parlament, ett likaså folkvalt expertråd av mullor och en republikens
president, alla dock underställda det
högsta religiösa ledarskapet. Den
förste folkvalde presidenten rymde
efter något år ur landet. Till den
tragiska utvecklingen i Iran bidrog
det åtta år långa och blodiga krig som
utbröt när Saddam Husseins Irak
anföll Iran år 1980, uppbackat av
nästan hela arabvärlden – utom
Syrien.
I början av år 2013 var det inte
många i Europa eller USA som hade
någon aning om den terrororganisation som kallade sig ISIS eller ISIL
och som eftersträvar en totalitär
islamistisk ordning i – till att börja
med – hela främre Orienten. Redan
ett år senare hade den blivit en
mäktig aktör som fått stora delar av
världen att skaka – IS, Islamiska
staten. Vem kunde ana att en extremt
reaktionär variant av islam med
ursprung och bas i Saudiarabien,
wahhabismen, i dag skulle behärska
stora delar av Irak och Syrien och ha
en egen fungerande administration?
När den arabiska våren utbröt 2011
var det lika oväntat. I en serie revolutioner i Nordafrika med början i
Tunisien tvingade demonstrerande
folkmassor bort sina diktatorer.
Allmänheten i väst tog emot det som
skedde med sympati och solidaritetsyttringar. Folken i dessa arabiska
länder hade visat att de längtade
efter demokrati och respekt för de
mänskliga rättigheterna. De kom oss
närmare. Västmakterna grep in
militärt i Libyen för att hjälpa

revolutionärerna. Till och med
Sverige deltog med Jas-plan.
Alltsammans slutade, vissa goda
intentioner till trots, mycket illa. I dag
existerar ingen libysk stat. Ett blodigt
kaos råder. I Egypten härskar
militären. I Syrien blev det ett
inbördeskrig som fortgår. Miljoner är
på flykt.

Bo Nylund är teologie
hedersdoktor och före detta
gymnasie- och
universitetslektor i
religionskunskap. Han har
varit ledare för många
cirklar i religion och filosofi
inom Senioruniversitetet.
Den senaste gavs våren
2015 och hade titeln
Världsreligionerna idag.

Ödesdiger okunskap
Okunskapen om den arabiska och
muslimska världen har kännetecknat
västerlandet på alla nivåer, även på
den där mäktiga staters politiker
agerar. Den har varit ödesdiger. Den
massiva okunskapen hör till stor del
samman med det västerländska
överlägsenhetskomplex som överlevt
de två världskrigen på 1900-talet då
Europa ställde till med världshistoriens dittills mest grymma och förhärjande krig. Det är ändå vår civilisation
som utgör normen, menade man. Om
de andra följer oss i spåren blir de
också civiliserade. Många kan eller
vill inte begripa att det finns så
mycket hat mot väst i de muslimska
länderna i Mellersta Östern och
Centralasien. Vi kan inte sätta oss in i
hur man i den delen av världen
upplevt de massiva militära interventioner och bombningar som totalt
förstört deras värld.

Koranen ingen entydig lära
Enligt en föreställning som är mycket
vanlig i Europa är det religionen som
är orsak till detta helvete. Islam
uppfattas som en våldsam och grym
lära. Många tänker sig att det handlar
om inbördeskrig mellan sunnamuslimer och shiamuslimer. Detta är enkla
förklaringsmodeller som dessvärre
riskerar att blockera fortsatt
tänkande.
I Uppsala Senioruniversitets cirkel
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Okunskapen om den arabiska
och muslimska världen har
kännetecknat västerlandet på
alla nivåer.
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Koranen innehåller ingen
entydig lära. Det gör förvisso
inte heller Bibeln.
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Världsreligionerna i dag har under det
gångna läsåret mycket intresse ägnats
åt politisk islam. Många frågor har
väckts. Vi har verkligen velat förstå så
mycket som möjligt.
En första fråga har varit: Vad menar
vi med termen religion? De stora
världsreligionerna kan, menar vi,
liknas vid genom sekler och millennier pågående berättelser som hela
tiden formas och omformas av de
troendes livsvillkor och nya erfarenheter. Koranen innehåller ingen
entydig lära. Det gör förvisso inte
heller Bibeln. De heliga texterna lever
vidare och är meningsbärande genom
att tolkas i relation till en ständigt
skiftande verklighet. Den halvannan
miljard (1 500 miljoner) människor
som i religionsstatistiken bokförs som
muslimer rymmer en nästan oöverskådlig mängd av tolkningar och grupper
som försöker förstå Koranen och den
stora samling av berättelser från
islams första tid som berättar om hur
profeten och hans lärjungar handlade
och uttalade sig i olika situationer.
Den går under namnet Haditherna.
En hadith är en kort berättelse, men
de är många, hundratusentals.
Sharia, den islamiska lagen, bygger i
hög grad på de hadither som bedöms
vara de mest autentiska.
Om vi föreställer oss att Koranen är
en regelbok som muslimer strikt lever
efter och därigenom bildar ett hårt
sammanslutet kollektiv, kan denna
föreställning vara rimlig om man
avser sekteristiska grupper. Sådana
finns inom alla religioner. Med avseende på de rituella handlingarna kan
man i en sekt uppnå hög grad av
uniformitet. Varje avvikelse blir ju
synlig och bör undvikas. Hur de
enskilda individerna tänker och
känner kan inte lika lätt kontrolleras
av sektledaren. Inom sekteristiska
grupper skyggar man inför talet om
att den heliga boken måste tolkas.
Man ska ordagrant ta till sig precis
det som står i texten. I den meningen
är de fundamentalister. Naturligtvis
lurar man sig själv. Det är just den
tolkning som sektledarna anbefaller
som ska upprepas av hela gruppen.
De sekteristiska muslimer som
utläser att koranen uppmanar dem
att döda alla otrogna är dock en

ytterst liten del av dem som anser sig
vara muslimer. En ytterst liten del kan
emellertid vålla oerhörda problem om
de har stora ekonomiska resurser och
är gynnade av politiska makthavare.
Islam är i detta avseende hårt drabbat.
Den hyperkonservativa eller
reaktionära wahhabismen som har
många drag av sekterism är statens
ideologi i Saudiarabien. Under 1700talet förenade sig wahhabiterna med
klanen Saudi. Därmed bildades en
hårdför maktstruktur. Deras extremism och bildkrossarfasoner gjorde
att de under den osmanska tiden
bekämpades hårt. Maktstrukturen
överlevde emellertid och år 1932
kunde man efter ett brutalt klankrig
utropa kungariket Saudiarabien.
Några årtionden senare började
detta rike överflödas av oljepengar.
En hel del av dessa pengar användes
för mission i andra länder. Man
finansierade hundratals moskébyggnader, många av dem i Europa.
Mycket överfördes till fundamentalistiska och aggressiva grupper, till
exempel al-Qaida, som senare skulle
formeras till de gudskrigande
terrorister som nu skakar världen.
Attentatet mot tvillingtornen och
Pentagon i USA tycks ha varit helt
finansierat genom privata saudiska
pengar. Generösa mecenater fanns
också i de mindre oljestaterna, till
exempel Qatar.

Sunna och shia
Den stora majoriteten muslimer
(90 procent) tillhör sunna, ett ord
som betyder ungefär ”normerande
sed” det vill säga den sed som kan
härledas tillbaka till profeten
Muhammed sådan han framträder i
Haditherna. Minoriteten tillhör shia,
ett ord som betyder ”parti”, från
början ”Alis parti.”
När Muhammed dog år 632 hade
han enat klanerna på Arabiska halvön
och var dess härskare. Tillika var han
religiös ledare och den som lett försvaret av islam. Han efterlämnade
som arv ett betydande maktkluster.
Frågan var vem som skulle vara efterföljare och ställföreträdare, ”kalif”. En
arvstvist uppstod. De som ansåg att
ämbetet skulle gå vidare inom
profetens släkt ansåg att Muhammeds

kusin och svärson Ali var en självklar
efterträdare. De tre första kaliferna
utsågs dock utifrån principen personlig duglighet. Ali blev den fjärde
kalifen år 656. Han mördades fem år
senare. I samband med slaget i
Karbala år 680 led hans son Hussain
martyrdöden. Nu vidgades klyftan
mellan majoriteten och Alis parti och
den finns kvar ännu i dag.
Hur skiljer sig då de Ali-trogna
shiiterna från sunniterna i nutiden?
Teologiskt har de det mesta gemensamt. Även shiiterna bekänner sig till
”den normerande seden”, alltså
sunna. Samhörigheten med muslimer
i hela världen manifesteras på samma
heliga plats under pilgrimsmånaden,
alltså i Mecka och dess Qaba och vid
det lilla berg i öknen Arafat där
Muhammed mottog en uppenbarelse
som bebådade Korans ankomst till
världen.
Den rituella bönen är väsentligen
likadan i båda riktningarna. Koranen
vars text bara kan vara den ursprungliga arabiska är givetvis densamma.
(Trots att bara ungefär 15 procent av
världens muslimer är araber måste
den heliga boken reciteras på det
arabiska språket. Ingen översättning
är legitim i kultiskt sammanhang.)
Dock har olika historiska villkor lett
fram till vissa skillnader. Minoriteten
led under flera århundraden av
förtryck. Martyrerna var många.
Hussains martyrdöd återupplevs varje
år i den högtid som kallas Ashura i
månaden Muharram. Man sörjer
högljutt, dels över sina egna svek och
synder, dels över Hussains död.
Somliga piskar sig själva blodiga på
offentlig plats. Hussein, profetens
dotterson, skulle efter mordet på
fadern rätteligen ha blivit profetens
ställföreträdare, kalif, men han
berövades livet. Ashura är dock en
sorgedag också bland sunniterna och
en frivillig fastedag.
Shiiternas ledarskap övergav
beteckningen kalif. Här framträdde
en rad stora imamer. (Inom sunnitisk
islam betecknar ordet en lagkunnig
man som leder tidebönen i moskén
om han är närvarande. I annat fall
kan vilken lekman som helst leda
den. Något prästerskap finns
egentligen inte.) Inom shia betecknar

ordet ett antal lysande gudsmän
under tiden fram till 800-talet. Här är
man öppen för tanken att Guds
uppenbarelse har fortsatt genom
dessa imamer. I Iran, där den stora
majoriteten shiiter finns, räknar man
med tolv imamer, av vilka Ali och
Hussain är de två första. Den tolfte
dog aldrig utan lever vidare i en dold
existensform. Han ska en dag återkomma till jorden och upprätta ett
välde av godhet och rättfärdighet.
I den shiitiska traditionen har man
försökt hålla världslig och andlig
makt åtskilda. Den som i grunden
föreställs vara överhuvud i
Persien/Iran är han som ska komma
åter, alltså den ännu fördolde imamen,
även betecknad som ”Mahdi”.
Mullorna, de religiösa lärarna,
motstod den siste shahens alla försök
att göra dem till statligt avlönade
tjänstemän. Eftersom det kan dröja
länge innan Mahdins tid är inne har
många dock funnit det rimligt att
religiösa ledare temporärt kan ta på
sig ett politiskt ansvar. Det var så man
argumenterade när ayatolla Khomeini
fick makten 1979.
Shia har många olika förgreningar.
I dem alla framstår Ali som en
levande sinnebild för det andliga
ljuset, ädelmodet och godheten. För
den grupp som benämner sig alawiter
och som många tillhör i Syrien är Ali
ett gudomligt väsen. Han utstrålar
Gud själv.

"

Konfliktmönstren i den
muslimska världen är i dag
oerhört komplicerade och de
förändras just nu nästan
från dag till dag.

Religion i kris
Konfliktmönstren i den muslimska
världen är i dag oerhört komplicerade
och de förändras just nu nästan från
dag till dag. Handlar det om ett krig
mellan sunniter och shiiter? Sant är
att det sedan mycket länge rått hård
rivalitet mellan Saudiarabien och
Iran. Båda har ambitionen att vara
den regionala stormakten i Mellersta
Östern. Här råder alltså en politisk
maktkamp. Saudiarabien har sedan
1979 varit USA:s viktigaste militära
bundsförvant i området. Det har
stärkt dess makt men också skadat
monarkins legitimitet i den muslimska
världen och bland många saudier. För
närvarande pågår ett indirekt krig
mellan de rivaliserande staterna
såtillvida att Iran ger visst militärt
11

"

Den terrorism som är
förknippad med IS är
framsprungen ur sunnitisk
islam.

stöd åt den stora shiitiska folkgruppen
i Jemen medan den saudiska regimen
bekrigar samma grupp genom ivrigt
bombande.
Den terrorism som är förknippad
med IS är framsprungen ur sunnitisk
islam. Dessa terrorister söker i första
hand vidga sin makt i områden där
befolkningen är sunnitisk. Eftersom
Iran har Shia som statsreligion är det
i de sunnitiska extremisternas ögon
ett land där man förfalskat islam.
Shiiter (liksom kristna och andra
religiösa minoriteter) har ingen plats i
den ordning de vill upprätta. De
måste försvinna, fly, konvertera eller
dö. De ”orena” måste utrensas.

Sekularisering under ytan
Det tycks som om den islamiska
staten ändå har viss attraktionskraft
för ganska många. Det är omöjligt att
leva i ett kaos. I den stat, IS, som
etablerats finns dock en ordning,
något man kan förhålla sig till. Den
nuvarande laglösheten är outhärdlig.

Möjligen kan utropandet av ett nytt
kalifat påverka känslorna. Det sista
kalifatet avskaffades 1924, då det
osmanska imperiet fallit i spillror
efter första världskriget.
Mycket tyder på att det under ytan
kan pågå en tyst sekularisering i flera
muslimska länder. Så mycket våld har
begåtts i Guds eller religionens namn
att många tröttnat på allt religiöst
språk och förlorat sin tro. Det är
också möjligt att en yngre generations
muslimer inte längre kommer att
erkänna gamla politiska makteliters
monopol att definiera islam utan
återupptäcker etiska och kulturella
värden som vuxit fram också i den
islamiska traditionen under de 1400
år den deltagit i världshistorien.
Det skulle innebära att också denna
religion kommer att genomgå en
reformation. Om så sker kanske det
återigen kommer att vara oförutsett
och helt överraskande för oss i väst
där så många aldrig förväntar sig
något gott från islams sida.

Personliga upplevelser av levande Islam
Jag vistades en sommar i staden Fez, den religiösa huvudstaden i Marocko
med sitt på 800-talet grundade teologiska universitet, som gäst i en
muslimsk familj. Den innerlighet i sin tro, den kärlek till böneakten och
även den inkluderande hållning man visade i relation till ”Bokens folk”
(kristna och judar) hos alla jag träffade, berörde mig starkt.
På Fyrisskolan i Uppsala där jag var lektor i religionskunskap mötte jag
också vid ett tillfälle islam på ett förunderligt sätt. Jag skulle göra en
genomgång av kristendomen. Tre av eleverna var invandrade muslimer. Jag
lät hela klassen tyst läsa Bergspredikan i Matteus evangelium. Ingen av
ungdomarna, vare sig svenskfödda eller invandrade hade någonsin läst
denna text. När den tysta läsningen var över sträckte genast en av
muslimerna upp handen rakt upp mot zenit och sa: ”Det här är det bästa
jag läst på svenska. Det är rena, rama islam!” De svenskfödda såg något
konfunderade ut.
Bo Nylund
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Europas sjuke man
Osmanska rikets sönderfall och det moderna Europas födelse
Klas-Göran Karlsson
För hundra år sedan såg Europas karta ut på ett annat sätt än i dag. Om
man ser Europa som ett pussel och länderna som pusselbitar så fanns det
på den tiden färre små och fler större pusselbitar. Skillnaden var mest
framträdande i östra och centrala Europa.
Där det i dag existerar nationalstater
som Finland, Lettland, Ungern och
Kroatien låg då fyra stora dynastiska
imperier: det habsburgska ÖsterrikeUngern, det hohenzollernska
Tyskland, det romanovska Ryssland
och sultanens osmanska rike. De var
alla mångnationella stater där folkgrupper levt tillsammans i århundraden utan att de etniska gränserna
varit avgörande. Det hindrade inte att
de samtidigt var hierarkiska stater där
vissa nationer hade starkare maktpositioner än andra: tyskar och
ungrare, tyskar, ryssar respektive
turkar.
Även i Västeuropa fanns vid denna
tid imperier, som Frankrike och
Portugal, men dessa var av ett annat
slag, med nationalstater i centrum,
som under imperialismens era av
ekonomiska, militära och politiska
skäl hade byggt upp ett system av
kolonier i Afrika och Asien. Man skulle
förenklat kunna säga att medan
tsarens Ryssland var ett imperium
hade Frankrike ett imperium.

nikationslinjer och ekonomiska
förbindelser som hade byggts under
århundraden av imperiestyre plötsligt
bröts av de nya gränsdragningarna.
Flera av upplösningsprocesserna
har också lämnat bestående avtryck i
vår värld, som konflikter i Mellanöstern och Kaukasusområdet samt på
Balkan. Alla tre sammanhänger i
huvudsak med det osmanska
imperiets sönderfall och uppsplittring.
Det är några centrala aspekter av
Osmanska rikets undergång som
resten av denna artikel ska redovisa.

Klas Göran Karlsson höll
våren 2014 en föreläsning
med titeln ”Europas sjuke
man. Det osmanska rikets
sönderfall” inom
föreläsningsserien
”Mellanöstern i 1900- och
2000-talets politiska och
ideologiska maktstrider”.
Han är professor i historia
vid Lunds universitet.

Olycklig utvecklingsspiral
Epitetet ”Europas sjuke man” om
1800-talets osmanska rike formulerades av en annan av den tidens
dynastiska härskare, den ryske tsaren
Nikolaj I. Han syftade av allt att döma
inte på sultanens despotiska styre, en
autokratisk typ av maktutövning som
han själv också tillämpade, utan på
att Osmanska riket under 1800-talet
hade hamnat i en olycklig utvecklingsspiral, med ideliga territorieförluster,

Det osmanska riket år 1683.
Källa: Territorial Changes of the
Ottoman Empire, av Esemono
(Wikipedia).

Första världskrigets konsekvenser
för Europa
Europas dynastiska imperier försvann
alla med första världskriget. I ett av
fallen, det ryska, återskapades imperiet snart i form av det kommunistiska
Sovjetunionen. I de andra tre fallen
splittrades imperiernas territorier upp
i nya stater, ofta utifrån nationalstatsidén att varje folk skulle få sin egen
stat, men också utifrån andra idéer
om hur territorier skulle styras. Dessa
upplösningsprocesser under den
tidiga mellankrigsperioden skapade
omedelbara problem när grupper av
människor plötsligt hamnade på ”fel”
sida om gränsen och gamla kommu13

Det osmanska riket år 1920.
Källa: Territorial Changes of the
Ottoman Empire, av Esemono
(Wikipedia).
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ofta som resultat av nederlag i krig mot
Ryssland och andra av tidens stormakter, en negativ ekonomisk utveckling och ökat beroende av europeiska
stater. Epitetet kan tyckas orättvist,
eftersom Osmanska riket hade en
600-årig historia, och under sin storhetstid hade en framträdande och
aktiv plats i den ”stora” historien. År
1389 öppnade en seger mot serbiska
trupper i Kosovoslaget dörrarna mot
Europa, år 1453 gjorde osmanerna
definitivt slut på Romarriket genom
att erövra Konstantinopel, år 1571
besegrade den osmanska flottan den
spanska armadan i Korintbukten
utanför Greklands kust, och år 1683
stod osmanerna utanför Wiens murar
och hotade för en kort tid både
Habsburgriket och Europa.
Men Nikolaj hade rätt i att det sista
osmanska seklet var fyllt av problem
och förfallssymptom. Medan riket
under sin storhetstid på 1600-talet
under sultanen Suleiman den stores
regeringstid omfattade enorma landarealer i Sydösteuropa, Västasien eller
Mellanöstern, Kaukasusområdet,
Arabiska halvöns kustområden,
Nordafrika och Afrikas horn, krympte
imperiet särskilt under 1800-talets
andra hälft och början av 1900-talet
dramatiskt. Efter första världskriget
återstod bara Anatoliens kärnland.
Riket hade successivt blivit alltmer
muslimskt sedan kristna grupper
frigjort sig och skapat egna stater, så
att bara armenier och greker kvarstod
som stora osmanska religiösa minoriteter. I ekonomiskt avseende hade de

europeiska stormakterna tillskansat
sig allt fler privilegier, inte minst de
så kallade kapitulationer som gav
europeiska handelsmän och stater
möjlighet att tillägna sig osmanska
rikedomar.

En turkisk nationalstat skapas
Sultanen, som från 1876 hette Abdul
Hamid II, var Osmanska rikets
absolute härskare, stats- och
regeringschef, med storvisiren som
högste ämbetsman. De stod i spetsen
för en centraliserad och militariserad
stat med ett utbyggt guvernörssystem
för att kontrollera provinser och
periferier. De religiösa minoriteterna
tillförsäkrades begränsade särrättigheter via milleter, ett slags administrativa korporationer. Sultanens styre
var konservativt och repressivt, starkt
inriktat på att försvara imperiet mot
yttre och inre hot.
Sedan 1830-talet hade det växt
fram en osmansk reformrörelse,
tanzimat, för att motverka imperiets
förfall och separatism, men också för
att driva på politiska, rättsliga och
sociala reformer, och samhällets
allmänna modernisering. Bland reformanhängarna fanns både minoritetsgrupper och unga västinspirerade
turkar, ungosmaner och ungturkar. De
förra, särskilt armenier och greker,
var med sina internationella kontakter och framträdande positioner i
finans-, handels- och industriverksamhet nyckelpersoner i moderniseringen, men uppfattades också med
sina avvikande identiteter och
nationalistiska idéer i ökad utsträckning som hot mot imperiets sammanhållning. De senare, en grupp unga
västutbildade officerare, avsatte
Abdul Hamid II i en oblodig statskupp
1908. Namnet på deras politiska
parti, Kommittén för enhet och
framsteg, illustrerar väl dubbelheten i
det ungturkiska reformverket: målet
var å ena sidan att med en osmanistisk och islamistisk politik till varje
pris bevara det sönderfallande
imperiet, å andra sidan att modernisera vad de uppfattade som ett
outvecklat och efterblivet land.
Under de första åren efter kuppen
dominerade reformintresset, men i
takt med att de militära motgångarna

tilltog under Tripolikriget 1911–12,
Balkankrigen 1912–13 och första
världskriget 1914–18, fick kampen för
att hålla samman Osmanska riket allt
högre prioritet. Parlamentet åsidosattes allt oftare, och en mindre
grupp ungturkar utropade i början av
1913 en militärdiktatur. Under det
ökade yttre och inre trycket växte på
kort tid fram en aggressiv turkisk
nationalism, inriktad antingen på att
hålla samman riket, att samla alla
asiatiska turkar i en panturkisk stat,
eller att främja framväxten av en
turkisk nationalstat utan kristna
minoriteter. Den senare idén, att
skapa en turkisk nationalstat, blev
den segrande, efter att Osmanska
riket gått under i första världskriget.

Folkmord i skuggan av världskriget
I ett avseende var förverkligandet av
en turkisk nationalstat som en efterföljarstat till Osmanska riket knappast
anmärkningsvärt, eftersom nationalstatsidén var segerrik i Parisfrederna
efter första världskriget. Mer anmärkningsvärd var den ungturkiska politik
som användes och som knappast hade
kunnat genomföras utan det samtidiga
kriget som Osmanska riket utkämpade
på centralmakternas sida. Politiken
syftade till att under åren 1915–17, i
skydd av det pågående världskriget,
förinta rikets kristna minoriteter
genom arkebuseringar, plundringar,
deportationer till ökenområden, svält
och tvångsomvändelser av kvinnor
och barn. Under dessa år mördades
åtminstone en miljon armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska
greker i ett folkmord förövat av de
ungturkiska makthavarna, den civila
och militära osmanska ämbetsapparaten samt nomadstammar av ofta
kurdiskt ursprung.
Massakrerna på de kristna osmanerna bör förklaras och förstås som
ett politisk-administrativt projekt med
världskriget som nödvändig förutsättning och med yttersta syfte att skapa
ett etniskt och religiöst ”rent” Turkiet.
Det förtjänar att upprepas att det med
ett ungturkiskt inifrånperspektiv var
ett framgångsrikt projekt i

Parisfredens anda som gav upphov till
nationalstaten Turkiet. Det bör dock
framför allt understrykas att de
extremt brutala massakrerna var ett
brott mot mänskligheten som av alla
seriösa bedömare numera beskrivs
som arketypen för det moderna
folkmordet. Bland dessa bedömare
återfinns inte staten Turkiet och inte
heller en mindre grupp turkiskt
finansierade debattörer och forskare,
som fortsätter att arbeta på det
ungturkiska projektet genom att
förneka folkmordet.

Mandatstater orsak till splittring
Till sist ska framhållas att den
nationalstatsidé som 1923 frambringade Turkiet inte blev allenarådande
på det forna osmanska territoriet. På
det konfliktfyllda område i
Mellanöstern som i dag omfattar
Jordanien, Libanon, Israel, Palestina,
Syrien och Irak upprättade första
världskrigets segrarstater Frankrike
och Storbritannien så kallade
mandatstater. De fördelades i stort i
enlighet med det hemliga brittiskfranska Sykes-Picotavtal som undertecknades under krigsåret 1916, och
förvaltades av de båda segrarmakterna på uppdrag av den i Versaillesfreden skapade internationella
organisationen Nationernas Förbund,
NF.
Mandaten i Mellanöstern utgjorde
visserligen egna stater, men indelningen svarade knappast mot ett
nationalstatstänkande utan förstärkte
snarare en redan existerande religiös
och etnisk splittring. I sin maktutövning följde de europeiska mandatstaterna snarare ett kolonialt mönster,
genom att söndra och splittra, ta
militär kontroll över de upproriska
mandaten och tillförsäkra sig
inflytande över den viktiga oljeutvinningen. Uppgiften som mandatstaterna fått av NF var att förbereda
de inhemska befolkningarna för
självständighet, men motsägelsefulla
löften, uppror, religiösa motsättningar
och krig har i stället ända sedan dess
kastat sin skugga över det forna
osmanska Mellanöstern.

"

Det bör dock framför allt
understrykas att de extremt
brutala massakrerna var ett
brott mot mänskligheten som
av alla seriösa bedömare
numera beskrivs som arketypen
för det moderna folkmordet.
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Det livgivande vattnet
Vattenfrågans roll i Mellanösterns stabilitet
Ronny Berndtsson
Ronny Berndtsson höll
våren 2014 en föreläsning
med titeln ”Det livgivande
vattnet. Vattenfrågans roll i
Mellanösterns stabilitet”
inom föreläsningsserien
”Mellanöstern i 1900- och
2000-talets politiska och
ideologiska maktstrider”.
Han är professor i teknisk
vattenresurslära vid Lunds
universitet.

Vatten är en av grundpelarna för mänsklighetens utveckling. Rent vatten
ligger till grund för god hälsa, matproduktion och hållbar samhällsutveckling. Den kraftiga befolkningstillväxten innebär emellertid att vattentillgången per capita riskerar att bli så låg att den allvarligt kan påverka
matproduktion och hälsa speciellt i jordens torra områden.
De tidigaste mänskliga kulturerna
växte alla fram omkring stora floder
med gynnsamt klimat och bördiga
sediment som Nilen, Tigris och Eufrat,
Indus, Ganges och Gula floden.
Behovet av jämn tillgång till vatten
för jordbruket under hela året krävde
organisering och planering av bevattning. Detta i sin tur ledde fram till en
central organisation och framväxt av
stadsliknande områden där teknik,
kultur och social utveckling kunde
ske.

Ändliga vattenresurser
Figur 1. Områden med potentiell
vattenbrist år 2025. Rött = brist
på vatten för hållbart bruk.
Orange = ekonomin begränsar
användandet av vattentillgångar.
Blått = liten eller ingen
vattenbrist. Vitt = ingen
bedömning. (Källa: International
Water Management Institute)
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Jordens totala befolkning är i nuläget
cirka 7 miljarder. Tyvärr är redan i
dag cirka 1 miljard människor utan
säker försörjning med rent vatten.
Totalt cirka 3 miljarder människor
saknar säker hantering av avloppsvattnet, och i sin tur leder detta till
att vi har nästan 6 miljoner dödsfall
per år globalt sett på grund av
sjukdomar som sprids med vatten.

Redan år 2050 kommer världsbefolkningen att ha vuxit till cirka 10
miljarder. Det innebär att vi behöver
50 procent mer vatten för
matproduktion och 30 procent mer
jordbruksyta samtidigt som 30
procent av världsbefolkningen bor i
torra områden (figur 1).

Vatten som politisk faktor
Det är speciellt Mellanöstern, norra
Afrika, Indien, Pakistan och norra
Kina som redan i dag påverkas
negativt av brist på vatten. I dagsläget
finns cirka 430 miljoner människor i
Mellanöstern och norra Afrika. Men
redan till 2050 kommer befolkningen
att vara nästan 700 miljoner. Det
innebär att områdets naturresurser
som till exempel vatten kommer att
vara mycket hårt ansträngda.
Redan i dag är flera områden
utsatta för hård vattenstress som till
exempel områdena kring Aralsjön,
Jordanfloden, Eufrat–Tigris och
Nilen. Av denna anledning har det
också spekulerats mycket i om vattenbrist skulle kunna leda fram till
politisk oro. Flera forskare har hävdat
att de senaste årens utveckling med
den arabiska våren har varit effekter
av klimatförändringar och brist på
vatten för matproduktion. Det går
inte att säga något entydigt om detta,
även om till exempel globala matpriser och behovet av att importera
spannmål till Mellanöstern nu mycket
styrs av regional säsongsbunden
vattentillgång i områden med stor
befolkning som till exempel Asien.
Andra forskare hävdar att vattenbrist
visserligen skulle kunna leda fram till
politisk instabilitet men att det även

går att visa att vattenbrist kan leda
fram till bättre samarbete regioner
och länder emellan och därigenom
effektivare vattenanvändning.

Nilen som exempel
Nilen är en speciellt intressant flod i
detta sammanhang. Nilen är källan
till liv för mer än 370 miljoner
människor i totalt elva länder. Denna
befolkningsmängd förväntas bli
dubblerad inom 25–30 år. Detta
innebär att otroliga tre kvarts miljard
människor kommer att vara beroende
av Nilens vatten inom en snar framtid. Samtidigt har förmodligen inget
annat internationellt vattendrag haft
en längre och mer komplex historia
än Nilen, som är en av världens
längsta floder. Den rinner genom
Mellanöstern men också genom några
av världens fattigaste länder som
Etiopien, Eritrea och Sudan. Nilen är
därför påverkad inte bara av stora
problem på grund av torrt klimat utan
också av socioekonomiska faktorer.
Från en ekoklimatologisk synpunkt
rinner Nilen genom arida och semiarida regioner som har drabbats hårt
av cykler av torka de senaste
decennierna.
Socioekonomiskt påverkas regionen
av snabbt ökande befolkning, speciellt
i Egypten och Etiopien, vilket har
resulterat i att tillgängligt vatten per
capita minskar snabbt. Matproduktionen speciellt i Egypten är helt och
hållet beroende av bevattningsvatten
från Nilen. Historiska aspekter
bestämmer fortfarande mycket av
vattentillgängligheten inom Nilens
avrinningsområde. Ett avtal från 1929
mellan Egypten och Storbritannien
gav Egypten rätt att använda 48 km3
och Sudan 4 km3 av Nilens vatten per
år. Det årliga flödet i Nilen är cirka
84 km3 (14 procent från Vita Nilen
och 86 procent från Blå Nilen). Ett
senare avtal 1959 mellan Egypten
och Sudan allokerade 55,5 km3 (75
procent) till Egypten och 18,5 km3/år
(25 procent) av vattnet till Sudan. År
1999 startades Nile Basin Initiative
(NBI) som var en bred
överenskommelse mellan alla länder
utom Eritrea. NBI förväntades
resultera i en mer demokratisk
fördelning av Nilens vatten mellan

alla deltagande länder. Fortfarande
efter mer än 15 år har emellertid
mycket litet av detta realiserats.
Den arabiska våren 2011 gjorde att
situationen kring Nilens vatten
komplicerades ännu mer. Just under
denna period gick Etiopien ut med en
kommuniké att man hade startat
bygget av Grand Millenium Dam
(sedan byttes namnet till Grand
Renaissance Dam). Ungefär 30
procent av finansieringen görs med
hjälp av kinesiska investeringar och
den övriga delen med nationell
finansiering. Dammens totala volym
motsvarar cirka ett års vattenflöde i
Nilen. Tidigare har Egypten deklarerat att man kan ta till krig om
Etiopien försöker blockera Nilens
vatten. Etiopien har svarat att inget
land kan hindra Etiopien från att
utnyttja Nilens vatten för sin ekonomiska utveckling (cirka 85 procent av
Nilens vatten härrör från Etiopiens
högland). Under det senaste året har
emellertid en internationell kommitté
bildats bestående av deltagare från
Egypten, Etiopien och Sudan, en
kommitté som ska lösa den politiska
konflikten.
Egyptens enda hållbara vattenkälla
är Nilens flöde. Samtidigt är Etiopiens
ekonomiska utveckling helt beroende
av exploatering av Nilens vatten till
vattenenergi och bevattning. Historiskt sett har Egypten varit Nilenområdets befolkningsmässigt största
land. Under senare år har emellertid
Etiopien passerat Egypten. För
närvarande representerar uppströms
länder cirka 240 miljoner människor
och nedströms länder cirka 130

Figur 2. Nilens delta nattetid.
(Källa: satellitfoto av ISS
Expedition 25 crew, 2010)
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att fånga mer av uppströms jorderosion. Detta tillsammans med
effektivare bevattningsmetoder i
Sudan och Egypten skulle sammantaget kunna leda till effektivare
vattenanvändning och mer vatten för
både jordbruksproduktion och
vattenkraftsproduktion.

Hot och möjligheter för framtida
vattenanvändning

Figur 3. En uttorkad floddal i
Etiopien.
Foto: Eva Willén
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miljoner. Moraliskt sett har även
uppströms länder rätt att använda
Nilens vatten för sin ekonomiska
utveckling.
Av ovanstående framgår att vattenbristen i Nilenområdet skulle kunna
leda till politisk konflikt och eventuellt även till väpnad konflikt. Den
etiopiska dammen planeras vara
färdigbyggd år 2016. Det innebär att
ett års totalflöde av Nilen kommer att
krävas för att fylla hela detta vattenmagasin. Detta skulle kunna tyckas
vara en katastrofsituation för Egypten.
Emellertid kan dammen leda till
effektivare vattenanvändning.
Dammen kan fyllas under flera år om
höga vattenflöden erhålls. Avdunstningen i Lake Nasser (Assuandammen
i Egypten) är cirka 10 km3 per år. Om
samma vattenvolym skulle lagras i
etiopiska höglandet skulle avdunstningen bara bli cirka 2 km3 per år.
Således skulle 8 km3 mer vatten per
år kunna användas i Sudan och
Egypten för bevattning.
Etiopien skulle också kunna sälja
vattenkraft till Sudan och Egypten,
vilket skulle kunna knyta länderna
närmare varandra ekonomiskt sett.
Samtidigt skulle den etiopiska
dammen kunna reducera förluster i
lagringsvolym i Assuandammen genom

Som framgår av ovanstående kommer
vattenproblematiken och vattentillgången som politisk faktor att öka i
framtiden i och med befolkningsutveckling och klimatförändringar.
Vattenbristen innebär ett hot
samtidigt som behovet av politiskt
samarbete över regioner med vattenbrist kommer att öka dramatiskt.
Vatten är i dag inte bara en ekonomisk resurs som kan utvecklas med
teknik. Vatten har också en viktig
politisk, etisk, religiös, legal, hälsomässig och demokratisk funktion.
Bättre förståelse av vattnets tvärdisciplinära funktion krävs därmed för att
effektivisera vattenanvändning i stora
flodområden med vattenstress. Vatten
är en ändlig resurs.
Vi har samma mängd vatten i dag
som vi hade för tusentals år sedan.
Men man glömmer ofta bort att
samma mängd vatten kan användas
om och om igen förutsatt att föregående användare lämnar ifrån sig
rent vatten. Således kan vi genom
förbättrade samarbeten och genom
bättre reningsmetoder i princip också
säkerställa vattentillgången i torra
områden genom återanvändning av
samma vatten. Vad vi behöver göra är
att stärka vattensamarbeten över
nationsgränser för att säkerställa
matproduktion och energianvändning. Vi behöver också förstärka
beredskapen för lokala och regionala
klimatkatastrofer med dricksvatten
och mat. Grunden för detta är att
effektivisera vattenanvändningen
genom bättre reningsmetoder och
effektivare bevattning.

Om Mellanösterns framtid
Stater, demografier, religioner och identiteter
Leif Stenberg
Framtiden för det vi kallar Mellanöstern i dess vidaste bemärkelse är minst
sagt osäker. Den arabiska våren, uppror, inbördeskrig, generell osäkerhet
kring politisk, social, ekonomisk och religiös utveckling i länder från Marocko
i öster till Iran och Afghanistan i väster, från Turkiet i norr till Jemen och
Somalia i söder, gör förutsägelser svåra. Samtidigt finns en rad gemensamma
problemområden som påverkar hur Mellanösterns länder kan komma att
utformas i ett längre perspektiv. Några av dessa diskuteras kort i artikeln.
Artikeln handlar om strukturella
problem i staters organisering, demografi, religioners roll och identitetspolitik. Jag utelämnar områden, men
betonar att de fyra områdena är
sammanlänkade. Det går att göra
andra val. Ett skäl för mina val är att
de här fyra områdena mer sällan
diskuteras i offentliga diskussioner om
vad som sker i Mellanöstern.

Förutsättningar inför framtiden
Mellanösterns länder uppvisar stora
ekonomiska ojämlikheter både mellan
och inom länder. Rika länder på
Arabiska halvön kan kontrasteras mot
fattiga Sudan och Jemen, men även
mot Egypten, Jordanien och Syrien.
Dock har de flesta stater byggt ut sin
offentliga sektor, inte minst hälso- och
sjukvårdssektorn och utbildningsväsendet. Mellanöstern är inte
undantaget från globala trender som
urbanisering. Ett exempel är Syrien
där invånarna i Stor-Aleppo och StorDamaskus utgör ungefär hälften av
landets totala invånarantal. Andra är
Egypten, Libanon och Turkiet där
städer som Beirut, Istanbul och Kairo
hyser stora befolkningar i förhållande
till landets totala invånarantal.
Migration från länder med hög
arbetslöshet präglar många länder.
Kvalificerad och mindre kvalificerad
arbetskraft beger sig främst till
Arabiska halvön, men även till Nordamerika och Europa. Flyktingar från
år av konflikter hamnar till ungefär
97 procent i det egna landet eller i
grannlandet – en rännil kommer till
Europa och Nordamerika. Etnisk och

religiös mångfald karaktäriserar
några stater och är ofta tillhörigheter
i människors beskrivningar av sina
identiteter som betonas före en
nationell identitet som ”libanes”,
”irakier” eller ”libyer”.
Samhällen och föreställningar
bland människor förändras ständigt,
bland annat genom ökad medvetenhet om andra samhällens organisering och livsstilar. Globalisering och
transnationell rörlighet av varor, idéer
och människor påverkar sålunda förhållanden i politik och vardag. En
följd är att normer och värden ifrågasätts på ett lokalt plan, kanske främst
uttryckt i genus- och generationskonflikter. Kvinnor kräver förändring
och unga likaså – alla vill förverkliga
sina ambitioner och drömmar.
Mellanöstern är således inte något
isolerat. Regionen är en del av en
regional och internationell dynamik.
Relationen mellan Ryssland och USA i
förhållande till Syrien och blockeringar av resolutioner i Förenta
Nationernas säkerhetsråd är exempel
på hur Mellanöstern är en del av den
internationella politiken. Många
svenskar har rötter i Mellanöstern och
engagerar sig transnationellt i frågor
relaterade till regionen. Ett annat
exempel är politiken kring flyktingkrisen och situationen för människor
som flyr för sina liv i rangliga båtar
över Medelhavet.

Staters struktur och organisering

Leif Stenberg höll våren
2015 en föreläsning med
titeln ”Utvecklingen i
Mellanöstern – vilka
utmaningar kan dominera
framtiden?” inom
föreläsningsserien ”Från vår
till vinterkyla. Mellanöstern i
förändring”. Han är professor
i islamologi och chef för
Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.
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Mellanöstern är således
inte något isolerat. Regionen
är en del av en regional och
internationell dynamik.

Mellanösterns stater är unga. De har
historiska rötter ifråga om statsformering i det osmanska kalifatet
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Ambitioner om demokrati i
de nya staterna fallerar relativt
snabbt.

I Mellanösterns stater är bilder
av ledaren alltid närvarande
som en påminnelse om vem
som har makten. Denna bild är
från staden Busra i Syrien.
Foto: Leif Stenberg
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och en senare period med styrelseskick formade av kolonialmakter som
Storbritannien och Frankrike. Efter
andra världskriget blir de flesta stater
självständiga i en period fram till
tidigt 1970-tal. Ambitioner om demokrati i de nya staterna fallerar relativt
snabbt. Partier etableras kring
ideologiskt grundade idéer om hur
samhället ska formas, men blir efterhand kanaler för etniska och religiösa
gruppers försök att flytta fram sina
positioner.
Strukturer som införts under den
koloniala eran i fråga om parlament,
partier, myndigheter och andra samhällsinstitutioner kan grovt beskrivas
som mer eller mindre dysfunktionella.
Grunden för en sådan beskrivning är
att många av Mellanösterns stater
inte utvecklat ett jämbördigt förhållande till sina medborgare, det vill
säga alla medborgare delar inte
samma rättigheter. Vissa grupper är
och har varit systematiskt uteslutna,
som kurder, berber och beduiner. Ett
annat exempel är behandlingen av
palestinier i hela Mellanöstern.
Uteslutning eller ojämlika förhållanden kan även vara kopplat till
religionstillhörighet eller kön.
Religiösa minoriteter lever inte under
samma förhållanden som majoritetsbefolkningen, och kvinnor underordnas
män. Två konsekvenser är dels ett
systematiskt utanförskap där grupper
i samhället inte ges samma rättigheter till utbildning, yrkesval och
statliga ämbeten, dels en syn på

identitet – en identitetspolitik – som
innebär att etnisk och/eller religiös
tillhörighet är betydelsefull för
individens trygghet och för de
möjligheter en person har att lyckas i
livet.
Vilken roll en grupp kan spela i ett
samhälle är en förhandlingsfråga. Ett
bra exempel är kurdernas förändrade
status i Irak och etableringen av
Kurdistans regionala regering. Det
sociala kontraktet blir således en
förhandlingsfråga där olika grupper
inom samma stat har olika ”kontrakt”
att förhålla sig till, men där dessa i
stort sett alltid är förhandlingsbara.

Libanon, Saudiarabien och Syrien
Förhållanden i Libanon, Saudiarabien
och Syrien kan tydliggöra ovanstående.
I Libanon baseras det politiska systemet på etnisk och religiös tillhörighet.
Med grund i en folkräkning från 1932
etablerades en muntlig överenskommelse mellan olika parter, främst
kristna och muslimer, om hur politiska
poster ska fördelas efter religionstillhörighet. Presidenten ska vara kristen
maronit, premiärministern sunnimuslim och så vidare. Proportionerna
ska vara 6:5 i kristen favör. Ett av de
många problemen med detta system
är demografiska förskjutningar, det
vill säga att antalet kristna eller shiamuslimer i landet i dag inte motiverar
de proportioner som fastslagits i den
nationella pakten. Ett annat dilemma
är spänningen mellan en nationell
identitet, vad det innebär att vara
libanes, och en religiös eller etnisk
identitet som den primära.
Saudiarabien är det enda landet i
världen vars namn tillika är grundarens familjenamn. Redan namnet
indikerar ett ägarförhållande och
landet har sedan Abdul Aziz bin
Sauds död år 1953 styrts av någon av
hans söner. Landet blev självständigt
1932, men fick först 1992 något som
kan kallas för en grundlag. Koranen
och profeten Muhammads normerande tradition är grund för rättssystemet, och ett problem i systemet
är dess godtycklighet i fråga om
domar. Det politiska systemet tillåter
inte bildandet av partier, det vill säga
Saudiarabien är en repressiv stat där
vissa medborgare, inte alla, är

privilegierade. Av landets cirka 30
miljoner invånare är ungefär en
tredjedel så kallade gästarbetare.
Dessa får inte arbeta inom alla yrken
och har inte samma rättigheter som
saudiska medborgare, men kan ha
levt i generationer i landet. Även om
de yrken som gästarbetare från
Nordamerika och Europa utövar ofta
är välbetalda är den rättsliga statusen
mycket svag.
I Syrien har sedan 1970-talets
början en etnisk och religiös minoritet
– alawiter – styrt landet. De sitter
sedan länge på alla viktiga poster i
samhället, men har genom förhandlingar haft stöd av andra minoriteter
och vissa grupper inom sunnitisk
majoritetsbefolkning. Förhandlingarna rör inte demokratiska rättigheter, utan förtrycket av medborgare har
varit omfattande i landets moderna
historia och antalet politiska fångar är
stort. Det statsbärande Bath-partiets
ideologiska ambitioner är sedan länge
svunna och i dag är partiet endast en
apparat som genomsyras av
korruption och maktkamp mellan
individer som vill nå högt i det syriska
samhället. Partier finns, men alla är
kontrollerade av staten och dess
många säkerhetstjänster och flera av
dem är kopplade till specifika etniska
eller religiösa grupper. Ett exempel är
kurdiska partier eller partier som är
länkade till kristna minoriteter.
Oavsett hur ovanstående tolkas är
det av avgörande betydelse att
Mellanösterns länder kommer till tals
med de egna staternas strukturer och
organisering. Det är naturligtvis så att
dessa inte behöver utformas på ett
likartat sätt eller att stater måste
byggas på modeller från Nordamerika
och Europa. Poängen är att peka på
ett problem som bör lösas om Mellanösterns stater i en demokratisk
mening ska fungera väl för sina
medborgare.

ambitioner och att kunna göra något
vettigt på fritiden. För att hantera
unga befolkningar har stater ofta
byggt ut utbildningssystemen. Fokus
ligger på instrumentell utbildning
som ger nyttiga samhällsmedborgare
utrustade med kunskap som ska verka
för det goda samhället. Stater har
även byggt ut den offentliga sektorn
som många gånger är en större
arbetsgivare än den privata. En
annan insats är långa värnpliktstider.
I flera av Mellanösterns länder är
arbetsmarknaden begränsad för såväl
kvinnor som vissa andra grupper i
samhället vilket innebär att alla inte
konkurrerar på lika villkor. Korruption och vänskapskorruption påverkar
även tillsättningar av tjänster. Det
finns följaktligen en spänning i
Mellanösterns samhällen mellan
ungas ambitioner, förbättrade utbildningsmöjligheter, bristen på arbete
och få möjligheter till politiskt
deltagande. Något som kom tydligt
till uttryck i unga egyptiers protester
mot en förtryckande regim vid Tahrirtorget i Kairo. Tydligt är att unga i
alla Mellanösterns länder oavsett om
de är för det egna landets regim eller
inte har en helt annan möjlighet att
delta och samla information genom
främst sociala medier. Tillgången till
internet har stater i regionen försökt
kontrollera, och rika länder på
Arabiska halvön lägger stora resurser
på kontroll av elektronisk trafik.
Uppenbart är att utvecklingen
under de senaste åren visar på ett gap
mellan styrande och stora grupper av
unga. I en rad frågor står många
unga och makteliter långt ifrån
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Tillgången till internet har
stater i regionen försökt
kontrollera, och rika länder på
Arabiska halvön lägger stora
resurser på kontroll av
elektronisk trafik.

Kvinnliga studenter vid Teherans
universitet. Vid universitet i
Mellanöstern utgör kvinnor ofta
mer än 60 procent av
studenterna. I Iran har
restriktioner införts. Kvinnor kan
inte söka vissa kurser, och i
Oman kvoteras män in vid
landets största universitet.
Foto: Leif Stenberg

Demografi som utmaning
Ungefär hälften av Mellanösterns
invånare är under 25 år. Det kan
förstås som dels ett hot, dels en resurs.
Antalet unga i samhället ställer krav
på utbildningssystem, arbets- och
bostadsmarknad, men även på möjligheter att förverkliga drömmar och
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Sufiledare i Damaskus med sina
lärjungar samlade kring sig i
bön. Sufism, islams mystik, är
en vanlig del av muslimskt
fromhetsliv.
Foto: Leif Stenberg
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Oavsett hur religion
uppfattas på denna juridiska
och mer abstrakta nivå är
Koranen och övriga källor inte
lagböcker.
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varandra när det gäller värden och
normer. Det kan lika mycket röra
synen på sexualitet som synen på
religion. Bland unga kan det närmast
beskrivas som en social frustration där
det är svårt att förverkliga ambitioner.
Ungdomsarbetslösheten är hög, och
många som inte har ett familjenätverk att tillgå för att ordna ett hyfsat
jobb står utanför och får inte arbete i
paritet till sin utbildning. Många av
dessa unga var betydande delar av de
demonstrationer och uppror som
skedde i Tunisien, Egypten och Syrien.
På ett sätt är det möjligt att se unga
som betydelsebärande drivkrafter i de
förändringsprocesser som initierades
genom den så kallade arabiska våren.
Unga befolkningar betyder att
fredslösningar och uppbyggnad av
samhällen i Mellanöstern bör inkludera
tankar om hur samhällen ska möta den
demografiska realiteten. Detta resonemang kan naturligtvis även föras
kring genusrelationer. Det vill säga att
genus- och generationskonflikter
måste hanteras i både ett kort och ett
längre perspektiv för att skapa
välfungerande samhällen som inte
ställer medborgare av olika kön eller
olika generationer mot varandra.

Religioners roller
Vilken roll eller funktion religion har i
ett samhälle kan diskuteras på flera
nivåer. En mer övergripande rör den
funktion religion ges i ett samhälle
inom ramen för dess konstitution eller
grundlag. De flesta länder i Mellan-

östern från Turkiet till Marocko har
under det senaste decenniet diskuterat,
ordnat folkomröstningar och politiskt
beslutat om hur respektive lands
grundlag ska skrivas om. Frågan rör
ofta om eller i vilken grad religion ska
påverka lagstiftning, speciellt
familjerätt.
En position i denna fråga är den
saudiska där den förståelse av islam
som dominerar, wahhabism, menar
att det för att styra en stat är tillräckligt med Koranen, Muhammads
normerande tradition de så kallade
haditherna och rätt wahhabitisk
tolkningstradition. I denna uppfattning är inte människan kompetent att
stifta lag. Detta åligger Gud.
Människans uppgift blir att tolka lag,
och genom prejudikat genereras
domar som kan vägleda i framtiden.
I andra länder är religion och juridik
åtskilda, men fortfarande kan parlamentet som lagstiftande församling
påverkas inom vissa områden av
religiösa traditioner. Oavsett hur
religion uppfattas på denna juridiska
och mer abstrakta nivå är Koranen
och övriga källor inte lagböcker. Det
är kanske detta som är en grund för
många diskussioner om religionens
roll i Mellanöstern, det vill säga att i
relation till samtiden är det inte alltid
enkelt att framtolka vad källorna kan
säga i frågor som är tydligt kopplade
till moderniteten. Det är åtminstone
en situation som har medfört att de
islamiska svaren på samma fråga
alltid tenderar att bli många och
olika.

Ett vetenskapligt perspektiv
Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv betraktas religion ofta som ett
flyktigt och ständigt föränderligt
fenomen. Det har under lång tid varit
en vetenskaplig sanning som har
empiriskt belagts i ett otal undersökningar. En konsekvens av vetenskapens resultat är att religionsforskning
ofta placerar in den studerade
religionen i ett sammanhang av tid
och plats. Följaktligen kan vi studera
föreställningar bland muslimer i en
viss fråga på en plats, Damaskus, i en
historisk tid, 2010-talet, och vi skulle
kunna komma fram till vad som är de
flesta muslimers uppfattning. Dock

skulle svaret vara tids- och platsbestämt. Det skulle kunna ha överlappningar med, men hade förmodligen
inte varit likartat om vi hade ställt
samma fråga till muslimer i Kuala
Lumpur eller Karlstad på 1970-talet.
En poäng här är att sammanhanget
spelar roll för förståelsen av religion
oavsett nivå, statens eller individens.
Det går inte att enkelt sammankoppla
handling med religionstillhörighet
och att binda religion vid en viss
konstant mening. Dock är en vetenskaplig utmaning att studera och
analysera tolkningsprocesser i syfte
att ställa frågan om det finns något
generellt i dessa processer som vi dels
kan spåra över tid, dels uppfatta som
förutsättningar för hur religion kan
tolkas och generera handling.
En konsekvens av ovanstående är
att religion i Mellanösterns länder
kan ha olika funktioner och roller.
Ibland kan funktionen vara ett
trygghetsnätverk inom vilket erbjuds
arbete, studiemöjligheter, bostad,
giftermål och skydd i samband med
konflikter. Kopplat till detta sammanhang kan religionstillhörighet vara en
fråga om identitet, till exempel för
unga som i en otrygg värld söker en
stabil tillvaro. I ett liknande och
överlappande sammanhang kan
religion fungera som mobiliserande i
konflikter med en definition av ett
”vi” som ställs mot ett ”de”. I många
fall när religion sätts i ett sammanhang tolkas religion i syfte att legitimera och rättfärdiga handling. För
många av dem som sympatiserar med
islamistiska grupper ses just den egna
tolkningen som rättfärdig, och de
stridande uppfattas som befrielsekämpar. Samtidigt ser andra dem som
terrorister. Vid den iranska revolutionen 1979 beskrevs ofta Aytollah
Khomeinis maktövertagande som en
revolution, islam som något revolutionärt, och många sympatiserade
med Khomeinis störtande av shahen
av Iran. Ett problem rör här frågan
om religiöst grundade revolter kan
vara revolutionära eller om de alltid
ska betraktas som konservativa och
antidemokratiska.

Medelklass och religion
Frågor som rör religioners roll eller

funktion är viktiga i diskussioner om
Mellanösterns framtid. Kommer en
begynnande medelklass i
Mellanösterns länder att göra som
medelklassen har gjort i många delar
av världen, det vill säga bli allt
mindre religiös? En svårtolkad
tendens som diskuterats nyligen är
undersökningar som talar om ökad
ateism dels i Saudiarabien, dels bland
unga i Syrien som tröttnat på
islamistiska gruppers framfart, men
även den syriska regimens våld och
antireligiösa karaktär.
En annan fråga är hur gapet mellan
ofta fromma befolkningar och strikt
sekulära, närmast antireligiösa
regimer bäst bör överbryggas i syfte
att forma länder som vilar på sina
egna traditioner och som ger alla
religiösa riktningar möjlighet att
verka såvida de inte bryter mot
lagstiftning.

Drusiska män i Kunaytra, Syrien,
på väg till det av Israel ockuperade Golan för att delta i ett
bröllop. Idealet bland druser är
att bröllop genomförs inom
gruppen.
Foto: Leif Stenberg

Identitetspolitik som markör
Stater som bildats i Mellanöstern kan
beskrivas i en viss mening som
närmast konstruerade. De har inte
växt fram under århundraden utan är
produkter av förhandlingar mellan
länder i samband med Första
världskriget. Samtidigt har årtionden
av självständighet utmärkts av
nationalistiska strömningar i länder.
Alla med avsikten att skapa nya
identiteter förknippade med nationalstaten gärna kryddade med referenser till en lång historia som i
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Kommer en begynnande
medelklass i Mellanösterns
länder att bli allt mindre
religiös?
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I en mening kan sägas att i
Mellanösterns länder har sekulära eliter styrt repressiva stater
med fromma befolkningar som
varken utvecklats till demokratier eller just sekulära samhällen.

Leif Stenberg är en av
redaktörerna för boken
"Syria from Reform to
Revolt Vol II: Culture,
Society and Religion"
(Syracuse University
Press), som publiceras
hösten 2015.
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exempelvis Egypten, Irak, Iran och
Syrien. Det artificiella understryks
även av att många nationsgränser har
varit eller är oklara, inte erkända av
båda parter eller att parter strider om
gränser. Några exempel är gränserna
mellan Irak-Kuwait, IsraelLibanon/Syrien, Sudan-Sydsudan,
Marocko-Västsahara, SaudiarabienFörenade Arabemiraten, IsraelPalestina och Nord- och Sydjemen. I
alla dessa fall finns spänningar mellan
parter som rör identitetspolitik i den
meningen att fysiskt geografiska
områden anses vara knutna till
specifika identiteter hos stater eller
grupper.
Ovan nämnda förhållanden inom
stater med systematiska utanförskap
och förhandling som en strategi för
grupper att skapa kopplingar till
makteliter för att förbättra och trygga
gruppens möjligheter påverkar även
förhållanden mellan gruppidentitet
och nationell identitet. Kurder, kristna
maroniter, shia-muslimer, kopter,
yazider och berber är identiteter som
i såväl politiska handlingar som
vardagsliv är viktigare för individer
än en nationell identitet. Ifråga om
Mellanösterns länder diskuteras även
huruvida ett civilsamhälle utvecklats
eller inte. Organisationer som tillvaratar individers intressen i form av fackföreningar eller idrottsföreningar är
svaga, speciellt i relation till statskontrollerade föreningar och organisationer eller de som grundas på etnisk
och religiös tillhörighet. Civilsamhällets organisering av individer ställs
mot statskontroll och familjebaserade
eller religiöst grundade strukturer.
Här står en uppfattning om det
individuella mot det kollektiva, det
vill säga ska ett samhälle byggas
utifrån enskilda individer eller är det
familjen som är den minsta
beståndsdelen?
Ytterst blir frågan vad som håller
ett samhälle samman. I en mening
kan sägas att i Mellanösterns länder
har sekulära eliter styrt repressiva
stater med fromma befolkningar som
varken utvecklats till demokratier

eller just sekulära samhällen. Ett
problem är klyftan mellan transnationella och ekonomiskt starka
sekulära eliter och de etniska
och/eller religiöst organiserade
grupper som formas till samhällenas
underklasser. Klyftan mellan grupper
och frågor som rör identitet bär även
generations- och genuskonflikter.
Unga som växt upp i urbana miljöer i
nationalstater har deltagit i demonstrationer och uppror, men avsikten
har varit att förbättra förhållandena i
nationalstaten.
När det gäller frågor rörande
identitet finns likaså motsättningar
mellan miljöer i städerna och på
landsbygden. I detta sammanhang är
poängen att oavsett hur frågor som
rör identitet hanteras är det ett
problemområde som varje stat ställs
inför och måste hantera. Identiteter
är konstruerade, men alltid i ett
sammanhang, och de föreställningar
som slår rot är inte alltid enkla att
ersätta.

Avslutande kommentar
Ovanstående diskussion har inte haft
ambitionen att vara heltäckande. Det
är nedslag i ett landskap av problem
som många länder i Afrika och Asien
delar. Jag vill betona att framtidens
Mellanösternstater bör diskutera
staters organisering, demografiska
frågor, religionens roll och identitetspolitik. Det som rimligen kommer att
utmynna i en reformering av
samhällen kommer att få effekter
även på vardagsliv.
Jag menar att det är de underliggande processerna för utveckling
av demokrati eller fungerande
samhällen som kommer att vara
avgörande för formeringen av
Mellanösterns framtid. Förändringar
måste förankras lokalt för att bli
bestående. Oavsett hur alternativen
utformas, och på vilka ideologiska
grunder de vilar, kommer förhoppningsvis inte de många nuvarande
totalitära och repressiva statsskicken
att bli de former man väljer för
samhällsbygge.

Från undersåte till medborgare
Jan Henningsson
En viktig skillnad mellan den antikoloniala befrielsekampen i mitten av
1900-talet och de arabiska folkupproren sextio år senare var att man 2011
knappast hade några synliga karismatiska ledargestalter: inga dekorerade
generaler vana att ta befälet, inga chefsideologer som tog eller anförtroddes tolkningsföreträde att beskriva situationen, ställa frågorna och
formulera visioner.
Inte heller hade den arabiska våren
en färdig ideologisk diskurs, vare sig
religiös eller sekulär. I flera arabländer – Marocko, Algeriet, Egypten,
Jemen – är läskunnigheten ojämnt
fördelad: dels mellan män och
kvinnor, dels mellan stad och
landsbygd. En sådan miljö passar inte
för skriftlig opinionsbildning genom
manifest, upprop och deklarationer.
Det är det talade ordet som gäller. I
arabvärlden är dikten den mest
inkluderande, inkulturerade formen
för att bära ett budskap vidare. Näst
efter Koranens verser är arabisk poesi
– oftast både rytmisk och rimmad och
ibland tonsatt – lättast att memorera
och ta till sig. I upprorens tid
skanderade man inte bara slagord;
ungdomar reciterade också dessa
berömda rader, om och om igen:
Om folket en dag vill äga sitt liv, måste
ödet lyssna och svara;
och nattens mörker ska skingras;
och fjättrande bojor ska krossas.
Idh al-sha'bu yawman arâd al-hayât,
fa la budd an yastajîb al-qadar
wa la budda lil-layli an yanjali
wa la budda lil-qayd an yankasir.

Detta är slutorden i Tunisiens nationalsång, ”Fosterlandets försvarare”, som
härrör från 1954 års revolution.
Huvuddelen av texten är skriven av
den syrisk-egyptiske poeten al-Rafi'i,
men dessa sista verser är hämtade ur
”Viljan att leva”, ett ode av den unge
skalden Abul Qâsim al-Shâbi
(1909–1934). Al-Shabi var egentligen
en romantisk poet men engagerades
alltmer i befrielsekampen mot den

franska kolonialmakten. Trots sin
tidiga död blev han en legend redan i
sin livstid. Al-Shabi kan sägas inta
samma plats på Tunisiens parnass
som Khairil Anwar (1922–1949) gör
på Indonesiens.1
Al-Shabis dikter har nötts in av
snart sagt alla arabiska skolbarn från
1950-talet och framåt. Hans ord
utgör därmed en gemensam, panarabisk referensram, och det var ingen
slump att de fann ny genklang i den
ungdomsgeneration som reste sig mot
en annan form av förtryck:
diktaturens förnedring och fattigdomens dagliga förödmjukelser.

Islamisternas röst i virvelvinden
Den egyptiskfödde Yusuf al-Qaradhawi
betraktas allmänt som Muslimska
Brödraskapets andlige ledare, även
om han aldrig formellt tillhört
rörelsen. Efter att ha landsförvisats,
vistas han sedan 1970-talet i Qatar.
Men i februari 2011 återvände han i
triumf till sitt hemland och höll en
fredagspredikan på Maydan al-Tahrir
den 18 februari 2011:

Jan Henningsson höll våren
2015 en tisdagsföreläsning
med titeln ”Från undersåte
till medborgare – de
arabiska folkens kamp för
sin värdighet”. Han var
2008–2015 ämnesråd vid
Utrikesdepartementets
enhet för Mellanöstern och
Nordafrika.
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Revolutionernas mest
visionära dikter, de som
griper tag i människor och
ger ord åt deras längtan,
skrivs inte av partiideologer med sitt programmatiska, förutsägbara ordval.
De skrivs av politiskt
obundna lyriker, som har
sin egen syn på världen
och människorna.

This is Egypt when it believes. This is
why these youth from all regions in
Egypt, from all social classes [---], fused
into one melting-pot: Muslims and
Christians, radicals and conservatives,
rightists and leftists, men and women,
[---] in order to liberate Egypt from
injustice (zulm) and tyranny (tâghût). It
was inevitable that Egypt be liberated,
because these youth willed it, and when
the youth will, their will participates of
the will of God. In the past, we learnt by
heart this poem of Abul Qasim al-Shabi:
”Surely, the day the people want to live,
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the divine decree must inevitably
comply! ”2
The divine decree (qadar) … God Most
High says: ”God does not change the
condition of a folk until they first change
that which is in themselves” (Koranen
13: 11). The people (sha`b) changed, so
God changed its condition! The people
endured, it was put to the test, it made
sacrifices, it was determined, and the
fear was removed from it. The pharaohs,
in the past, made people fear, they used
to gain victories by frightening them ...

En annan islamist, Abu Jarra Soltani3,
analyserar i sin bok om jasminrevolutionen (”Regimer i blåsväder –
exemplet Tunisien”) de nya arabiska
revolutionernas anatomi. Boken
börjar med Koranversen ”Gud hjälper
inte ett folk ur deras belägenhet,
förrän de hjälper sig själva”. Sedan
följer en tillägnan, en parafras på alShabis dikt: ”till kärlekens och
revolutionens poet, Abul Qasim alShabi: efter dig ville folket äga sitt liv,
och ödet bönhörde dem. Dina förhoppningar förverkligades sjuttiosju
år efter din hädangång till den andra
världen. Men mellan viljan till liv och
ödets gensvar finns en vägg, som
måste krossas, den som kallas
Rädslans Mur”.

"

Folket ville nu fälla regimen
på egen hand, utan hjälp av
vare sig Gud eller Nato.
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Vad folket vill
Parollerna våren 2011 var inte ”Må
Gud låta regimen falla” eller eventuellt ”Vi vill att regimen ska falla”. Nej,
upprorens vanligaste slagord var
detta: Al-sha’b yurîd isqât al-nizâm!,
”Folket vill fälla regimen! ”. Fälla är
ett transitivt verb, som förutsätter
både subjekt och objekt. Folket ville
nu fälla regimen på egen hand, utan
hjälp av vare sig Gud eller Nato.
Folket åberopade ingen annan makt
än sig självt. Man hade tröttnat på att
”folkviljan” formulerades uppifrån.
Som Aziz al-Azmeh påpekar:
”despotic regimes prefer an abstract
‘people’ drained of politics”.4 Nu
började begreppet ”den allmänna
opinionen” (al-ra’y al-’âmm) få en
mening även i arabvärlden …
En arabisk diskurs med ”folket” i
centrum hade förvisso glimtat förbi
under den antikoloniala arabnationa-

lismens och arabsocialismens första
decennier. Hos Bath-partiets båda
grundare, Michel Aflaq och Sati' alHusri, finner man en marxistiskt
inspirerad ideologi, där folkviljan
utgör den yttersta sanningen. Där
finns också en revolutionär anda:
”The government can imprison, and
exile and persecute an individual and
individuals, but what can it do with a
new generation in its entirety? ”
(Aflaq, 1945)5.
En av den arabiska vårens få
internationellt uppmärksammade
ledargestalter, fredspristagarinnan
Tawakkul Karman, sade följande om
folkets vilja:
Allow me to say that our oppressed
people have revolted declaring the
emergence of a new dawn, in which the
sovereignty of the people, and their
invincible will, will prevail. The people
have decided to break free and walk in
the footsteps of civilized free people of
the world.
I would like to emphasize that the Arab
spring revolutions have emerged with
the purpose of meeting the needs of the
people of the region for a state of
citizenship and the rule of law.
(Nobelföreläsning, Oslo, 10 december
2011)

Nya grundlagar – ett resultat av
upproren
Tunisiens grundlag, antagen av den
konstituerande församlingen och
undertecknad av president Munsif alMarzouqi med flera den 27 januari
2014, inleds så här:
”Vi, ombud för det tunisiska folket …
… i stolthet över vårt folks kamp för
oberoende och uppbyggandet av en
stat, över frigörelsen från tyranni i
enlighet med deras fria vilja, och över
förverkligandet av revolutionens mål:
frihet och värdighet [--]; i trohet mot de
oskyldiga martyrernas blod och de offer,
som bragts av generationer av tunisiska
män och kvinnor, bryter vi med tyranni,
kränkningar och korruption;
… med beaktande av vårt folks lojalitet
med islams lära och dess syften, som
präglas av öppenhet och moderation;

och med mänskliga värderingar och
principerna för mänskliga rättigheter –
universella och okränkbara (alkawniyyah al-sâmiyyah); [---]
… med grund i ett republikanskt,
demokratiskt, participatoriskt
(tashârukiy) styrelseskick inom ramen för
en civil stat (dawlah madaniyyah), där
lagen råder, och folket regerar genom
[---] fria val, med maktdelning och
-balans …” [---]
§ 1. Tunisien är en fri, oberoende och
suverän stat. Islam är dess religion,
arabiska dess språk och republik dess
styrelseskick.
§ 2. Tunisien är en civil stat, som bygger
på medborgarskap, folkets vilja och
lagens överhöghet.
§ 3. All makt och dess befogenheter
utgår från folket, som utövar den genom
sina valda ombud eller genom
folkomröstning.”

Mest uppmärksammad blev debatten
om portalparagrafen: skulle den
innehålla en hänvisning till islamisk
lag, sharia? Islamistpartiet Al-Nahdah
backade från sitt yrkande i denna
fråga liksom från en rad andra
islamistiskt präglade förslag. Detta
ledde under processens gång till en
del avhopp, men i en kommentar
efteråt sade en kvinnlig ledamot (och
hög representant för al-Nahdah) att
”ingen uppoffring är för stor, när det
handlar om Tunisiens framtid”.
Ett kapitel i Soltanis bok heter
”Bröd, javisst – men värdighet först! ”.
Värdighet, karâmah, var ett honnörsord i det postkoloniala språket, till
exempel i inledningen till det postkoloniala Egyptens första grundlag:
”The dignity of every individual is a
natural reflection of the dignity of his
nation.”6 När analytiker jämförde den
konstitution president Morsi stadfäste
den 26 december 2012 med den
dittills gällande (i allt väsentligt 1971
års text), var det framför allt de
konfessionella, islamiska inslagen som
väckte uppmärksamhet. Bland annat
fäste man sig vid den centrala roll
som tilldelades al-Azhar och ”dess
främste skriftlärde” (kibâr al-’ulamâ),
liksom vilka tolkningstraditioner som
var tillämpliga.

Den nu gällande egyptiska
konstitutionen (publicerad i december 2013) skiljer sig på flera punkter
från de båda tidigare, bland annat
genom att framhäva ”den patriotiska
armén” som nyckelaktör – alltifrån
Napoleonkrigen till de senaste årens
folkuppror. Inledningen domineras nu
av en historisk-politisk bakgrund, där
tio personer lyfts fram som särskilt
betydelsefulla för det moderna
Egyptens framväxt. År 2012 nämndes
inga personer vid namn, bara ”Guds
profeter” kollektivt. Däremot fanns
referenser till Gud, ”Skaparen” (alKhâliq), bland annat som ursprunget
till människans ”rätt till frihet”.
I 2013 års text används inte den
officiella termen ”väpnade styrkor”
utan det i folkmun gängse ordet
”armén”, al-jaysh. Någon separation
mellan det militära och det politiska
stadgas inte uttryckligen; istället talas
om ”det fasta handslaget (al-’urwah
al-wuthqâ) mellan det egyptiska
folket och dess nationella armé”.
Denna laddade metafor7, hämtad ur
Koranen 2:256, har använts politiskt,
om än sparsamt, i Egyptens moderna
historia, till exempel av panislamismens förgrundsgestalter al-Afhgâni
och Muhammed ’Abduh.

ISIS – och dess vedersakare
Visar inte den självutnämnde kalifen
Abu Bakr al-Baghdadi ”islams sanna
ansikte”? Inte om man får tro en
förkrossande majoritet av muslimska
lärde, som uttalat sig både enskilt och
samlat. Egyptens stormufti Shawqi
’Allam fördömde den 14 juli 2014
ISIS som en terroristorganisation och
förklarade att ISIS är fullständigt
okunnigt om islam och dess principer.
OIC:s generalsekreterare, Iyad Amin
Madani8, fördömde samma vecka
ISIS övervåld ”mot oskyldiga kristna
medborgare i Mosul och Nineveh,
inklusive deportering under dödshot
– oförlåtliga brott, som strider mot
islam”. Saudiarabiens stormufti,
Abdul Aziz Al al-Sheikh, fördömde i
augusti ISIS som ”islams fiende
nummer ett” och uppmanade i en
fatwa (den 7 september) rättrogna
muslimer att ta till vapen mot dem.
Den 24 september 2014 publicerade 111 muslimska skriftlärde ett
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Det krävs mod och
uthållighet för att nå sina
drömmars mål.

öppet brev till ISIS ledare, som de
anklagar för ”avskyvärda krigsbrott”.
I tjugofyra avsnitt vederlägger man
ISIS islamtolkning som en förvrängning. Några axplock bland rubrikerna:
Enligt islam är det tillåtet att hysa skilda
uppfattningar i sådana frågor, där
religionen inte ger ett för alla och envar
uppenbart svar.9
Enligt islam är det inte tillåtet att bortse
från verklighetens rättsprinciper (fiqh alwâqi’)10.
Enligt islam är det inte tillåtet att döda
sändebud och ”ambassadörer” och
således inte heller tillåtet att döda
journalister.
Enligt islam är slaveri inte tillåtet, efter
att det avskaffats med (internationell)
konsensus.
Enligt islam är det inte tillåtet att
påtvinga någon en religion.
Enligt islam är det inte tillåtet att kränka
kvinnors rättigheter.
Enligt islam är det inte tillåtet att kränka
barns rättigheter.
Enligt islam är tortyr inte tillåten.
Enligt islam är det inte tillåtet att
åberopa Guds namn, när man begår
brottsliga och skändliga dåd.

En av de tjugofyra satserna lyder:
”Enligt islam är det inte tillåtet att
utmäta hudud-straff11 utan att först
garantera rättvisa och barmhärtighet.” Men är inte ISIS islamtolkning
på denna punkt i princip densamma
som Saudiarabiens? Så här avslutar
den saudiske FN-ambassadören,
Abdallah bin Yahya al-Mu’allimi, en
debattartikel under rubriken ”Är
prygel ett förödmjukelsestraff?”:
Jag ska inte med er diskutera
prygelstraffets oförenlighet med de
internationella konventioner och
deklarationer, vilka anser prygel vara en
form av tortyr, som är internationellt
förbjuden. Om domen utfärdats baserad
på ett brott mot Guds okränkbara
gränser (hudûd qat’iyyah), skulle vi
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acceptera den och försvara den i trohet
mot Guds heliga lag och Profetens
sunnah. Men det är tydligt att
rättsskipningen vid utfärdandet av
denna dom har utövat så kallad
bestraffningsauktoritet, som ger makten
att värdera12. Kanske skulle man ha
börjat med att söka en förebild i Guds
ord: ”de som lägger band på sin vrede
och förlåter sina medmänniskor – Gud
älskar dem som gör det goda och det
rätta” (Koranen 3:134).

Drömmen lever – trots allt
Det krävs mod och uthållighet för att
nå sina drömmars mål. Den process,
som under några oförglömliga
månader befriade människors sinne
och tunga och förlöste deras
handlingskraft, har beskrivits med
uttrycket ”att krossa rädslans mur”,
hadm hâjiz al-khawf. Men alla vågade
inte; den inre muren, självcensuren,
dröjde kvar till exempel hos den
syriske poeten i Beirut som Svenska
Dagbladets Dina Abdullah träffade i
april 2011: ”Han berättar att hans
uppläsning skulle handla om Tahrirtorget i Egypten, att han ville tala om
Tunisien, om Bahrain … Han tittar
upp [--] säger att han är en nedrig
människa, inte värdig sin publik,
eftersom han är feg och värdelös. Att
han inte har några kämpande ord, att
han knappt har ord längre.”
Med facit i hand fyra år senare,
2015, kan man knappast förebrå vare
sig honom eller de andra, som fortsatte att tiga. Men drömmen lever.
Alltjämt finns unga och gamla araber,
som bär med sig denna strof av Abul
Qasim al-Shabi:
Den som inte trängtar att bestiga
bergen,
får leva för evigt bland markens hålor.
Man lâ ya'shaq su'ûd al-jibâl
ya'îsh abad al-dahri bayn al-hufar.

Noter till Jan Henningssons artikel
1) Khairil Anwar var förgrundsgestalten i den litterära revolutionen och det kulturella
motståndet mot den japanska ockupationen. Ingen av de båda poeterna uppnådde trettio års
ålder.
2) Notera att den skriftlärde shejken tolkar diktens ord al-qadar, ”ödet”, som en synonym för
Guds vilja.
3) Anzima fi wajh al-i’sar, Alger 2011. Soltani var ledare för den islamistiska rörelsen
Mouvement de la Societé de la Paix, en stark politisk faktor i Algeriet.
4) Aziz al-Azmeh Islam and Modernities, London 1993, sid. 72.
5) Nationalism och socialism i arabvärlden måste dock alltid och överallt förhålla sig till islam.
6) Having realized that man’s humanity and dignity are the torches that guide and direct the
course of the enormous development of mankind towards its supreme ideals. The dignity of every
individual is a natural reflection of the dignity of his nation, for each individual is a cornerstone in
the edifice of the homeland . This homeland derives its strength and prestige from the value of each
individual, his activity and dignity"; ur den egyptiska konstitutionens (al-Sadat, 1971) inledande
”Proklamation”.
7) Formuleringen att Gud skulle ha ”en hand” att fatta tag i har varit problematisk för de många
islamiska exegeter som avvisar begreppet majâz, metafor.
8) OIC, Organization of Islamic Cooperation, grundades 1969 och omfattar i dag 57
medlemsländer.
9) Huvudtexten framhåller att i tveksamma fall ska den barmhärtigaste tolkningen ta över. Den
hårdare tolkningen är inte frommare utan kan snarare leda till grymhet och övermod.
10) Det vill säga, hänsynstagande till de troendes faktiska levnadsomständigheter och den effekt
en fatwa kan förväntas få.
11) I sharia föreskrivna straff i form av stympning (till exempel för stöld), piskrapp eller stening
(till exempel för äktenskapsbrott).
12) Här i betydelsen ”avgöra en förbrytelses straffvärde” utan att vara bunden av en helig text.
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Från Nixon till Obama

Förändring i amerikansk utrikespolitik
gentemot Iran och Irak
Idris Ahmedi
Idris Ahmedi höll våren
2015 en föreläsning med
titeln ”Förändring i
amerikansk utrikespolitik
gentemot Iran och Irak”
inom föreläsningsserien
”Från vår till vinterkyla.
Mellanöstern i förändring”.
Han är forskare och lärare
vid Statsvetenskapliga
institutionen, Stockholms
universitet.
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Frågan om förändring i den amerikanska Mellanösternpolitiken är inte
enbart av akademiskt intresse. Förändring i såväl den övergripande
amerikanska strategin som de bilaterala relationerna till regionens stater
kan få långtgående konsekvenser både inom och utanför regionen. I vissa
fall tämligen dramatiska sådana. Artikeln fokuserar på förändring i den
amerikanska politiken gentemot Iran och Irak. Det finns flera skäl till det.
Iran och Irak är belägna i Persiska
viken, som har en särskild geoekonomisk och geopolitisk tyngd i
Mellanöstern. Konkret innebär det att
västmakterna har ett strategiskt
intresse i att säkra tillgången på
regionens oljeresurser. För det
ändamålet behöver man se till att
bland annat Hormuzsundet, infarten
till Persiska viken, förblir öppet. Således
kan inte USA, som sedan slutet av
1960-talet – efter Storbritanniens
militära tillbakadragande – fått axla
uppgiften att skydda västerländska
intressen i Persiska viken, tolerera en
fientligt inställd stat från att dominera
regionen militärt.
Iran har försökt uppnå regionalt
herravälde både under shahen och
den nuvarande islamistregimen. Men
det som är kännetecknande för den
iranska islamistregimens utrikes- och
säkerhetspolitik är en ideologiskt
motiverad fientlighet gentemot USA.
Företrädare för regimen och deras
anhängare skanderar ”död åt
Amerika” i diverse sammanhang.
Iranska regimen och USA har därför
sedan revolutionen 1979 varit på
kollisionskurs. Detsamma gällde Irak
från 1970-talet och framåt, då
socialistiska Bath-regimen under
ledning av Saddam Hussein lyckades
befästa sitt grepp om landet och
eftersträvade en dominerande roll i
Persiska viken och arabvärlden i stort.
Den säkerhetspolitiska miljön under
kalla kriget komplicerades ytterligare
av Sovjetunionens ambitioner att få
inflytande över regionen. Irak hade
genomgått en stegvis utveckling som

oroade västmakterna. Den provästliga
monarkin i Bagdad störtades i en
militärkupp år 1958. Efter år av
instabilitet kom Bath-partiet till
makten 1968 och nationaliserade
oljan några år senare. Men det var i
och med samarbetsavtalet med
Sovjetunionen 1972 som den
amerikanska farhågan för sovjetiskt
inflytande stärktes ytterligare. Under
kalla kriget formades den amerikanska utrikespolitiken i Persiska viken
således av den mer övergripande
uppdämningsstrategin gentemot
Sovjetunionen.

Relationen till Israel och allierade i
Persiska viken
Men även USA:s relationer till Israel
och dess allierade i Persika viken,
företrädesvis Saudiarabien och
Kuwait, har kommit att forma
supermaktens politik i regionen.
Sedan 1960- och 70-talen har olika
amerikanska administrationer
förbundit sig att skydda Israels
existens. Irak var en stark motståndare till den judiska staten och
angrep civila mål i Israel med Scudmissiler under Gulfkriget år 1991.
Islamistregimen i Iran vägrar erkänna
staten Israel. Högste ledaren Ali
Khamenei har åtskilliga gånger
beskrivit Israel som en ”cancersvulst”
och iranska regimen har även
anklagats för att bistå grupper som
utfört terrorattentat mot civila i
Israel.
Efter revolutionen 1979 försämrades relationerna mellan Iran och
Saudiarabien. Den shiitiska teokratin i

Iran, som föresatte sig att sprida den
”islamiska revolutionen”, hamnade i
konflikt med den sunnitiska regimen i
Saudiarabien. Redan tidigt anklagades Iran för att söka destabilisera det
saudiska kungadömet. Saudiarabien
stödde därför Irak mot Iran i det krig
mellan länderna som varade från
1980 till 1988.
Irak hade sedan 1960-talet gjort
anspråk på Kuwait, men det var i
samband med invasionen av Kuwait
år 1990 som Irak med militära
maktmedel sökte lägga under sig det
lilla grannlandet. Irak hade vid denna
tidpunkt utvecklat en militär
överlägsenhet i Persiska viken.
Beslutsfattare i Washington befarade
därför att Irak även skulle ockupera
Saudiarabien. Farhågan att Irak
därmed skulle kunna kontrollera
merparten av regionens oljeresurser
föranledde USA att svara med krig
mot Irak.

USA:s intressen i Mellanöstern
Irak från 1970-talet till Bath-regimens
fall 2003 och Iran sedan 1979 har
utmanat supermakten i Persiska viken.
Från amerikanskt håll har man betraktat dessa stater som ett hot mot
landets tre vitala intressen i Mellanöstern: att säkra tillgången på olja, att
hindra framväxten av en fientligt
inställd stat från att militärt dominera
regionen samt att skydda Israels
existens och värna Saudiarabiens,
Kuwaits och andra allierades säkerhet
i Persiska viken.
Således kan man säga att Iran och
Irak utgjort fokus för övergripande
amerikansk politik i Persiska viken.
Men det är också dessa stater som
föranlett en betydande förändring i
supermaktens politik i regionen.
Undantaget är terrorattentaten den
11 september 2001 som utlöste en
radikal förändring i amerikansk
Mellanösternpolitik. Men även då
kom den förändrade politiken i mångt
och mycket att kretsa kring Irak och
Iran.

Vänner, fiender och
styrkeförhållanden
Att den amerikanska Mellanösternpolitiken kretsat kring Iran och Irak
härrör från ländernas ställning som

potentiella regionala stormakter.
Geografiskt läge, befolkningsmängd,
oljeintäkter och militär förmåga är
förutsättningar för att uppnå regional
hegemoni. Dessa kan emellertid i sig
inte föranleda en strävan efter
hegemoni. Ytterst bör en stat ha
ideologiska motiv eller incitament för
att uppnå hegemoni i sitt närområde.
Persisk nationalism, som vilar på
föreställningar om persernas
kulturella överlägsenhet och att de är
arvtagare till världens första imperium, tillhandahåller sådana motiv
och incitament för Irans vidkommande. Det gäller Iran såväl före som
efter revolutionen. Föreställningar om
att sprida den islamiska revolutionen,
som är ett slags förtäckt shia-islam,
har kommit att bli viktiga för Iran
efter revolutionen, även om den
persiska nationalismen alltjämt utgör
grunden för statens utrikes- och
säkerhetspolitik.
Panarabisk nationalism, som har
som mål att förena det splittrade
arabiska folket, i förening med Bathregimens socialistiska ideologi
utgjorde den irakiska statens
ideologiska grundvalar fram till 2003.
Men Bath-regimen bars också upp av
den sunnitiska minoriteten trots att
den var sekulär. Således hade även
Bath-regimens utrikes- och säkerhetspolitik en implicit sekteristisk
dimension, som kom att bli alltmer
uttalad efter förvandlingen av Iran
från monarki till shiitisk teokrati och
iranska regimens stöd till militanta
shiitiska grupper i Irak.
Grovt förenklat kan man säga att
det som förklarar en förändring i
amerikansk utrikespolitik är två
faktorer. Det handlar dels om det
ideologiska avståndet mellan supermakten och betydelsefulla stater och
icke-statliga aktörer i en region av
strategiskt intresse, dels om förskjutningar i de politiska och militära
styrkeförhållandena i regionen. Båda
dessa ska ses i relativa termer, och de
politiska och militära styrkeförhållandena kan ibland ge upphov till
förbryllande allianser eller omaka par.
Saudiarabien och USA befinner sig
ideologiskt sett långt från varandra,
men eftersom Saudiarabien inte har
samma förutsättningar som Iran och

"

Således kan man säga att
Iran och Irak utgjort fokus
för övergripande amerikansk
politik i Persiska viken.
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Irak har den saudiska monarkin agerat
pragmatiskt och ingått en allians med
USA sedan 1940-talet snarare än att
konfrontera supermakten. Detta av
rädsla för kommunismen under kalla
kriget, men också av rädsla för den
shiitiska teokratin i Iran och panarabismen i dess sekulära och socialistiska
skepnad i Irak. Och givetvis av rädsla
för båda grannländernas krigsmakt.
Avståndet mellan Iran och USA
ökade markant efter det islamistiska
maktövertagandet efter revolutionen.
Likaså ökade successivt det ideologiska avståndet mellan Irak och USA
efter Bath-partiets maktövertagande
och närmandet till Sovjetunionen.
Ända fram till revolutionen 1979
hade Iran militär överlägsenhet. Med
tiden kom Irak att överträffa Iran och
efter det långa kriget under 1980talet var Irak regionens största militärmakt. I och med att USA kraftigt
reducerade Iraks militära förmåga i
kriget år 1991 och invaderade landet
år 2003, har Iran utvecklats till
regionens största militärmakt som
dessutom misstänks eftersträva
kärnvapen.

Från balanseringspolitik till
uppdämningspolitik

"

Nixonadministrationen fann
således en ”vän” i shahen. På så
vis kunde USA upprätthålla en
för västvärlden gynnsam
maktbalans i Persiska viken.
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Iran under shahen var inte en demokrati. Det fanns således ett ideologiskt
avstånd mellan den auktoritära monarkin i Teheran och Förenta staterna.
Men redan efter andra världskriget
och framåt, särskilt efter kuppen
1953, såg västmakterna en allierad i
shahen. Han var antikommunist och
kunde sedermera agera som amerikansk ställföreträdare i Persiska viken.
Detta särskilt efter kriget i Vietnam,
som hade undergrävt det inrikespolitiska stödet för amerikanska
åtaganden i andra delar av världen.
Redan 1969 kommer detta till uttryck
i Nixondoktrinen. Hädanefter skulle
USA förlita sig på regionala ställföreträdare för att värna amerikanska
intressen i strategiskt viktiga delar av
världen. Därför sålde man avancerade
vapensystem till shahens regim, som
med tiden kom att förfoga över
världens femte största armé. Nixonadministrationen fann således en
”vän” i shahen. På så vis kunde USA
upprätthålla en för västvärlden

gynnsam maktbalans i Persiska viken.
Irak och Sovjetunionen hindrades från
att dominera regionen.
Revolutionen i Iran 1979 underminerade denna balanseringspolitik.
USA:s viktigaste allierade hade
förvandlats till en ideologiskt hårdnackad motståndare till supermakten.
Trots att Carteradministrationen
försökte nå ut till den postrevolutionära regimen, har den islamiska
regimen inte velat normalisera
relationerna till USA. Under de två
första åren av kriget mellan Irak och
Iran förhöll sig USA neutralt.
Sedermera försåg man båda sidor
med vapen, och särskilt Irak fick stöd
av en rad västländer för att på så vis
hindra något av dem att segra och i
förlängningen dominera regionen
militärt. Balanseringspolitiken kunde
sålunda föras vidare genom att spela
ut Iran och Irak mot varandra.
Balanseringspolitiken vilar på
premissen att supermakten i nödfall
kan intervenera för att återupprätta
den regionala maktbalansen. Det är
vad USA gjorde genom att kraftigt
reducera den irakiska krigsmakten i
början av 1991, men låta regimen i
Bagdad överleva för att kunna utgöra
en motvikt till Irans hegemoniska
ambitioner.
Kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning förbättrade USA:s
globala position avsevärt. Som enda
kvarvarande supermakt i det
internationella systemet och med den
snabba militära segern över Irak hade
USA bättre förutsättningar än under
kalla kriget att föra en mer expansiv
strategi gentemot Iran och Irak.
Clintonadministrationen övergav
balanseringspolitiken och kungjorde i
maj 1993 en ”tvåfaldig uppdämningspolitik” såtillvida att Iran och
Irak genom sanktioner och andra
medel skulle inneslutas för att ytterst
bereda väg för intern förändring i
respektive stat. Balanseringsstrategin
är avsedd att hindra en fientligt
inställd stat från att expandera utåt.
Uppdämningsstrategin söker i stället
förmå en fientligt inställd regim att
förändras inifrån eller tvingas till
kollaps.

11 september och
demokratifrämjande
Efter den 11 september hade George
W Bush-administrationen siktet
inställt på att störta fientligt inställda
regimer som antingen hade understött terrorism eller misstänktes hysa
planer på att anskaffa massförstörelsevapen. Såväl Bush som andra
företrädare medgav att den tidigare
politiken, där USA lierat sig med
diktaturer, skapat grogrund för
extremism och terrorism som ytterst
slagit tillbaka på supermakten själv.
Ett annat syfte var därför att främja
demokrati för att långsiktigt vända
utvecklingen i Mellanöstern och
bättre värna amerikanska säkerhetspolitiska intressen. Invasionen av Irak
blev startskottet för denna ambitiösa
strategi. Men det var också i Irak den
kom på skam.
Troligen tänkte man sig att
störtandet av Bath-regimen i Irak
skulle ha en demonstrationseffekt
såtillvida att andra fientligt inställda
regimer skulle ge upp sina planer på
att anskaffa massförstörelsevapen och
även upphöra med att understödja
terrorism. En annan tanke var att ett
demokratiskt Irak inte bara skulle bli
en allierad, utan att en lyckad
demokratisering av landet skulle bli
en strategisk tillgång och tjäna som
modell för förändring i andra länder i
regionen, särskilt grannländerna Iran
och Syrien. Trots den storslagna
retoriken hade Bushadministrationen
inga planer på att störta regimen i
Teheran eller Damaskus.
Paradoxalt nog var det Libyen som
efter invasionen av Irak skrotade sitt
kärnvapenprogram och inledde ett
samarbete med USA i kampen mot alQaida. Både teokratin i Iran och Bathregimen i Syrien såg en lyckad demokratisering i Irak som ett existentiellt
hot. Regimen i Syrien är sekulär men
bärs upp av den alevitiska minoriteten
som bekänner sig till en form av shiaislam, och har sedan 1979 ingått en
allians med shiitiska Iran. Iran och
Syrien föresatte sig därför att underminera de amerikanska planerna i
Irak, främst genom att understödja
terrorism för att försätta Irak i ett
kroniskt tillstånd av instabilitet.
USA:s egna misstag och bristfälliga,

för att inte säga inkompetenta, plan
för Iraks politiska och ekonomiska
återuppbyggnad bidrog onekligen till
denna instabilitet.
I nästa steg såg Iran till att hindra
fortsatt amerikansk närvaro i Irak.
USA drog tillbaka sina trupper år
2011, efter det att den shiadominerade och proiranska regimen i
Bagdad vägrat gå med på fortsatt
amerikansk truppnärvaro. Demokratin i Irak är inte bara dysfunktionell
utan också sekteristisk och det är
ingen överdrift att säga att Iran delvis
regerar i Irak. Iran vill hindra Irak
från att bli demokratiskt och
sammanhållet, då Irak har förmågan
att blockera Irans planer på att
dominera regionen. Iran vill i stället
ha en shia-dominerad, men svag och
underställd regering i Bagdad.
Resultatet av de irakiska shiiternas
sekteristiska politik, men också av
iranska påtryckningar på och
inflytande över den shia-dominerade
regeringen i Irak, har lett till
marginalisering av sunniterna och
skapat bitterhet hos dem. Detta, i
förening med inbördeskriget i Syrien,
har skapat jordmån för framväxten av
den skräckinjagande terrororganisationen Islamiska staten. Dess
framryckningar i Irak och den USAstödda irakiska arméns kollaps har
ytterligare gynnat Iran. Tidningen
Washington Post skrev i en rapport
den 15 februari att de shiitiska miliser
som Iran skapat i Irak uppskattas vara
100 000 till 120 000 man, medan den
irakiska armén krympt till 48 000
man. Även om Islamiska staten
besegras kommer Irans inflytande i
Irak att utgöra en strategisk utmaning
för de krafter som vill föra landet i
annan riktning.

"

Såväl Bush som andra
företrädare medgav att den
tidigare politiken, där USA
lierat sig med diktaturer,
skapat grogrund för
extremism och terrorism.

Amerikansk återgång till
balanseringsstrategi?
Den amerikanska strategin i Persiska
viken har blivit mer expansiv över tid,
från balansering under kalla kriget till
uppdämning efter Sovjetunionens
upplösning, till regimstörtande och
demokratifrämjande efter 11 september. Efter motgångarna främst i Irak
och USA:s försvagade position har
den trenden brutits.
Samtidigt som USA försvagats
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"

Den enda delen av Irak
som varit relativt stabil är
Kurdistanregionen.

"

Alliansen och samarbetet
med kurderna i Irak och Syrien
är dock ett av många tecken på
att USA har återgått till en
balanseringsstrategi i
Mellanöstern.
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under senare år har den säkerhetspolitiska miljön i Persiska viken blivit
mer komplicerad än någonsin.
Återverkningarna från kriget i Syrien
har bidragit till detta, där USA i
avsaknad av ideologiskt attraktiv
allierad i förening med Irans och
Rysslands stöd till Assadregimen är
motvilligt till att intervenera på ett
avgörande sätt. Återgång till en
balanseringsstrategi förefaller därför
mer sannolik. Men förutsättningarna
är annorlunda jämfört med kalla
kriget, och det går därför inte att tala
om en traditionell form av
balanseringspolitik.
Irak blev inte den vän man tänkte
sig, även om USA både under den
tidigare administrationen och den
nuvarande inte har gett upp hoppet
om att bistå Irak i dess återbyggnad
för att i förlängningen kunna förmå
landet till att hävda sitt oberoende i
förhållande till Iran. Det förefaller
som att amerikanska strateger och
beslutsfattare är av uppfattningen att
arabisk nationalism på sikt ska kunna
överbrygga skiljelinjen mellan
sunniter och shiiter i Irak. Därför
betonar Obamaadministrationen
vikten av en demokratisk och
inkluderande politik i Irak. I nuläget
och under överskådlig tid framåt
kommer Irak emellertid inte att
kunna bli den regionala aktör som
landet har potential till.
Den enda delen av Irak som varit
relativt stabil är Kurdistanregionen.
Irakiska Kurdistan, liksom det framväxande självstyret i Syrien, har
kommit att spela en nyckelroll i kriget
mot Islamiska staten. Kurderna har
visat sig ha de mest effektiva militära
styrkorna på marken. Kurdiska
styrkor i Irak och Syrien med flygunderstöd från det amerikanska
flygvapnet har inte bara hejdat
Islamiska statens makabra utbredning
över Syrien och Irak, utan kurdiska
peshmerga-soldater har även drivit
tillbaka organisationen från strategiskt viktiga områden. Ändå kan inte
USA och övriga västländer ingå en
helhjärtad allians med kurderna på
grund av Irans, Iraks, Turkiets och
Syriens fientlighet gentemot
kurderna.
Alliansen och samarbetet med

kurderna i Irak och Syrien är dock ett
av många tecken på att USA har
återgått till en balanseringsstrategi i
Mellanöstern. Finanskrisen 2008, de
påkostade och impopulära krigen i
Afghanistan och Irak i förening med
en trött amerikansk militär har skapat
en situation där USA inte kan ha egna
trupper på marken och i stor utsträckning förlitar sig på kurdiska styrkor.
Förklaringen till samarbetet är att
kurderna är provästliga och
ideologiskt sett mer attraktiva för
västvärlden. President Obama har till
och med framhävt Kurdistanregionen
i Irak som ett hoppingivande
exempel. I en intervju i The New York
Times (8 augusti 2014) sade Obama
att ”den kurdiska regionen fungerar
på ett önskvärt sätt” och tillade att
kurderna ”tolererar andra grupper
och andra religioner på ett sätt som vi
önskar se annorstädes.” Även Turkiet,
som visat sig motvilligt till att bistå
USA i kriget mot Islamiska staten, har
på senare tid ändrat inställning. Men
det blir en stor utmaning för USA att
balansera dess samarbete med de
kurdiska styrkorna i Syrien och
Turkiet, då regeringen i Ankara är en
stark motståndare till det kurdiska
självstyret i grannlandet.
Ett annat tecken på att USA är i
färd med att föra en balanseringsstrategi är att man inte försöker ta
ställning i konflikten mellan shiiter
och sunniter som spänner över stora
delar av Mellanöstern. Ytterligare ett
tecken, som en konsekvens av den
amerikanska politiken, är att Israel
och de sunnitiska arabstaterna
förefaller vara i färd med att ingå en
underförstådd allians för att
balansera Iran.
En balanseringsstrategi kräver
diplomatisk flexibilitet. I stället för att
försöka lösa säkerhetspolitiska
problem slutgiltigt, som i Bushadministrationens strategi efter den 11
september, försöker Obamaadministrationen snarare hantera dem.
Avtalet om Irans kontroversiella
kärnprogram, som misstänks vara
ämnat för framställningen av
kärnvapen, illustrerar detta. Trots att
det beskrivits som ett permanent
avtal är det i själva verket en tillfällig
lösning. När avtalet löper ut står

vägen öppen för Iran att utveckla
kärnvapen. Strategiskt sett har USA
ett intresse av att hindra Iran från att
anskaffa kärnvapen, då en fientligt
inställd stat skulle dominera Persiska
viken. Därför har Obamaadministrationen gjort stora diplomatiska
ansträngningar och även stora eftergifter för att finna denna tillfälliga
lösning. Paradoxalt nog kan
sanktionslättnader, som om fem år
även inbegriper det konventionella
vapenembargot mot Iran, stärka
regimen i Iran i andra avseenden.

Framtiden
Diplomati kan dämpa konflikten
mellan USA och Iran i vissa avseenden och under vissa omständigheter,
men inte eliminera grundorsakerna
till den. Utöver det kontroversiella
kärnprogrammet handlar konflikten
med Iran om teokratins understödjande av terrorism, destabilisering av
och fientlighet gentemot USA:s
allierade. Även iranska regimens
kränkningar av de mänskliga rättigheterna utgör en stötesten. I frånvaro
av en demokratisk stat i Iran kommer
konflikten mellan Islamiska
republiken och USA att bestå.
Samtidigt har kriget i Syrien fått
återverkningar långt bortom landets
gränser och Syrien har av general
David Petraeus, tidigare befälhavare
för den multinationella styrkan i Irak,
kallats ett ”geopolitiskt Tjernobyl”
som ”spyr radioaktiv instabilitet och
ideologisk extremism.” I någon
mening kan detsamma sägas gälla för
andra oroshärdar i Mellanöstern.
Trots USA:s ställning som supermakt i det internationella systemet
har landet begränsade resurser. Man
gör också prioriteringar. Kinas
uppgång och Rysslands agerande
under senare år har ställt USA inför
nygamla strategiska utmaningar.
Dessa utvecklingstendenser i den
globala säkerhetsmiljön gör en
balanseringsstrategi i Mellanöstern
ännu mer påkallad. Men en sådan
strategi kan inte bidra till att lösa
Mellanösterns grundläggande
problem och riskerar därtill att stärka
antiamerikanska känslor i regionen då
man kan komma att bland annat
behöva spela ut aktörer mot varandra.

Det står bortom rimligt tvivel att
meningsfull stabilitet och varaktig
fred i Mellanöstern förutsätter genuin
demokratisering av länderna i
regionen. Ty auktoritära staters
förmodade stabilitet är inte bara en
chimär, utan i slutändan destabiliserande. Arabvåren visade detta med
all tydlighet. Demokrati kan inte i ett
sådant perspektiv begränsas till att
arrangera val, utan det handlar om
att respektera grundläggande fri- och
rättigheter, liksom kvinnors och
minoriteters rättigheter, och att
befästa normer som är tolerans- och
kompromissfrämjande. Den typen av
demokratisering kommer att kräva
decennier av idogt arbete.
Demokrati kommer att leda till ett
slut på förtrycket inom länderna i
Mellanöstern. Därtill kommer
staterna i regionen inte bara att ha
fredliga och konstruktiva relationer
med varandra, utan även med
demokratier i andra delar av världen.
Teorin om den demokratiska freden
är visserligen ifrågasatt, men faktum
kvarstår att relationerna mellan
världens demokratier sedan andra
världskrigets slut har utmärkts av
ökat samarbete och fred. USA:s roll i
Västeuropa, men också supermaktens
relationer till Japan och Sydkorea i
Östasien, kan i sammanhanget
åberopas för att konflikt och krig kan
undvikas. Det innebär att USA i ett
sådant framtidsscenario kommer att
spela en annan roll i regionen.
I stället för de ideologiska konflikter
som föranlett supermakten att svara
med ekonomiska sanktioner och krig
mot regionens betydande stater skulle
ömsesidigt gynnsamma handelsrelationer och fred utmärka relationerna.
Västmakterna och främst USA
skulle kunna bistå regionen i den
utvecklingen, men ytterst sett måste
regionens politiska ledare och de
olika folkgrupperna själva välja att
bryta med de aggressiva ideologier
och den förhärskande politiska
extremism i olika skepnader som
försatt regionen i ett kroniskt tillstånd
av våld, instabilitet och återkommande krig. Det i sin tur förutsätter
något slags politisk och kulturell
renässans i regionen.

"

Det står bortom rimligt
tvivel att meningsfull stabilitet
och varaktig fred i Mellanöstern förutsätter genuin
demokratisering av länderna i
regionen.

"

Det i sin tur förutsätter
något slags politisk och kulturell renässans i regionen.
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Från arabvår till kaos i Mellanöstern och IS
– vilken är religionens roll?
Jan Hjärpe
Jan Hjärpe höll hösten 2011
en föreläsning med titeln
”Jasminrevolution och
ungdomsrevolt: religion och
sekularisering” inom
föreläsningsserien
”Abrahams barn. Religion
och politik mellan tradition
och modernitet”. Han är
professor emeritus i
islamologi vid Lunds
universitet.

Revolten i Nordafrika och Mellanöstern 2011 överraskade inte. I debatter
på Internet hade vi sett denna längtan efter frihet, demokrati och
mänskliga rättigheter. När demonstrationerna bröt fram handlade det inte
om religion. De gällde konkreta problem: rättsosäkerhet, korruption,
arbetslöshet, ekonomiska orättvisor, brödpriser samt krav på fria val.
I protesterna deltog människor med
och utan religiöst engagemang.
Kraven uttrycktes inte i religiösa
termer (här skilde sig arabvåren från
den iranska revolutionen 1979). Det
var en ungdomsrevolt, ungdomar som
behärskade elektroniska medier. De
unga kvinnorna spelade stor roll.
Egypten fick under en tid ett styre
där Muslimska brödraskapets
Muhammad Mursi satt som president,
demokratiskt vald. Han störtades i
militärkuppen 3 juli 2013. Kuppen
fick ett rätt stort folkligt stöd – i ett
åsiktsmässigt kluvet Egypten.
Muslimska brödraskapet förklarades
vara en ”terrororganisation”. Oroligheter, dödsdomar i mängd (om än
inte verkställda). Men ungdomarna
från 2011 finns kvar och de blir
efterhand äldre. Historien är inte slut
ännu. I Tunisien har konstitutionsarbetet engagerat människor, åsikter
har brutits mot varandra. Det gäller
inte bara där.
Libyen är nu i kaos, liksom Syrien,
våldet råder där och i Irak. Vi ser
härjningar av IS med brott mot
mänskligheten. Ofattbara siffror på
dödade, flyktingar, materiell och
kulturell förstörelse. Det har blivit
alltmer angeläget, både för sekulära
och för islamister av olika slag att ta
avstånd från jihadisterna, deras våld
och terror.

Religionens olika roller i rådande
kaos
Religion som markör för tillhörighet
Vi ser stater som har upphört att
fungera. Maximal osäkerhet råder.
Det betyder att individen för hjälp,
skydd och livsuppehälle, för själva
överlevnaden, är beroende av nät36

verk, gemenskaper. Det kan vara
professionella nätverk (till exempel
ett militärt förband), men det
vanligaste är en storfamilj, släkt, klan
eller stam. Vi talar då om ett tribalt
samhälle med tribalismens typiska
normer: lojalitet mot den egna
gruppen, plikten till ömsesidig hjälp
inom den, individens egenintresse
underordnat kollektivets. Detta är
rationellt i det läge som råder.
Tillhörigheten till en viss religiös
gemenskap fungerar som tribal
markör. Detta behöver inte innebära
religiös tro eller försanthållande av
religiösa läror.
Tribalismen återspeglas i fenomenet klanpartier och att människor i
stor utsträckning röstar på dem.
Sådana partier går inte att placera
ideologiskt. De två dominerande
kurdiska partierna i norra Irak, PUK
och KDP, kan ses som exempel – PUK
som en klanallians kring Talabaniklanen och KDP som en kring
Barazani-klanen. De har också kopplingar till sufiska ordnar (Qadiriyya
respektive Naqshibandiyya).
Vi kan notera liknande i Kaukasus:
den med president Putin allierade
presidenten i Tjetjenien, Ramzan
Kadyrov, efterträdde sin far Achmad
Kadyrov på posten som president
men också som ledare inom
Qadiriyyaorden. Hans politiska bas
finns i det traditionella tribala
samhället. Hans jihadistiska
motståndare som vill etablera det
”islamiska emiratet Kavkas” representerar då moderniteten i kravet på
en icke-tribal stat med individens
plikt att lyda de regler som man
hävdar vara shariaenliga.
IS deklarerar sig just så, som ”den

islamiska staten”. Det är motsatt
tribalismen. Religionen objektiveras
till en administrativ ordning. Individen ska underordna sig, men också få
hjälp av staten, där medborgarnas/kämparnas etnicitet, modersmål
eller släkttillhörighet inte spelar roll.
Religionens funktion som legitimering
av makt
Hur motiverar man sin rätt att bestämma över andra när man inte har
folkets mandat? Man kan hävda en
religiös legitimering. I den saudiska
diktaturen understryks att kungen är
khādim al-ḥaramayn, ”Vårdaren av de
Heliga Orterna”, Mekka och Medina.
Maktens uppgift är att slå vakt om att
den gudomliga Lagen tillämpas.
Därför är det så känsligt att kritisera
den saudiska maktens tillämpning av
islamisk shariatradition. Kritikerna av
den saudiska regimen – särskilt alQaida och IS – hävdar att (rätt)
sharia inte tillämpas och att regimens
företrädare är hycklare. Men kritiken
gäller också tribalismen: att
Saudiarabien är ett familjeföretag där
makt följer släkttillhörighet.
Det jordanska kungahusets auktoritet knyts till härstamningen från
Profetens klan. Det understryks
ständigt att det är det hashimitiska
kungadömet. Benämningen är efter
Profetens farfarsfar Hashim. Ätten
utgör ahl al-bayt, ”Husets folk”. Mot
detta kan IS sätta ett annat ideal: att
återupprätta kalifatet, det Utopia som
fanns i den (i och för sig imaginära)
forna guldåldern.
Historieskrivningen
Valet av det förgångna, historieskrivningen, kan vara normerande. Vi kan
identifiera olika grupper och rörelser
genom att se vilka händelser i det
förgångna som betraktas som signifikanta till skillnad från den mängd
historiska skeenden som ignoreras,
eller vars minne bekämpas. ”Den
andres” historia måste förnekas,
utplånas, den egna historien bli ”det
som inte får glömmas”.
På nätet har vi kunnat ta del av en
karta över Mellanöstern (med omnejd)
som IS ritar den. Dagens stater
saknas. Däremot finns namnen på
olika regioner – och vi känner igen
dem: de geografiska beteckningarna

från islams första århundraden. IS
”kalif” har gett sig namnet Abu Bakr
al-Baghdadi, Abu Bakr efter den
förste kalifen, och ”han från
Baghdad”, med associationer till den
”stora tiden”, det abbasidiska kalifatet
med Bagdad som huvudstad.
Alternativ historia utplånas, till
exempel genom demoleringen av
Yunusmoskén i Mawsil den 25 juli
2014, som traditionen pekar ut som
platsen för profeten Yunus/Jonas
grav. De assyriska föremålen i Mawsil,
Nimrud och Hatra förstördes systematiskt i februari–mars 2015. Vi har
sett förstörelsen av den folkliga
sufiska fromhetens platser och byggnader. Rättstillämpningen (med
diskrimineringen eller elimineringen
av ”de andra”) imiterar de regler som
man föreställer sig tillämpades under
det tidiga kalifatets tid.

Mellanöstern med omnejd –
som IS ritar kartan. Utan dagens
stater, men med geografiska
namn från islams första
århundraden. Det finns flera
varianter av kartan, en del mer
detaljerade och därmed med
fler provinsnamn.

Religion med palliativ funktion
Religion med palliativ funktion
(lindring för tillfället) är något helt
annat. Kaos, våld, osäkerhet, flyktingskap, ångest inför framtiden. Vi
kan se att ”religionskonsumtionen”
ökar i tider av nöd. Det finns ritualer
att ta till, föreställningar som kan ge
tröst och mening åt det hemska. Men
också ge hopp om en framtid, om inte
i detta livet så ”på andra sidan”.
Religioner erbjuder smärtlindring,
och detta är viktigt för människan.
Sektmentaliteten
Den palliativa funktionen kan vi skilja
från fenomenet religion som slutet
system, sektmentaliteten, i de rörelser
som står för våld, de som skapar
skräck samtidigt som de menar sig stå
för den sanna religionen, den rätta
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ordningen, en rättfärdig stat.
Sektmentalitet: religionspsykologen
Hjalmar Sundén använde ordet
”Gehäuse” som metafor – ett litet hus
med stängda dörrar och fönster. Man
kommunicerar bara med likasinnade,
har en gemensam jargong som kategoriserar det som händer, och som
identifierar ”vi och dom”. Världsbilden
blir dualistisk. ”Alla som inte är med
oss hjälper fienden.” Man behöver
bilden av ”den andre”. Genom
kommunikationen med varandra (inte
minst i sociala medier) befästs
jargongen. Nya medlemmar rekryteras
genom en propaganda som erbjuder
en tolkning av skeendet. Det finns
ingen fitna, ingen oenighet.
De som låter sig rekryteras till
rörelser som IS är unga. De har funnit
svar på sina frågor, de får en gemenskap och en världsbild. Det tvivel och
den längtan efter annat som likafullt
är kvar trycks ned i det undermedvetna. Kampen mot det egna tvivlet
projiceras till den yttre fienden.
Våldet återspeglar den inre spänningen. (Motmedlet är ”avpräglingen”: att
erbjuda frigörelse från den världsbild
som legitimerat våldet och terrorn.)

Hur kan IS politiska mål
beskrivas?

"

IS bekämpar med våld
just den mystiska islamiska
traditionen.
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IS vill vara ett återupprättat kalifat.
Det innebär ett anspråk på auktoritet
över allt som är eller som en gång har
varit del av dār al-islām (”Islams
hus”). Det betyder att i princip
Spanien och Balkan, liksom Indiska
halvön etc. ingår.
För IS är terminologin från den
tidiga islamiska rättstraditionen
viktig. Med dess hjälp kan utopin
tecknas, och den utgör en legitimering av staten. Det är en terminologi
(från de första kalifdynastiernas tid)
som har samband med den historieskrivning som man åberopar. Däremot
har IS just inget samband med den
folkliga religiositetens yttringar, med
religiösa upplevelser, andlighet,
mystik. IS bekämpar med våld just
den mystiska islamiska traditionen.
Såväl al-Qaida som IS liksom ashShabab och Boko Haram demolerar
de sufiska helgongravarna och
moskéerna och förhindrar de folkliga
kultbruken och ritualerna.

Kalifatidén skiljer sig också från
nationalismer som grundar sig på
etnicitet. Med umma (”nation”)
menar IS religionstillhörigheten.
IS/kalifatet förutsätts vara multietniskt, och det framgår också av dess
rekrytering.
IS har stor kompetens militärt,
strategiskt och taktiskt. Det är tydligt
att IS avser att ta Bagdad-regionen,
och därmed de allra viktigaste
pilgrimsorterna för shiitisk islam, alKazimayn, Karbala, Najaf, Kufa och
Samarra. IS har gjort takfīr
beträffande shiitisk islam: förklarat
shia som otro och avfall och utfört
våldsaktioner mot shiitiska mål. Det
är rimligt att anta att om IS intar
Bagdad och området omkring tänker
man förstöra de shiitiska helgedomarna och döda shiitiska
företrädare. Inför detta skulle det
vara egendomligt om inte Iran
ingriper militärt, och det massivt. Är
det en för djärv prognos?

Det religiösa språket
En följd av våldet är att det religiösa
språket komprometteras. Vi kan
notera att majoriteten av offren för IS
och liknande rörelsers och gruppers
attentat och militära aktioner är
muslimer. Att terroristerna använder
religionens språk, dess termer och
dess berättelser och hävdar att de
representerar ”sann islam” får som
följd att det religiösa språket fungerar
sämre för att uttrycka individers
känslor. Vi ser i dag en mental
sekularisering, och en även radikal
religionskritik som var ytterst sällsynt
förr. Det hjälper inte att hävda att
jihadisterna ”har fel”, att de inte står
för islam, att de är hycklare som
söker makt. De har tagit det religiösa
språket för eget bruk. I den
situationen finns en hel del vilda
konspirationsteorier i svang som gör
gällande att IS är en skapelse av USA,
Moussad, och så vidare. Likafullt, det
politiska språket påverkas: det har nu
visat sig att religion är splittrande,
inte enande. Det har blivit nödvändigt att söka efter andra tillhörigheter
för att skapa någon form av nationell
identitet, en sekulär.

Hamas mellan sharialagar och demoislam
Michael Schulz
Under sommaren 2014 rasade ännu en väpnad konflikt i Gazaremsan
mellan Hamas och Israel. Kriget utspelade sig framför allt i Gaza som är
ett av världens mest tätbefolkade områden. Hamas raketbeskjutningar
mot israeliska städer var den dominerande motstrategin till den israeliska
militärens invasion av Gaza.
Kriget kom att kosta 2 251 döda
palestinier, 67 döda israeliska soldater
och sex döda civila i Israel, enligt en
FN-rapport. Frågan man kan ställa sig
är hur det kommer sig att den islamiska
motståndsrörelsen Hamas (Harakat alMuqawamah al-Islamiyya) har fått en
sådan ställning hos palestinierna – och
vad är egentligen detta för en politisk
aktör? Vilka är möjligheterna för att
Hamas kan ingå någon form av
fredsavtal med sina fiender? Skulle en
dialog mellan Hamas och Israel ens
vara möjlig?
Enligt vissa analytiker skulle
dialogförsök vara fruktlösa, eftersom
de menar att Hamas fortfarande är en
monolitisk, dogmatisk, ickedemokratisk och statisk islamisk
terrororganisation som inte är beredd
att ändra sin hårdföra ståndpunkt
gentemot Israel. Nyckelfrågan i fokus
är kopplad till vad organisationen
Hamas är, vilken roll den spelar i
palestinsk politik samt vad det finns
för möjligheter för Hamas att gå en
fredlig och demokratisk väg.

Hamas ställning i Mellanöstern
Hamas som politiskt fenomen kan till
viss del kopplas samman med de
större förändringar vi bevittnar i
Mellanöstern där många gamla och
nya arabiska islamiska rörelser agerar
och följs av beslutsfattare och analytiker. Sedan de folkliga upproren
började mot egna regimer i arabvärlden under den arabiska våren
2010–2011 har vi bevittnat stora
scenförändringar.
I Egypten och Tunisien har islamistiska partier vunnit demokratiska val,
men vi har också fått uppleva hur
militanta grupper såsom Islamska
staten (IS) agerat brutalt och våldsamt
i främst Irak och Syrien. Det tycks

inte finnas en enhetlig bild av
politiserade islamska grupper. Således
finns det anledning att analysera och
försöka förstå vilka motiv, politiska
strategier och mål som islamistiska
rörelser har.

Demokratisk eller teokratisk
strategi

Michael Schulz höll våren
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Vilken benägenhet har Hamas för att
utveckla en demokratisk alternativt
en teokratisk strategi? Uppfattningen
att islam är oförenlig med demokrati
har länge varit en omtvistad fråga när
man debatterat islamiska rörelsers och
partiers målsättningar och strategier.
De som argumenterat för att
islamister kan vara demokratiska
brukar lyfta fram formerna för hur de
har skapat en social infrastruktur och
nätverk på gräsrotsnivån i de samhällen där de verkar. Denna form av
organisering kan fungera som en
slags katalysator för mer politiskt
demokratiskt deltagande. Det kan ses
som en form av mobilisering underifrån även om kritikerna säger att det
främst har instrumentella orsaker.
Palestinska allmänheten har dock
länge uppfattat Hamas som en ickekorrupt organisation, eller åtminstone
mindre korrupt än framför allt Fatah.
Hamas upplevdes redan före valsegern
2006 ha förmåga att tillhandahålla
någon form av social välfärd för de
fattigaste. Deras kapacitet att erbjuda
välfärd på gräsrotsnivån för de
svagaste grupperna i samhället förtar
dock inte deras militanta aktiviteter.
Det blir således viktigt att kritiskt
undersöka på vilket sätt militanta och
moderata medlemmar inom Hamas
har resonerat kring frågor som rör
demokrati, fred och välfärd, men
också relationen till Israel och den
israeliska ockupationen av
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Organisationen har inte
ändrat sitt övergripande mål att
bekämpa den israeliska ockupationen samt att etablera en
palestinsk stat.

Västbanken och Gazaremsan. På
vilket sätt har Hamas anpassat sig till
den politiska verklighet som kom med
valsegern 2006, där ganska omgående
en konfrontation med Fatah följde?
När således Hamas kastade ut Fatah
från Gazaremsan kom Fatah samtidigt
att ta över kontrollen av de
palestinska självstyrande områdena
på Västbanken. Palestinierna fick
därmed två palestinska myndigheter
(PA, The Palestinian Authority) och
det skapades ett Hamas-kontrollerat
PA i Gazaremsan som en del har
kallat för ”Hamasistan”.

Förändringar

"

Med demoislam menas att
man inkluderar religiösa
grundvärderingar i hur det
politiska programmet utformas.
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Delar av mina egna studier pekar på
att Hamas har genomgått vissa förändringar sedan rörelsen grundades år
1987. Organisationen har inte ändrat
sitt övergripande mål att bekämpa
den israeliska ockupationen samt att
etablera en palestinsk stat. När vi
summerar den gradvisa övergången
från en rörelse som var starkt
påverkad av det första civila upproret
mot israeliska ockupationen år 1987
visar det sig att Hamas nu har blivit
en mer etablerad och erfaren politisk
aktör. De har i dag ett mer avancerat
och detaljerat partiprogram och har
lämnat mycket bakom sig i förhållande till den stadga som skrevs år 1988.
Det är inte så mycket en intern kamp
mellan moderata och militanta medlemmar utan snarare hela rörelsens
övergripande inriktning som förändrats på grund av omvärldsfaktorer
som påverkar. Hamas har en levande
och kontinuerlig debatt som relaterar
till och är avhängig av hur den palestinska opinionen bedömer Hamas
agerande, även de kontextuella
förändringarna och då närmast i
relationen till Israel samt den Fatahledda palestinska myndigheten på
Västbanken.
Sammanfattningsvis kan man
konstatera att Hamas har accepterat
konsekvenserna som följde med Osloavtalen, som innebar i ett första steg
att PLO erkände Israel och Israel i sin
tur erkände PLO som palestiniernas
legitima representant i september
1993. Avtalet innebar också att
palestinierna skulle få begränsat
självstyre i delar av Västbanken och

Gazaremsan samt att parterna under
fem år skulle komma fram till ett
slutgiltigt fredsavtal. I dessa förhandlingar skulle parterna komma överens
om de stora tvistefrågorna såsom
Jerusalems status, de palestinska
flyktingarnas framtid, israeliska
bosättningarna på Västbanken och i
Gazaremsan samt de framtida
palestinska gränserna. I dessa
förhandlingar skulle man också
bestämma om det palestinska
självstyret skulle omvandlas till en
stat, vilket palestinierna har krävt.
Under september månad 1995 kom
Oslo II-avtalet som innebar ett
expanderande självstyre på
Västbanken från att först enbart
omfatta staden Jeriko till att nu även
inkludera alla stora städer. Inom en
yta på ungefär 30 procent befann sig
nu cirka 95 procent av alla Västbankens palestinier under någon form
av palestinskt självstyre under PA.
Fram till dags datum (september
2015) har parterna inte kommit fram
till ett slutgiltigt fredsavtal.
Hamas är känsligt för vad den
palestinska allmänheten tycker, och
det banade vägen för att man även
kom att delta i val till den palestinska
myndigheten år 2006. Man kan
samtidigt säga att man utgör ett
annorlunda politiskt alternativ än vad
Fatah och andra PLO-aktörer gör.
Bland annat visar mina studier att
Hamas-systemet varken är teokrati
eller demokrati, utan en hybrid.
Hamas kan sägas vara i en omvandlingsprocess där relationen till
omvärlden kommer att avgöra om det
är en väg till att utvecklas till ett
demoislamiskt parti eller en islamisk
sharialagsstyrd rörelse. Med demoislam menas att man inkluderar
religiösa grundvärderingar i hur det
politiska programmet utformas. I
likhet med kristdemokratiska partier i
Europa så har ett demoislamskt parti
religiös värdegrund som formar deras
politiska program. Dock innebär det
inte att man dogmatiskt följer de
religiösa lagarna, sharian, precis lika
lite som kristdemokrater dogmatiskt
tillämpar de tio budorden.
Den nuvarande politiska situationen tyder på att Palestina står inför
ett permanent tillstånd av två

palestinska myndigheter. Detta
scenario innebär en fortsatt förstärkning av en Hamas-kontrollerad
myndighet i Gazaremsan
(Hamasistan) och en annan, Fatahkontrollerad myndighet i delar av
Västbanken (Fatahstan). Trots några
lovande försök till maktdelning under
perioden 2005–2014 och trots
inrättande av en samlingsregering
under sommaren 2014 till och med
sommaren 2015 har Fatah och Hamas
inte kunnat enas om de viktigaste
detaljerna rörande styrelseskicket.
Vem ska kontrollera säkerhetsstyrkorna – och hur och när ska
palestinska nationella val hållas? Man
har inte heller kunnat lösa
maktdelningsproblemet.

Utvecklingen i framtiden
Uppkomsten av Hamas-styret i Gazaremsan och utvecklingen av två
politiskt skilda system riskerar
därmed att bryta de delmål som
hittills har uppnåtts i en i bästa fall
embryonal demokratiseringsprocess.
Även palestinierna är alltmer kritiska
till både Fatah och Hamas. På sätt och
vis är det palestiniernas vilja att utöva
påtryckningar på Hamas och Fatah
som kommer att avgöra hur demokra-

tin kan utvecklas och i vilken riktning
det kommer att gå. Alltsedan
splittringen har Hamas fått större
gehör hos palestinierna än vad Fatah
har, men det är en alltmer kritisk
folklig röst.
Samtidigt är också processen
avhängig av hur Fatah kan acceptera
Hamas som en demokratisk utmanare
samt att man kan acceptera att de
kan vinna demokratiska val. Om
Fatah försöker utesluta Hamas från
val och politiskt försöker marginalisera Hamas riskeras på nytt en direkt
konfrontation med våldsamheter som
följd. En sådan situation kan bara
skapa ökad instabilitet eftersom
Hamas fortfarande har stöd av en stor
del av den palestinska befolkningen.
Men om parterna kunde enas och
Hamas kunde upptas och bli medlem
i PLO skulle den palestinska
demokratin kunna få en bättre och
mer sund chans att utvecklas. Det
skulle också kunna leda till utveckling
av en gemensam (fredlig?) palestinsk
strategi gentemot Israel. Detta kan
öka chanserna att hitta en kompromiss i den till synes låsta positionen
mellan Israel och den demoislamska
rörelsen Hamas.

"

Samtidigt är också
processen avhängig av
hur Fatah kan acceptera Hamas som en
demokratisk utmanare
samt att man kan
acceptera att de kan
vinna demokratiska val.
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Augusti 2014. I textmeddelandet som jag får från Ali står det ”Saknar dig
broder, du måste komma tillbaka till Gaza snart så vi får äta en god
middag tillsammans, i fred”. Meddelandet skickades i gryningen. Några
timmar senare, vid lunchtid, blir jag uppringd av en nära vän som bor i
Gaza: ”Ali är död, han skulle hjälpa en italiensk journalist. De följde med
bombpatrullen för att desarmera en raket men raketen exploderade. Ali
dog omedelbart.”
Som för att bevisa att Ali var död
skickade min vän en mängd bilder på
Ali. Han låg under en blodfärgad filt
med slutna ögon. Läpparna var
formade till ett leende, det där
speciella leendet som Ali fyrade av
varje gång han tyckte att han kommit
på något alldeles extra roligt skämt.
Ali var min fixare under min första
vecka under 2014 års Gazakrig. Han
talade ofta om sina döttrar, om
fotboll, om journalistik. Han ringde
mig mitt i natten när missilerna ven
bara någon meter ovanför mitt hotells
tak, han ville lugna mig. ”Det här är
Gaza, allt kommer att ordna sig”, sa
han.

Glädjestunder

Johan-Mathias Sommarström
och Ali, fixaren som dog.
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Glädjen med och sorgen över Ali är
som kortversionen av att arbeta i
konflikttyngda delar av Mellanöstern.
Som reporter erbjuds man att följa
med i glädjestunder. Det kan vara när
ett barn under en vapenvila kan

springa barfota på stranden utan att
riskera att bli träffad av granater, eller
när barnen i grupp leker och söker
uppmärksamhet av oss besökande
västerlänningar, eller när en kvinna
för första gången på många dagar
kan gå till bagaren för att köpa färskt
bröd, eller när en familj är med om
att deras son som de inte fått något
livstecken av på många månader
plötsligt dyker upp i dörröppningen,
oskadd.
Det är glädjestunder som kan
tyckas små för oss västerlänningar i
vårt trygga samhälle men som
betyder obeskrivligt mycket för
familjer som lever under ständig
press av krig och våldsamheter.

Väska packad för flykt i Gaza
Naturligtvis finns också raka motsatsen, som Alis och andra vänners
och medarbetares död. Sorgen i de
många traumatiserade människor
man möter. Människor som tvingats
lämna allt som för dem var symbolen
för trygghet, arbete, skola, hem.
I Gaza fick jag berättat för mig att
många människor har en färdigpackad väska innanför ytterdörren.
Deras erfarenhet av krig är stor, de
vet att de kan tvingas fly från sina
hem inom några minuter. Under
Gazakriget i somras förstördes
tusentals hem, hela byar utplånades.
Människorna som bodde i dessa byar
flydde till byggarbetsplatser i Gaza
City, till släktingar eller till FN-skolor.
De flesta lyckades bara få med sig det
allra nödvändigaste, id-papper, lite
pengar och ett ombyte kläder.

Enorm grymhet av IS
Ännu värre var det för de kristna,
assyrier, kaldéer och syrianer som
tvingades fly från Islamiska Staten,
IS, i Irak i somras. Extremisterna hade
gått på offensiven för att utöka sitt
självutnämnda kalifat. Med enorm
grymhet tvingade de tiotusentals
människor på flykt, många tusen
dödades, flera av dem på omänskligt
brutala sätt, och ytterligare tusentals
människor, främst kvinnor och flickor,
togs tillfånga.
De som lyckades fly hann inte ens
få med sig extra kläder. Några som
jag mötte i norra Irak hade flytt utan
att ens ha skor på fötterna. De var
trötta, smutsiga, utmattade. De kunde
inte känna någon glädje över att de
lyckats fly, att de överlevt. De visste
att de förmodligen aldrig kommer att
återse sina hem igen eller ens sina
hembyar. Frustrationen var stor,
rädslan över att extremisterna skulle
fortsätta sin framfart var omfattande.

Ständigt rädd
Att arbeta som journalist i Mellanöstern är att ständigt kastas mellan
dessa typer av starka känslor: rädsla,
sorg, förtvivlan, uppgivenhet, glädje
och ilska. Det innebär också en ständig personlig rädsla. Jag är livrädd
varje gång jag ska korsa en gräns till
en krigszon, när granater och missiler
slår ner i närheten, vid vägspärrar där
man inte vet hur professionella de är
som kontrollerar bilar och identiteter.

Det kan tyckas dumt att arbeta
under sådan rädsla, men samtidigt är
drivkraften att berätta vanliga
människors historier så stor att det
överväger. Den egna rädslan får inte
bli ett hinder, den ska snarare upplevas som en hjälp. En hjälp att
berätta dessa människors historier, för
trots allt är det ju de som lever under
dessa förhållanden. Som västerländsk
journalist är jag ju en gäst som själv
kan välja att avbryta och åka hem.
Något som måste ses som en lyx för
människor i utsatta områden.

Gaza – en förstörd stad.

Pojke med framtidsdrömmar
Jag har i mitt yrke tvingats se och
uppleva saker som jag önskar att jag
aldrig sett, den bottenlösa förtvivlan
hos familjer som förlorat familjemedlemmar, barn som blivit

Yazan, 6-åringen med
”skyddsväst”.
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Johan-Mathias Sommarström,
utrikeskorrespndent på Sveriges
Radio, rapporterar bland annat
från Gaza City.

föräldralösa, barn som skadats och
invalidiserats, barn som dödats och
lemlästats.
Men jag har också fått uppleva en
glädje som jag sällan upplevt någon
annanstans, som i Syrien när en
tioårig pojke blev så glad över att jag
intervjuade honom att han letade
runt i hela byn efter en apelsin att
bjuda mig på. Eller sexårige Yazan i
Gaza, pojken med framtidsdrömmar.
Yazan hade flytt från det värst
drabbade området med sin familj till
en byggarbetsplats nära det kluster av
hotell där de flesta journalister
bodde. Han hade sett oss journalister
komma in och ut ur hotellen i våra
skyddsvästar varje dag. Han såg att vi
överlevde. Yazan hade gjort en egen
skyddsväst, på barns vis. Han hade
tagit vad han hade, en svart sopsäck
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som han knutit som en skyddsväst
runt sin taniga kropp. Jag lånade
honom min hjälm.
”Jag vill bli som er”, sa han. ”Jag
har journalistkläder för jag ska bli
journalist när jag blir stor, jag ska ta
bilder på Gaza som hela världen ska
se.” Min bild av Yazan blev en viral
succé, hundratusentals människor
runt om i världen har sett den, så
utan att Yazan vet det har han redan
visat världen en bild av Gaza.
Det är såna bilder, på barns lek och
framtidshopp, som gör att man ändå
orkar fortsätta rapportera om all
bottenlös sorg och allt meningslöst
våld. Det är såna bilder som gör att
man ändå mitt i all hopplöshet kan
känna åtminstone ett uns av
framtidstro.

Gulfen – en framtida krutdurk
Missionskyrkan i Uppsala var fullsatt när Bitte Hammargren den 9
februari 2015 höll en föreläsning utifrån sin bok ”Gulfen – en framtida
krutdurk”. Hennes stora engagemang i människors fri- och rättigheter
imponerade, och hon öppnade en för många ganska okänd värld på
Arabiska halvön.
Arabiska halvön är rik på energi och
religion, men fattig på frihet. På några
årtionden har Gulfstaterna förvandlats
från fattiga ökensamhällen till mäktiga
energiproducenter som hela världsekonomin är beroende av. De är djupt
indragna i kriget om Syrien och det
turbulenta Egypten. De står öga mot
öga med ärkefienden Iran på andra
sidan Persiska viken.
I Saudiarabien och dess grannländer är kontrasterna slående. I
regionen lever det futuristiska och
hypermoderna sida vid sida med
medeltida traditioner. Där finns både
extrem islamism och en ungdomsgeneration som törstar efter sociala
friheter och politiska rättigheter. Bitte
Hammargren har träffat makthavare
och oppositionella, rättslösa migrantarbetare från Asien och kvinnor som
kämpar för jämställdhet. Hon menar
att den dag de åldrande ledarna är
borta eller när energipriserna sjunker
väntar dramatiska förändringar.

Unga stater
Bitte Hammargren tecknade under
sitt föredrag den historiska bakgrunden och analyserade den politiska
utvecklingen i en del av världen som
kan bli nästa krutdurk.
– Vi måste titta på Arabiska halvön
med historisk blick, sa hon. Där ligger
i dag unga stater i ett område där
imperier tidigare har avlöst varandra.
Saudiarabien på det inre av halvön
var aldrig koloniserat av Osmanska
imperiet. Där fanns bara öken, oaser
och karavanvägar. I Nordafrika drog
britter och fransmän gränser med
linjal efter första världskriget.
– Arabiska halvön genomgick en
annan process. Och det finns paralleller mellan bildandet av Saudiarabien
och Islamska Staten (IS). Saudiskt
kapital har funnits med som
finansiärer av IS. Det finns ingen

transparens i dessa transaktioner, så
det går inte att se vilka finansiärerna
är. Men pengarna kommer ju i
grunden från de väldiga oljeinkomsterna.
Gulfstaternas samarbetsråd består i
dag av sex stater: Saudiarabien,
Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman och
Förenade Arabemiraten.

Bitte Hammargren höll
våren 2015 en föreläsning
med titeln ”Gulfen – en
framtida krutdurk” inom
föreläsningsserien ”Från vår
till vinterkyla. Mellanöstern i
förändring”. Hon är journalist
och författare.

Skattefrihet ger maktlöshet
Abu Dhabi är huvudstad i Förenade
Arabemiraten. Den anlades i början
av 1970-talet och har i dag en skog av
höga skyskrapor.
– Här liksom i övriga Gulfstater
finns det ingen naturlig medborgaranda och inga demokratiska fri- och
rättigheter, sa Bitte Hammargren.
Människor är undersåtar, och kraven
på att få något att säga till om
bubblar under ytan. De betalar ingen
skatt. Det är ett sätt för de styrande
att köpa lojaliteter. Människor säger
att den dag de betalar skatt kan de
ställa krav på att få vara med och
bestämma.
Saudiarabien skapades år 1932 av
Ibn Saud efter 30 år av krig. Kungen
Ibn Saud gifte och skilde sig på
löpande band och hade dessutom
konkubiner. Han fick 40 söner, den
yngste av de söner som är kvar i livet,
prins Muqrin, är kronprins i dag.
Mängden av prinsar i nästa släktled
kommer att leda till maktstrider och
konflikter.

Bitte Hammargren fick
Publicistklubbens stora pris år
2008.
Foto: Per Luthander

Riyadh – en kontrasternas stad
Saudiarabiens huvudstad Riyadh var
förut fattig men är nu en metropol
med cirka fem miljoner invånare,
varav många fortfarande är fattiga.
I Riyadh finns både moderna höghus
och skumma fattigkvarter där det är
ont om jobb. Och de som har jobb är
lågbetalda.
Staden saknar i stort sett torg, och
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Enorma tillgångar av olja och
gas har gett monarkierna på
Arabiska halvön ekonomiska
muskler, som här i Abu Dhabi,
huvudstad i Förenade
Arabemiraten.
Foto: Bitte Hammargren

det gör att det blir svårt att samla och
mobilisera människor. Bitte Hammargren var i Riyadh i mars 2011 då
folket via sociala medier hade utlyst
en Vredens dag. Poliserna slog då en
järnring runt hela staden och slog ner
upproret.
– I stället för att samlas på ett torg
använder de oppositionella Facebook,
bloggar och Twitter. Många av dem
har blivit illa utsatta på grund av sin
opposition.
– När kung Abdullah kom hem
efter en sjukhusvistelse utomlands sa
han till sina undersåtar att ”om ni
mår bra så mår jag bra”. Några unga
män från fattigkvarteren gjorde en
film som de kallade ”Vi mår inte bra”
och la ut den på Youtube. De fick
göra avbön, och nu är filmen raderad
från nätet.

Bränner upp sin största resurs
I februari 1945 träffades president
Roosevelt och kung Ibn Saud i hemlighet, ett möte som blev en milstolpe.
Det var efter Jaltakonferensen och
befrielsen av Auschwitz. Roosevelt for
till Suezkanalen och kungen ner mot
havet där han steg på ett amerikanskt
örlogsfartyg.
– Där slöts en pakt mellan USA och
Saudiarabien. Pakten handlade både
om olja och om den judiska flyktingfrågan kopplad till Palestina. Roosevelt
drog Churchill riktigt vid näsan. Ibn
Saud träffade Churchill senare, men
uppskattade inte att han rökte och
drack whisky i kungens närvaro.
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Roosevelt däremot var hänsynsfull
nog att smygröka i hissen.
– Saudiarabien har enorma
reserver av både olja och valuta. Men
man bränner sin egen olja på ett
mycket slösaktigt sätt. Saudiarabien
med cirka 30 miljoner invånare
använder lika mycket olja som
Brasilien med 190 miljoner invånare.
Det är inte sunt att bränna statens
bästa resurs, den som skulle vara
överlevnaden på lång sikt, sa Bitte
Hammargren.

Oförrätter i religionens namn
Religionen i Saudiarabien är en
statsreligion, en saudisk form av
salafism som ses som det ”sanna”
islam. Den säger att människor ska
vara lojala mot sina härskare. Det
finns salafister som står för en
konservatism av det slag som utmärker den saudiarabiska wahhabismen,
och salafistjihadister som anser sig ha
rätt att utropa heligt krig mot alla
otrogna, dit även muslimer med
annan hållning räknas.
– Enligt salafisterna är det
avgudadyrkan att markera gravar, och
man har raserat flera gravplatser, sa
Bitte Hammargren. Bön är påbjuden
fem gånger om dagen. Då stängs de
flesta arbetsplatserna och man ber
offentligt. Det är en andlig upplevelse
när man böjer sina huvuden tillsammans i bön och släpper tankarna på
det vardagliga.
Många oförrätter begås i religionens namn. Exempelvis sker det än i

dag avrättningar med svärd på allmän
plats. En polisman filmade när en
kvinna avrättades, och greps för
detta. Bloggaren Raif Badawi lade för
några år sedan ut en sajt på nätet där
han diskuterade livsåskådningsfrågor.
Han dömdes först till sju års fängelse
och sex tusen piskrapp. Efter
överklagan blev den nya domen tio
års fängelse, tusen piskrapp och
2 miljoner kronor i böter. Hans
advokat är nu dömd – till 15 års
fängelse.

Kvinnor får inte köra bil
Det finns också pionjärer i kampen
för kvinnors rättigheter, till exempel
Madeha al-Ajroush som tog körkort
utomlands. Hon var för 25 år sedan
med i en demonstration där 47
kvinnor körde bil. Polisen brände
hennes bildarkiv. Än i dag har kvinnor
inte rätt att köra bil. En kvinna som
var kolumnist och kvinnorättsaktivist
la ut en film på Youtube, på sig själv i
en bil. Hennes bil blev beslagtagen.
En annan kvinna körde bil, twittrade
och la ut en film på Youtube. Hon
blev ställd inför en antiterroristdomstol.
Andra kvinnor är pionjärer i arbetslivet, till exempel en kvinna som är
kommunikationsdirektör. Hon är ett
exempel på de reformkrafter som
finns inne i systemet.
Alla kvinnor måste ha en manlig
förmyndare i kontakter med myndigheter, till exempel om en kvinna vill
skaffa pass. Det här är mycket
stötande för många kvinnor som är
fullt kapabla att klara sig i andra
sammanhang, och det finns kvinnliga
företagsledare som har reagerat starkt.
Många kvinnor är i dag högutbildade.
På universiteten finns det fler
kvinnliga studenter än manliga.
Advokaten och Palmepristagaren
Waleed Abu al-Khair och hans hustru
Samar Badawi är ett starkt kämpande
par med stort civilkurage. Hon kämpade mot manligt förmyndarskap och
straffades för det. Hon hade att välja
mellan att sitta i fängelse eller bo i
sin faders hus, där hon hade blivit illa
behandlad. Hon valde fängelset.
Samar blev gravid, men fick föda sitt
barn medan hennes man satt i fängelse,
dömd till 15 år för terroristbrott.

Waleed har hittills hellre tagit sitt
fängelsestraff än överklagat en dom
han anser djupt orättfärdig.

Musik och bio är kontroversiella
Musikinstrument är kontroversiella i
Saudiarabien. På bröllop och begravningar vistas kvinnor och män i olika
rum, och i det ärkekonservativa
Riyadh är det bara i kvinnornas
avdelning man får lyssna på musik.
Men i det öppnare Jidda kan man
höra musik på caféerna. Och människor som har pengar kan leva lite
friare, till exempel en kvinna som
Bitte Hammargren träffade på flyget
år 2003. Kvinnan bar en traditionell
heltäckande ansiktsslöja, men bakom
den fanns en helt modern kvinna. När
hon väl kommit ombord på planet
frigjorde hon sitt ansikte, knäppte
upp kläderna, tog upp en joystick och
spelade dataspel. Sedan läste hon en
bok om Frankensteins monster, på
engelska. När det var dags att kliva av
planet täckte hon kropp och huvud
igen.
Inte heller biografer får förekomma
i Saudiarabien. Men intresset för att
se film på bio växer, och för att kunna
göra det måste man ladda ner filmer
hemma eller åka till exempelvis
Bahrain. En dokumentärfilmare följde
en man just till Bahrain. Mannen ville
för första gången i sitt liv uppleva hur
det var att gå på bio. En annan
filmare, kvinnliga Haifa al-Mansour,
gjorde den Oscarsnominerade
filmsuccén ”Den gröna cykeln.

Madeha al-Ajroush är fotograf
och veteran i kampen för
kvinnors rättigheter i
Saudiarabien. Två gånger på 25
år har hon blivit av med sitt jobb
på grund av kampanjen för
kvinnors rätt att köra bil. Nu
kämpar hon för att dottern och
hennes jämnåriga ska få leva i
ett land där kvinnor kan bli
fullvärdiga medborgare.
Foto: Bitte Hammargren

Advokaten Waleed Abu al-Khair
och hans hustru Samar Badawi
är båda människorättsaktivister.
Innan Waleed dömdes till
femton års fängelse i april 2014
var han försvarare för bloggaren
Raif Badawi..
Foto: Bitte Hammargren
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Utländska migrantarbetare
bygger upp det stenrika Qatar.
Dessa nepalesiska byggnadsarbetare jobbade i elva månader utan lön. Efter det blev de
utsparkade, utan tillgång till sina
pass. Ett år senare hade de
fortfarande inte fått ut sina löner,
konstaterade Amnesty
International.
Foto: Bitte Hammargren

Slavkontrakt

Bitte Hammargrens bok ”Gulfen
– en framtida krutdurk” gavs ut
på Leopard Förlag hösten 2014.

Slaveriet var tillåtet i Saudiarabien
ända till 1962. Och slaveriet fortsätter
i praktiken i dag genom utnyttjandet
av de mest rättslösa migrantarbetarna, sa Bitte Hammargren.
– I Saudiarabien är bara 20 procent
av arbetskraften inhemsk. De flesta
arbetsgivare anställer hellre utlänningar. Saudier är mer bekväma,
kräver högre lön och har sämre
utbildning. I skolan läser man ingen
historia och filosofi, men mycket
religion. Och det är bara en religion
som gäller, och bara en tolkning av
den.
Qatars befolkning är liten, bara 275
000 personer. Mer än 90 procent av
arbetskraften utgörs av migrantarbetare. Qatar ska arrangera fotbollsVM år 2022 och är i full gång med
byggandet av infrastruktur för detta.
Arbetet utförs av migrantarbetare och
sker ofta under slavliknande
förhållanden.
– Ett gäng nepaleser som arbetade
där hade inte fått någon lön efter elva
månaders arbete, sa Bitte Hammargren. De hade till och med tvingats
betala för sitt kontrakt. När arbetet
var slut fick de inte tillbaka sina pass
från arbetsgivaren. Och utan godkännande från arbetsgivaren fick de inte

åka ut ur landet. Amnesty gick vidare
med frågan, men efter ett år har
nepaleserna fortfarande inte fått sina
pengar. Det är viktigt att ställa krav
på att Gulfstaterna ska ändra sina
system för arbetsmarknaden.

Reformisterna behövs
Hotet mot monarkierna på arabiska
halvön kommer främst från dagens
otåliga inhemska och urbaniserade
arabiska medelklass, som är uppkopplad mot världen och är upprörd
över att de styrande hanterar
statsinkomsterna som privata förmögenheter. De unga på Arabiska
halvön väntar sig ett nytt samhällskontrakt.
– Det finns risk att landets tänkare
tvingas emigrera, sa Bitte Hammargren. Det är viktigt att vi inte
glömmer de saudiska reformisterna.
De behövs för ökad tolerans och
rätten att uttrycka sig. De säger sig
vilja ha kvar monarkin, men vill att
kungahuset öppnar sig för reformer.
– Även inom det stora kungahuset
finns individer som inser att det
behövs reformer, men ultrakonservativa predikanter håller emot. Man
kan inte bekämpa IS effektivt om
man inte släpper fram en annan
ideologi än salafismen.

Referat av Birgitta Johansson, frilansjournalist och medlem i
Senioruniversitetets arbetsgrupp för rapportserien.
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Den arabiska våren och kvinnornas roll
Exemplet Tunisien
Fanny Härgestam hade tänkt att hennes journalistiska bevakningsområde
skulle vara Latinamerika, men så kom händelserna i Tunisien våren 2011
emellan. Hon insåg att landet stod inför en omvälvning och att hon ville
undersöka vilken inverkan den omvälvningen skulle få på den enskilda
människan och framför allt på kvinnorna. Hennes arbete resulterade i
boken Det här är vår tid som hon berättade om på ett mycket
medryckande sätt vid sin föreläsning den 9 mars 2015.
Det som kom att kallas ”den arabiska
våren” började i Tunisien. Gnistan till
upproret var att en ung fruktförsäljare
satte eld på sig själv efter att ha fått
sin fruktkärra beslagtagen och dessutom blivit slagen av polisen. Detta
skedde i december 2010. Runt om i
landet började man demonstrera till
stöd för fruktförsäljaren och mot den
sittande diktatorn president Ben Ali.
Protesterna spred sig och redan den
14 januari 2011 lämnade Ben Ali
landet.

Tunisien ”ett lyckat exempel”
Av alla de länder som drogs med i
upprorsvågen anses Tunisien som
”det lyckade exemplet”. Man har
lyckats skapa en ny grundlag och man
har nyligen hållit ett demokratiskt val.
Man har skapat ett riktigt parlament
och bildat en ny sekulär regering som
ska sitta i fem år. Man är på väg in i
en ny fas i landets historia men man
står inför stora utmaningar.
Tunisien hade ett annat utgångsläge än länder som Egypten, Syrien,
Libyen och Jemen. Det hade inte
befunnit sig i krig och kvinnornas
situation var på många sätt bättre.
Dessutom är Tunisien etniskt
homogent.

Revolt – och sedan?
Efter diktatorn Ben Alis flykt gick
landet in i en period av vakuum, sa
Fanny Härgestam.
– Grundlagen hade avskaffats, men
vad skulle komma i stället? Vem
skulle bestämma? Hur skulle man gå
tillväga för att få landet att fungera?
Efter en tid av mycket våld och
tillfälliga regeringar kunde man i

oktober 2011 hålla ett fritt demokratiskt val som gav islamistpartiet
Ennahda flest röster. Totalt 217
ledamöter valdes till en konstituerande församling med uppgift att
skriva en demokratisk grundlag. De
delades upp i sex utskott som skulle
skriva ett kapitel var i grundlagen.
– Jag kom till Tunisien strax före
valet. Människor var fulla av hopp
och energi och det fanns en stolthet
hos dem över att de lyckats störta en
diktator. Men man har gått igenom en
mycket turbulent tid sedan dess.
Människor har varit vettskrämda när
de sett vad som hänt i de andra
länderna.
Islamisterna, som varit förbjudna
under Ben Alis tid, sågs av många
som en fara. De hade gått under
jorden men dök nu upp igen. Deras
ledare kom tillbaka från sin exil i
London och togs emot som en kung.
Vad skulle hända om islamisterna
fick stort inflytande över den nya
grundlagen? Om de ville införa
sharialagar? Tunisien har setts som
ett förhållandevis bra land för kvinnor.
Efter självständigheten från Frankrike
1956 skapade president Bourguiba en
serie lagar som kallades Koden, som
bland annat förbjöd polygami, som
tillät kvinnor att arbeta och ta ut
skilsmässa och som satte lägsta
giftasålder till 18 år. 1973 kom också
en lag som tillät abort. Skulle man nu
tvingas gå i slöja och begränsas till
hemmets fyra väggar?

Fanny Härgestam höll våren
2015 en föreläsning med
titeln ”Den arabiska våren
och kvinnornas roll.
Exemplet Tunisien” inom
föreläsningsserien ”Från vår
till vinterkyla. Mellanöstern i
förändring”. Hon är journalist
och författare.

Fanny Härgestam arbetar bland
annat för Sveriges Radio och
Sveriges Television.
Foto: Augustin Le Gall

Utveckling genom fyra kvinnors liv
Fanny Härgestam har undersökt
förändringarna i Tunisien genom att
gå in på mikronivå och berätta om
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Selma under en demonstration i
Tunis våren 2011.
Foto: Fanny Härgestam

Meherzia arbetar vid sitt
skrivbord i parlamentet.
Foto: Fanny Härgestam

fyra kvinnor och deras liv mellan 2012
och 2014 när den nya grundlagen
äntligen var klar och antagen. Tre av
dem har blivit politiker, de valdes in i
den konstituerande församlingen.
Den fjärde är en kvinna vars man blev
skjuten under revolten.
Selma är en 50-årig ögonläkare,
utbildad i Frankrike. Hon pratade
aldrig politik före revolutionen men
anslöt sig till ett vänsterparti. Hon
anser att religion inte har något att
göra med politik. Staten ska vara
sekulär.
Meherzia är islamist. Hennes far var
imam. Hon har bott i Frankrike under
många år. Hon är översättare och
engagerad i frågor om kvinnors
rättigheter. Hon blev vald till vice
talman i parlamentet. Hon anser att
islam ska genomsyra de politiska
institutionerna.
Mabrouka bodde i USA och hade
bara varit i Tunisien under korta
semestrar, men hon kände att hennes
land behövde henne och for tillbaka.
Hon anslöt sig till ett mittenparti. Hon
kämpar för universella mänskliga
rättigheter och är naturligtvis
amerikanskinfluerad.
Amira är martyränka med tre barn.
Hon bor på landsbygden, fick inte gå i
gymnasiet för sin man och har aldrig
haft ett arbete.

Det politiska arbetet
De tre politikerkvinnorna har arbetat
outtröttligt i dagar och nätter i den
konstituerande församlingen med att
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få ihop en grundlag som alla partier
kunnat enas om. Det har varit stora
debatter i utskotten med svåra och
hätska meningsutbyten.
– Man har hyst misstro gentemot
varandra. Islamska värderingar har
stått mot universella mänskliga
rättigheter. I sitt utskott fick
Mabrouka kämpa hårt för de
universella mänskliga rättigheterna
gentemot konservativa islamisters
värderingar, sa Fanny Härgestam.
Vad är frihet? Rättighet? Yttrandefrihet? De olika partierna har inte varit
ense om vad som ligger i de begreppen. Det politiska arbetet har varit
tungt, det har präglats av politiska
kriser, av våld och av religiös radikalisering. Två politiska mord har
inneburit avbrott i grundlagsskrivandet. Selma har varit djupt orolig
över utvecklingen. Tidningarna har
rapporterat om mycket våld. 2013 var
ett mörkt år i Tunisien. Det var det
året president Mursi fick avgå i
Egypten och situationen stod och
vägde: Skulle Tunisien gå samma väg
som Egypten?

Amiras väg
Amira å sin sida har kämpat med att
styra upp sitt eget liv. Det präglas av
sorg och rädsla för framtiden men
hon har också fått frihet från en
kontrollerande och ibland våldsam
man. Det är bara det att den kontrollfunktionen han hade har ersatts av
hela släkten, ja hela byn.
Men Amira har alltmer upptäckt
vad hon själv vill, och genom Fanny
tagit sig friheter. ”Jag är med Fanny”
blev en ursäkt för henne. Hon
skaffade sig till och med en burkini,
en badburka, och åkte till stranden
med Fanny och en manlig vän för att
bada i havet!
Alla personer som under revolten
mist någon familjemedlem fick löfte
om hjälp av regeringen och Amira
fick så småningom ett arbete så att
hon nu kan försörja sig och sina barn.

Ny grundlag år 2014
I början av år 2014 kunde så den nya
grundlagen röstas igenom i sin helhet.
Det var en stor dag för Tunisien och
för alla som hade arbetat med att ta
fram den.

Fanny Härgestam lyfte speciellt
fram två av lagens artiklar. Artikel 21
handlar om likhet inför lagen och där
står att alla medborgare, män som
kvinnor, har samma rättigheter och
skyldigheter och är lika inför lagen. I
artikel 46 behandlas kvinnors rättigheter. Många länder och internationella instanser, bland annat FN,
berömde och hyllade formuleringarna
i den artikeln. Staten ska skydda och
stärka de rättigheter som kvinnorna
hade fått i och med Koden år 1956.
Staten ska också verka för lika
representation för kvinnor och män i
valda församlingar, det vill säga en
sorts kvotering.
När Amira på kvällen samma dag
som grundlagen röstats igenom läste
artikel 46 i Fannys iPad sa hon: ”Det
är nog fint och bra men i min värld
betyder de här orden ingenting,
varken för kvinnor eller för män.”

Framgångsrikt val för kvinnorna
I oktober 2014 hölls ett riktigt val i
Tunisien. Nida Tounes blev det största
partiet, det fick 86 platser av 217 i
parlamentet. Partiet bildades 2012.
Det är ett samlingsparti för olika
grupper och har som mål att slå
islamisterna. Partiet är inte antireligiöst, det är viktigt att påpeka, men
det är antiislamskt. Dess ledare är den
88-årige Béji Caïd Essebsi och det har
sitt starkaste stöd i den rika norra
delen av landet.
Hur gick det då för kvinnorna i
valet? Av de 22 presidentkandidaterna var en kvinna. Av kandidaterna
till parlamentet var 47 procent kvinnor.
I dag är 31 procent av de folkvalda
ledamöterna kvinnor, jämfört med 24
procent 2011. Kvinnorna utgör 40
procent både hos Nida Tounes och
hos det islamistiska partiet Ennahda.
Av de sex yngsta ledamöterna i
parlamentet är fem kvinnor.
Men det finns en hel del kvarstående problem för kvinnorna. Av
våldsoffren är 48 procent kvinnor. En
mamma kan inte resa ensam med sitt
barn utan pappans tillåtelse. Mannen

är fortfarande ”familjeöverhuvud”
enligt lagen. En kvinna ärver bara
hälften jämfört med en man – en rest
av sharialagen.

Utmaningar för den nya
regeringen
Tunisien har fått en ny grundlag men
man har inte kunnat eller hunnit gå
på djupet med reformarbetet. Den
nya regeringen behöver arbeta med
att verkställa grundlagen och förändra
odemokratiska lagar. Den behöver ta
upp kampen mot terrorismen och
stifta en ny terrorlag. Det är viktigt
att den försöker undvika polarisering
i samhället och att den motverkar
både internt och externt säkerhetshot.
Tullkontrollanter behöver få utbildning
för att förhindra smuggling, framför
allt vid den libyska gränsen där vapen
flödar in. Säkerheten behöver stärkas
utan att man tummar på mänskliga
rättigheter. Rättssystemet behöver
reformeras och man måste arbeta för
att få ner arbetslösheten.

Varför har det gått bra för
Tunisien?
Ett antal faktorer har spelat roll för
framgången i Tunisien. Landet är
etniskt homogent och har inte haft
något inbördeskrig. Civilsamhället är
starkt. Fackföreningen UGTT har ett
kontor till och med i de minsta
byarna. Kvinnor har deltagit i arbetet.
Det finns också en tro på samförstånd
i landet. Det tunisiska islamistpartiet
är mer kompromissvilligt än till
exempel det egyptiska.
En fråga från publiken gällde massmediernas möjligheter att arbeta.
Fanny Härgestam sa att situationen är
kaotisk. I stort sett råder pressfrihet,
men man får inte kränka islam eller
kritisera militären. Det gäller att
iaktta god sed. Mycket desinformation sprids också och journalister gör
inte alltid ett gott researcharbete.
Det var nog många i publiken som
tyckte det var glädjande att få höra
om ett arabland där framtiden ser
någorlunda ljus ut.

Fanny Härgestams bok om
kvinnor i Tunisien gavs ut av
Natur&Kultur hösten 2014.

Referat av Gunilla Öbrink, ordförande i Senioruniversitetets arbetsgrupp för
rapportserien.
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Islamiska staten – ett nytt kalifat i
Mellanöstern?
Aron Lund höll våren 2015
en föreläsning med titeln
”Islamiska staten – ett nytt
kalifat i Mellanöstern?” inom
föreläsningsserien ”Från vår
till vinterkyla. Mellanöstern i
förändring”. Han är journalist
och författare.

Det var mycket imponerade medlemmar i Senioruniversitetet som reste
sig ur bänkarna i Missionskyrkan den 23 februari 2015. Aron Lund hade
hållit en upplysande föreläsning om Islamiska staten. Äntligen någon som
gav en bakgrund till det som medierna dagligen rapporterar om. På ett
mycket kunnigt och trevligt sätt dessutom.
Aron Lund läste arabiska i Damaskus i
början av 2000-talet, och orientalistik
vid Uppsala universitet. Han har
skrivit mycket om Syrien, bland annat
boken ”Syrien brinner”, som är lite av
en bibel i sammanhanget.
Extremistgruppen Islamiska staten,
IS, utropade sig år 2014 till ett
”kalifat”. Vad låg bakom? Vi fick höra
om en rad olika grupperingar och
ledarfigurer, och om stater i området.
– Bildandet av IS är ett symtom på
statssammanbrotten i Syrien och Irak,
och är alltså inte grundproblemet, sa
Aron Lund.

Skryter om människoslakt

"

IS begår folkmord och
krigsförbrytelser, slaktar män
och förslavar kvinnor. Det
speciella med dem är att de
skryter om det.
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Han visade en karta med områden som
kontrolleras av IS, mellan Syrien och
Irak. I Irak har det varit inbördeskrig
sedan år 2003, och det syriska
inbördeskriget startade år 2011 efter
den arabiska våren. Det är mot den
bakgrunden som IS har växt fram, sa
Aron Lund.
– Organisationen grundades redan
2006 i Irak men fick sitt genombrott i
medierna år 2014, då den först intog
staden Faludja och sedan Mosul, där
den irakiska armén bröt samman. IS
består av sunnimuslimer och anser sig
vara den enda sanna muslimska
organisationen. Uppdraget är att slåss
inte bara mot västvärlden utan även
mot shiamuslimer, som har makten i
Bagdad i den irakiska regeringen.
Sunnimuslimer är i majoritet, men
inte i Irak.
IS begår folkmord och krigsförbrytelser, slaktar män och förslavar
kvinnor. Det speciella med dem är att
de skryter om det. När de har massakrerat shiamuslimska krigsfångar så
spelar de in en film och lägger ut på
nätet. De vill skrämmas via medierna.

De ser sig vara en oslagbar kraft, och
IS som en stat ingår i självbilden, även
om det bara är de egna anhängarna
som ställer upp på det.

Vill sprida kalifatet över världen
I juni år 2014 utropade IS staten som
kalifat och utsåg sin ledare Abu Bakr
al-Baghdadi till kalif, och meddelade
att alla muslimer måste lyda kalifen.
För IS-anhängarna var den nya
kalifen den första sedan år 1924, då
kalifen i nuvarande Istanbul avsattes
och kalifatet avskaffades.
– Kalifen är som en islamsk påvepost, fast ännu mer – både världslig
och andlig ledare. IS vill att kalifatet
ska spridas över världen, först till
Syrien och Irak där kalifatets hjärta
finns. Men man har också börjat i
Libyen och Egypten. I Libyen skar
man halsen av 21 kristna fångar.
IS uppmanar sina anhängare till
terrordåd och även till attacker i
västländerna. Det uppskattas att
minst 130 svenskar har åkt till Syrien
och Irak för att delta i striderna. Den
svenska säkerhetstjänsten är orolig att
de ska angripa mål i Sverige när de
kommer tillbaka.

Rötter i tre krig
IS har på rätt kort tid gått från att
vara en perifer okänd grupp i Sverige
till att bli en organisation som
medierna rapporterar om varje dag.
Det så kallade kalifatet utropades år
2014, men organisationen IS hade då
funnits redan i åtta år. Den har sina
rötter i tre krig: det afghansksovjetiska kriget mellan 1979 och
1989, det irakiska med start 2003 och
det syriska som började 2011.
– För att bekämpa Sovjets
ockupation av Afghanistan kom

frivilliga krigare till Peshawarområdet på gränsen mot Pakistan. I
den miljön bildades al-Qaida i slutet
av 1980-talet, med Usama bin-Laden
som ledare. Al-Qaida var den viktigaste gruppen, men det fanns många
fler.
En grupp leddes av en man från
Jordanien, Abu Mussab al-Zarqawi,
som ordnade träningsläger i
Afghanistan och senare norra Irak.
Efter al-Qaidas attack på World Trade
Center och Pentagon den 11 september 2001 och USA:s invasion i
Afghanistan så flydde Zarqawi till
Irak. Efter det att USA hade störtat
Saddam Hussein såg han det som ett
gyllene tillfälle att gå till offensiv med
sin grupp på några dussin jihadister
och rekrytera fler anhängare.
– Hans grupp gick längre än andra
grupper. Han utförde inte bara klassisk
gerillakamp, utan även terrordåd.
Han kunde exempelvis skära halsen
av hjälparbetare och lägga ut en film
om det på nätet. Han ville driva Irak
till ett religiöst inbördeskrig, och
strategin lyckades, sa Aron Lund.
År 2004 ombildades Zarqawis
grupp till al-Qaidas irakiska gren, som
snabbt blev den största och mest
aktiva al-Qaidagruppen. Bin-Laden
och de andra internationella al-Qaidaledarna, som gömde sig i Pakistan,
saknade kontroll över gruppen och
bad Zarqawi tona ner våldet eftersom
vanliga muslimer blev rädda. Zarqawi
var mer emot shia än bin-Laden.

Syrien och Irak är varandras
speglar

Assadregimen i Syrien domineras av
alawiter, en religiös minoritet som har
tagit intryck av shiaislam. Upproret i
Syrien hade sitt avstamp i sunniområden. I augusti 2011 skickades
medlemmar ur IS in i Syrien och fick
kontakt med sympatisörer. År 2012
bildade man Nusrafronten,
”stödfronten för Syriens folk”. Den
växte snabbt till en stark grupp och
framstod som viktigare än IS i Irak.
Nusra angrep främst militära mål och
var lite mjukare och listigare än IS.

"

IS gick allt djupare in i sin
världsbild och utvecklades till
en vansinnig sekt.

Maktkamp mellan Nusra och IS
År 2013 utspelade sig en maktkamp
mellan Nusra och IS i Irak. Kriget i
Irak var igång igen, och vapen
flödade mellan Syrien och Irak. I april
2013 ville IS-ledaren Baghdadi slå
ihop IS och Nusra till IS i Irak och
Levanten (ISIS). Men Nusras ledare
ville inte gå med på detta. Från den
punkten splittrades grupperna. I dag
verkar Nusra i Syrien medan IS finns
både i Syrien och i Irak. IS skildes
helt och hållet från al-Qaida, och
angav som skäl att de inom al-Qaida
var alltför slappa med sharialagarna.
IS gick allt djupare in i sin världsbild
och utvecklades till en vansinnig sekt.
Den 3 januari 2014 utbröt stora
strider mellan IS och andra sunnirebeller i Syrien. IS tog samtidigt över
Faludja i Irak och i juni intog de
Mosul, där den irakiska armén
kollapsade. Detta provocerade fram
motåtgärder från bland annat USA,
och den 7 augusti meddelade Barack

Utsikt mot Turkiet och Irak från
nordöstra Syrien över Tigris år
2005.
Foto: Aron Lund

År 2006 dödades Zarqawi. Hans
grupp, som nu bytte namn till
Islamiska staten i Irak, bildade en
slags regering med olika ministrar.
Gruppen tappade emellertid kontrollen och gick under jorden. IS-ledare
dödades en efter en av USA:s missilattacker och specialstyrkor. Runt
2010–2011 var IS ett mycket mindre
hot. I december 2011 lämnade USA
Irak. Under tiden hade Bin-Laden
blivit dödad, och den arabiska våren
svepte fram bland annat i Syrien.
Syrien och Irak är spegelvända. I
Syrien är två tredjedelar av befolkningen sunnimuslimer, i Irak är
majoriteten shiamuslimer. Men
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Statsorganiserad demonstration
för Bashar al-Assad i Damaskus
utanför universitetet år 2005.
Foto: Aron Lund

Obama att flygvapnet skulle bomba IS
styrkor i Irak för att slutgiltigt
förstöra organisationen. Obama
kunde inte skicka in marktrupper
eftersom han hade blivit vald år 2008
på löftet att dra ut marktrupperna ur
Irak.
– På djupet handlade detta om
mycket mer. Under augusti och
september fördes intensiva diplomatiska överläggningar för att hindra
Iraks kollaps. Det gällde att rädda
Irak som stat, och även Syrien men
det hade inte högsta prioritet.
– USA hade två mål, dels att sätta
stopp för kurdernas prat om
självständighet, dels att se till att
regeringen i Bagdad reformerades.
President al-Maliki tillhörde det
shiamuslimska blocket som hade stött
bort sunnimuslimerna från makten.
USA tvingade Nouri al-Maliki att
avgå, för att locka tillbaka sunni till
centralregeringen. USA och
ärkefienden Iran var överens om att
al-Maliki måste avgå.

”Anslut er eller slåss mot oss”
Detta var teorin, men i praktiken är
det inte mycket som har förändrats,
enligt Aron Lund. IS har tagit över
sunniområden i Syrien och Irak.
Sommaren 2014 uppskattade
amerikanska CIA att IS styrkor i de
två länderna bestod av cirka 10 000
personer. En ny uppskattning gjordes
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i september 2014, efter intagandet av
Mosul, och nu var antalet uppe i
mellan 20 000 och 31 500 personer i
IS-styrkorna.
– IS består inte av utländska
personer i första hand, utan av lokala
arbetslösa, missnöjda och före detta
rebeller, som anslutit sig till IS när de
kommit till deras område. När IS
kommer åkande till en by i en bil med
kulspruta och flagga så ställer de
ultimatum – anslut er eller slåss mot
oss. När de lämnar byn är de inte
längre sju utan sjuhundra. Bybefolkningen kan ha tusentals olika motiv
att ansluta sig. Det är en opportunistisk mobilisering.

USA vill stärka regeringen i Irak
Två extremiströrelser slåss i dag mot
varandra i Irak, IS och de olika
shiamiliserna. När armén flydde från
Mosul tog nämligen milisstyrkorna
över. De har uppåt 120 000 man
enligt siffror i Washington Post. Den
irakiska armén har i dag knappt
50 000 man. Den nya regeringen i
Irak är tyvärr mycket lik den gamla
trots att al-Maliki har avgått och
ersatts av Haider al-Abadi, en annan
shiamuslimsk islamist.
Det har varit krig i Irak sedan
2003, och klyftorna mellan landets
olika grupper har fördjupats. För att
stötta regeringen i Irak och få hjälp
med flygattackerna mot IS har USA

nu samlat ett antal allierade i
Mellanöstern, bland annat Jordanien,
Saudiarabien, Qatar och Förenade
arabemiraten. Iran är inte med, och
inte Turkiet som har vägrat ställa upp
på attacker mot IS. Men i dag sker
viss träning av sunnirebeller på
turkiskt territorium så det håller
kanske på att ske en uppmjukning
från Turkiets sida.
– USA försöker stoppa IS utvidgning och störa deras ekonomi. Man
slår bland annat till mot oljefält och
raffinaderier som IS bygger upp lite
amatörmässigt. USA slår också till
mot konvojer och mot ledare som
visar sig offentligt. Det gäller att få IS
att förlora attraktionskraft, att visa att
det inte kan fungera som stat så att
snöbollseffekten uteblir.
– Det finns vissa tecken på att IS
minskar, även om det inte sker några
massavhopp eftersom det inte finns
något att hoppa av till. De flesta
sunnimuslimer ser alternativen till IS
som ännu farligare. Det är läget just
nu, sa Aron Lund.

Fredslösning för Syrien
Från publiken kom frågan om de
gränser som drogs upp mellan
länderna efter andra världskriget har
ställt till problem i området. Aron
Lund bekräftade att gränsdragningen
mellan Syrien och Irak, utan historisk
förankring, är en oändlig källa till
problem. När det gäller frågan om
Saudiarabiens eventuella finansiering
av IS sa han att han inte tror att
regeringen finansierar IS, däremot
privatpersoner. Saudiarabien har
ställt upp på USA:s flygattacker.
När det gäller tendenser framåt,
finns det någon liten ljusglimt?
– Det ser inte bra ut, sa Aron Lund.
Men när det gäller Syrien finns det
nu ett slags realism i omvärlden. Det
måste skapas en fredslösning eftersom
ingen av de stridande parterna
kommer att kunna vinna kriget.

Aron Lunds bok Syrien brinner
kom ut år 2014 på Silc förlag.
Den handlar om det syriska
inbördeskrigets framväxt och
historiska rötter, om mänskliga
tragedier, religiösa strider och
storpolitik.

Referat av Birgitta Johansson, frilansjournalist och medlem i Senioruniversitetets
arbetsgrupp för rapportserien.
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Omtolkning, efterapning och assimilering –
medeltida textilier i urval från Medelhavet
och Mellanöstern
Desirée Koslin
Desirée Koslin höll våren
2013 föreläsningsserien
”Sidenvägen: textilier som
lyxhandel, teknologi och
prestigesymboler”. Våren
2013 och våren 2014
ansvarade hon även för
studiecirklar. Hon är PhD i
Art History, professor vid
Fashion Institute of
Technology vid New York
University.

De islamiska textiliernas utveckling till egen särart är långt från linjär, och
det finns många intressanta exempel där man ser tydliga symbiotiska
förhållanden mellan de olika kulturerna. De är bevis på intensiv handel
och konkurrens av exklusiva lyxföremål, symboler för maktelitens status.
Man kan spåra både assimilering och omstöpning av främmande stilar
under århundradenas lopp, som i detta kortfattade urval av medeltida
lyxtextilier från Mellanöstern och Medelhavet.
Ur konsthistoriska och arkitektoniska
perspektiv har islam beskrivits som ett
”tygöverdraget universum”, där
textilier och deras mönster utöver
rent praktiska funktioner också har
symboliska och rituella roller i
samhället och i trosutövningar.1 Motiv
vävda i lyxiga sidentyger, mattor och
inredningstextilier återfinns dessutom
i handskrifters illustrationer och på
fasaders och interiörers dekoration i
material som trä, tegel, keramik, sten
och metall. Detta pekar på konstnärernas och mönsterskaparnas mångskiftande uppdrag för sina beställare,
och ger en enhetlighet som sammankopplar hovens konst, kultur och
historia i Mellanöstern. Formerna och
stilarna för islams tidiga byggnadskonst och dekoration hämtades från
närliggande äldre och aktade kultursfärer, framför allt den kristna i
Konstantinopel och den sassanidiska i
Iran (224–651).2

fortsatt betydelse genom årtusendena. Däremot skiljer sig åsikterna
om var detta praktfulla tyg vävdes –
motiven har påträffats ofta i såväl
islamiskt/spanska som kristna
bysantinska eller syriska ateljéer.3
Man har belägg för en viss rörlighet
bland mästervävarna runt Medelhavet,
och kopiering av populära motiv i alla
kulturkretsar.
Kompositionen består av pärlbesatta
cirklar, ett ramverk med ursprung i
den förislamiska persiska högkulturen
under sassaniderna, och har tolkats
som symbol för kosmiska himlakroppar. Mönstertecknaren berikade
djurkropparnas ytor med en mångfald mönster och accentuering av
lemmar och leder. Sådana kreatur
hade beskyddande egenskaper, och
när sidenet omgav den förmögne
ägaren tillkännagav det hans
betydelse och anseende.

Mönstervävt siden från östra
Medelhavet

Ett liknande men än mer detaljerat
ramverk möter man i ett sidentyg
med broscherad guldtråd där en
heroisk man knäböjer i cirkelns yttre
ram och håller stryptag på två gripar
(figur 2). I rundelns mitt klamrar sig
konfronterade harpyor fast på varsitt
lejon. En arabisk inskription i en
mindre cirkel proklamerar utstuderat:
”Detta är en av de saker som görs i
Baghdad, må Gud bevara det.” Det är
dock förmodligen fråga om ett
avsiktligt plagiat eftersom detaljer i
vävtekniken lampas, en sammansatt
struktur, förråder ett spanskt ursprung

Sällsamma motiv uppträder i
Medelhavsområdets konstrepertoar,
och i ett mönstervävt sidentyg, som
brett daterats till 1000–1200 på
grund av vävtekniken (sammansatt
kypert, eller samitum) syns parställda
och konfronterade fabeldjur:
bevingade hästar och simurger (med
vingförsedd framkropp, hundhuvud,
och påfågelsstjärt), och elefanter
(figur 1). De fantastiska djuren
kommer från Mellanösterns tidigaste
myter och kulturtraditioner och hade
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Fabeldjur på siden från Andalusien

Figur 1. Sidentextil, Östra Medelhavet,
1000–1200. Sammansatt kypert
(samitum) inslag i rött, mörkblått,
ljusblått, 51 cm x 32,5 cm. Fotot är
från Cooper-Hewitt, National Design
Museum i New York (acc.no. 1902-1122). Fragment från samma tyg finns i
samlingar som Barcelonas
konstmuseum, Bargello i Florence
och Berlins Staatliche Museum.

Figur 2. Sidentextil, Andalusien, cirka
1100. Lampas, naturvitt, rött, brunt,
med broscherad guldtråd, 45 cm x
50 cm. Tyget, som kanske vävdes i
Almeria, kom från San Pedro de
Osmas grav; han var biskop av Burgo
de Osma, och dog 1109. (Museum of
Fine Arts, Boston, acc. no. 33.371)
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Figur 3. Mantel av Roger II
Hautville, Palermo, 1133–34.
Läggsömsbroderi i guldtråd på
rött siden i samitum, konturer i
dubbla rader sötvattenspärlor,
diverse ädelstenar, 300 cm bred
halvcirkel. Manteln hade
ursprungligen ett foder, nu
fragmentariskt, längs öppningen
i bildväv av silke i samma stil
som den målade dekorationen i
Capella Palatina i Palermo.
(Schatzkammer,
Kunsthistorisches Museum,
Wien)

vitet och särställning som gjorde det
mödan värt att efterhärma dem på
annat håll, i detta fall även med hög
teknisk kvalitet och dyrbara material.
Al-Saqati, en marknadsinspektör i
islamiska Spanien under 1100-talet,
nämnde i en skrift att det fanns lagar
som förbjöd falska inskriptioner på
varor.

Mantel med lejon och kameler

Figur 4. Matta från Spanien,
1450–1500. Ull i varp, inslag
och lugg, utförd i nockor över en
varptråd, gul grund, mönster i
mörkblått, bård med grön grund,
flätmönster i gult och rött,
373 cm x 152 cm. (The Textile
Museum, Washington, DC, acc.
no. 1976.10.3)

från tiden under en almoravidisk
härskare, Ali ibn Yusuf (1107–1143).4
Tyget tillhör en distinkt grupp av
liknande sidentextilier med fabeldjur
i pärlrundlar, och i samma färger. Det
är uppenbart att lyxvaror, som faktiskt
var tillverkade i kalifatets huvudstad
Bagdad, hade en prägel av exklusi58

Den normandiske kungen av Sicilien,
Roger II (1095–1154), använde till
invigningen av det nya kungliga
kapellet han lät bygga i Palermo en
påkostad mantel som tillverkats i
hans hovateljé (figur 3). Här kan man
se djursymbolik i oförbehållsamt
propagandistiskt syfte där kraftfulla
lejon, på varsin sida av ett palmträd,
tvingar kameler till underkastelse.
Den har en broderad, arabisk
inskription i nedre kanten som anger
Hegira året 528, som motsvarar
1133–34; byggnaden stod färdig runt
år 1140.
Kompositionen har setts som en
symbolisk representation av den
normandiska, kristna segern över
muslimerna på Sicilien. Den
halvcirkelformade, fotsida manteln
var säkerligen, paradoxalt nog, gjord
av muslimska hantverkare och
konstnärer anställda vid hovet. Det
enorma motivet är utfört i läggsömsbroderi med guldtråd på rött
samitum-siden med mycket små
pärlor i dubbla rader som konturer,
och flera sorters ädelstenar och
smycken.5 Denna mantel, och övriga
delar av kung Rogers dräkt, användes
därefter länge i kröningsceremonier
av de tysk-romerska kejsarna.

Ullmatta från Spanien

Nya moden åt förfinade beställare

Medeltida handelsresande, som Ibn
Battuta (1304–1377) och Marco Polo
(1254–1324), bemödade sig om att
beskriva specialiteter i textiltillverkning längs sidenvägarna, och mattor
av olika kvaliteter nämndes ofta.
Denna långa orientmatta har mångkulturellt innehåll (figur 4). På grund
av tekniken, nockor knutna om en
enda varptråd, anser man att den
tillverkats i Spanien under det senare
1400-talet av mudejar-vävare
(muslimer som blev kvar i Spanien
efter det kristna återvinnandet av den
iberiska halvön, reconquista, en lång
process som avslutades 1492). Men
mittpartiets växelvis, kontinuerliga
design hade länge använts av
ottomanska vävare.6
Det asymmetriskt formade
mönstret, och bakgrundens mörkgula
färg, har dock sina ursprung i kinesiska molnmotiv som kom västerut i
form av mönstervävda sidentyger –
sådana har hittats i Egypten; det var
Agnes Geijer, den svenska textilhistorikern, som först påpekade
detta.7 Man ponerar att mönstertecknarna producerade förlagor för
mattvävarna, och införlivade de
lyckobringande, österländska
molnmotiven med västerländskt
flätverk i bårderna.

Genom dessa få exempel kan man
konstatera att textilkonstens
utveckling runt Medelhavet och i
Mellanöstern berodde på skickliga
vävare och deras högspecialiserade
verktyg, färgarna och deras yrkeshemligheter, samt konstnärerna och
mönsterritarna som skapade nya
moden åt sina förfinade beställare.
Ytterst var det dock de rikt
förgrenade och omfattande globala
nätverken av handelsmän som
förmedlade det senaste och mest
åtråvärda till lystna kunder i tider av
såväl fred som konflikt.
Frågor om detta material kan
ställas. Hur och varför beslöt man att
anamma främmande motiv? Förstod
man den ursprungliga meningen i
symboler och former, eller hade de
redan blivit vedertagna eller rentav
meningslösa konventioner? Om
bilden eller formen ansågs kontroversiell – kunde den användas i
privata men inte i publika sammanhang? Några överbryggande svar går
säkert inte att komma fram till, men
fortsatt arbete med föremålen och
deras kontext kan inbringa nya
ledtrådar.

Noter till Desirée Koslins artikel
1) Lisa Golombek, ”The Draped Universe of Islam”, i Content and Context of Visual Arts in the
Islamic World: Papers from a Colloquium in Memory of Richard Ettinghausen, Priscilla P.
Soucek, red., London, 1988, 25–39; övriga exempel på textiliernas närvaro i islam är förstås de
bönemattor som används dagligen av alla troende muslimer; och Kaaba, det kubformade
monumentet i Mekkas center som täcks av ett svart tyghölje med broderade inskriptioner i
guldtråd.
2) Nadia Maria El Cheikh, Byzantium Viewed by the Arabs, Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 2004, 56.
3) Christine Bornstein and Priscilla P. Soucek, The Meeting of Two Worlds: The Crusades and
the Mediterranean Context, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Museum of Art, 1981,
23–25.
4) The Art of Medieval Spain, A.D. 500-1200, The Metropolitan Museum of Art, 1994, 108–9.
5) Jonathan Bloom and Sheila Blair, Islamic Arts, London: Phaidon Press, 1997, 233–6. En
utförlig beskrivning av denna mantel och de övriga föremålen från Palermo finns i katalogen
The Secular and Ecclesiastical Treasuries, Kunsthistorisches Museum, Vienna, 2005.
6) Al-Andalus: The Art of Islamic Spain, Jerrilynn D. Dodds, red., The Metropolitan Museum of
Art, New York: Harry N. Abrams, 1992, 344–5.
7) Agnes Geijer, ”Some Thoughts on the Problems of Early Oriental Carpets”, Ars Orientalis 5
(1963), 79–87.
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Fem filmer
Karl Johan Eklund

Karl Johan Eklund är f.d.
länsantikvarie och ansvarig
för serien Filmstudio Fyris.

För att berika Senioruniversitetets serier om Mellanöstern har vi i
Filmstudion visat fem filmer som i konstnärlig form ger en aktuell bild av
förhållanden, levnadsomständigheter och villkor för dem som lever i
området eller för människor som har sitt ursprung där men av olika
anledningar gett sig iväg. Filmerna är i flera fall producerade i respektive
land, vilket förhöjer upplevelsen. Känslan av autenticitet blir så mycket
mer påtaglig och behållningen större.
Citronlunden är en fransk-tyskisraelisk samproduktion från 2008.
Regissör är israelen Eran Biklis, som
också och tillsammans med Suha
Arraf svarar för manus. I huvudrollen
som Salma ser vi den palestinska
skådespelerskan Hiam Abbas och som
advokaten Ali Suliman, även han
palestinier.
Filmen handlar om änkan Salma,
som driver en citronodling alldeles på
gränsen till Västbanken. Den israeliska försvarsministern blir hennes
granne och hans säkerhetsvakter
anser att citronlunden utgör en
säkerhetsrisk för ministern och beordrar att träden ska fällas. Citronlunden
är Salmas levebröd. Den har också en
stark känslomässig betydelse för
henne. Hon säger att hon har ärvt
den efter sin far och att ingenting kan
ersätta den. Citronlunden är hennes
stolthet och hon vårdar den ömt. När
hon så nås av beslutet från de israeliska
myndigheterna, finner hon sig inte i
det utan tar upp en kamp mot Israel
med hjälp av en ung palestinsk
advokat.
Filmen skildrar inte bara motsättningarna mellan israeler och
palestinier utan också den isolering
och ensamhet som de rigorösa säkerhetsåtgärderna från israelernas sida
åstadkommer. Ministerns fru kommer
att leva som i ett fängelse i den
hårdbevakade villan. Och Salma hon
utestängs från sina citronträd av
samma anledning.
Intressant med filmen är också hur
Salma utvecklas från att vara skygg
och tillbakadragen till att bli en
person som tror på sin sak och står
upp för den.
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Den gröna cykeln handlar om
Wadjda som är 10 år och bor i
Saudiarabien. Wadjda är en kavat
tioåring, som inte riktigt kan finna sig
i den stränga regelstyrda tillvaron i
Saudiarabien. Hon är enda barnet och
hänvisad till sig själv. Pappan är en
patriark som förekommer till och från
i hemmet och mamman är strängt
upptagen med att försöka förhindra
att mannen skaffar sig ytterligare en
hustru. Det är instängt och långt från
den frihet som Wadjda längtar efter,
en frihet som symboliseras av en
cykel och inte vilken cykel som helst
utan DEN GRÖNA som hon en dag
upptäcker på en transportbil.
Filmen visades vårterminen 2015.
Det blev en händelse som såg ut som
en tanke att filmen kom att visas just
när de frostiga relationerna mellan
Saudiarabien och Sverige kulminerade.
Filmen är gjord 2012 i Saudiarabien.
För manus och regi svarar Haifaa Al
Mansour, som är Saudiarabiens första
kvinnliga regissör. I huvudrollen som
Wadjda ses Waad Mohammed.
Den gröna cykeln är ingen cineastisk
höjdare. Men det är en fantastisk film
i all sin enkelhet och dessutom en
mycket angelägen film.
Kaddisch för en vän är en tysk
produktion från 2011. För manus och
regi svarar Leo Khasin. I huvudrollerna ses Neil Belakhadar som Ali
och Ryszard Ronczewski som
Alexander. Khasin har rysk-judiskt
ursprung och är sedan många år
tillbaka bosatt och verksam i
Tyskland. Filmen utspelar sig i Berlin
och är ett tragikomiskt drama om den
ovanliga vänskap som uppstår mellan

en ung libanesisk pojke och en judisk
krigsveteran.
15-åriga Ali och hans familj är
asylsökande i Tyskland. När familjen
flyttar in i ett nytt hus upptäcker de
till sin avsky att en judisk man bor i
lägenheten ovanför. Efter att Ali
tvingats av sina tvivelaktiga vänner
att göra inbrott i mannens lägenhet
och vandalisera den riskerar hela
familjen att bli utvisad. Alis mamma
inser att här är goda råd dyra och
lyckas övertala sonen att hjälpa
Alexander att få ordning på den
vandaliserade lägenheten. Relationen
mellan Ali och Alexander är till att
börja med frostig, av förklarliga skäl,
men utvecklas så småningom till en
sann och äkta vänskap. Alis pappa
hålls i det längsta utanför.
Mamman/frun inser att det är bäst så
med tanke på hans grundmurade
aversion mot judar. I slutet av filmen
veknar han och talar om Alexander
inte som ”den förbannade juden”
utan som ”den gamle”.
Kaddish är en judisk bön som
avslutas med orden: Må himmelens
rika frid komma över oss och över
hela Israel. Härtill sägen: Amen!

dokument, i vilket hon lovar att aldrig
mer göra film om sitt hemland Iran.
Väl hemma i Sverige igen bestämmer
sig Nahid ändå för att göra en ny
film. Hon vänder sitt fokus och sin
nya film mot ett osannolikt ämne:
Farah Diba.
Det som gör den här filmen så
sevärd är att den lyckas med konststycket att gå en nästan omöjlig
balansgång mellan två helt skilda
livsöden. I filmen möts två kvinnor
som är politiska motståndare. Men
båda är samtidigt offer för samma
samhälleliga mekanismer. Bägge har
drabbats av svåra personliga förluster
på grund av revolutionen. Bägge är
de landsflyktiga och drabbade av
förbudet att återvända – och de delar
en omöjlig hemlängtan.
Det är intressant att följa hur
filmen förändras. Den objektiva
inställning som Nahid Persson
Sarvestani har inledningsvis luckras
upp alltmer ju längre handlingen
framskrider. När Nahid själv
uppmärksammar den saken, tycker
hon det är ett problem. Men frågan är
om inte filmen vinner på just bristen
på objektivitet.

Drottningen och jag skildrar även
den två landsflyktiga. Filmen är gjord
av Nahid Persson Sarvestani. Det är
en dokumentär som hade svensk
premiär 2009. Filmen handlar om
relationen mellan Irans forna
drottning Farah Diba och Nahid
Persson Sarvestani, en relation som
ter sig mycket märklig och näst intill
otänkbar med tanke på huvudpersonernas så väsensskilda bakgrund.
Nahid Persson deltog i revolutionen
som störtade shahen och drev honom
och hans familj i landsflykt. Shahen
var för Nahid en dödsfiende, en
maktfaktor som måste bort. Och
Farah Diba, hon var ju shahens hustru
och som sådan Irans drottning.
Trettio år efter revolutionen återvänder Nahid till Iran för att hälsa på.
Framgångarna med hennes tidigare
film, den internationellt uppmärksammade och prisbelönta Prostitution
bakom slöjan, har väckt ilska hos den
iranska regimen och Nahid sätts
omgående i husarrest. Hon utsätts för
hårda förhör och tvingas skriva på ett

Den ovillige fundamentalisten är en
filmatisering av Mohsin Hamids
roman med samma titel. Huvudpersonen pakistaniern Changez
berättar sitt livs historia för den
amerikanske journalisten Bobby på
ett tehus i Lahore. Samtidigt utspelar
sig ett gisslandrama, där Changez
misstänks vara inblandad. Bitvis är
det en vacker film och det gäller
framför allt scenerna från Pakistan.
Av de filmer med Mellanösterntema
som visats i Filmstudions regi är
denna den mest komplexa och kanske
också den på sitt sätt intressantaste.
Changez tillhör den pakistanska
överklassen. Han utbildas vid en
elitskola och får jobb som finansanalytiker på Wall Street. Så kommer
den 11 september. Även om Changez
tillhör en elit, är oklanderligt elegant
klädd och bär attachéväska ifrågasätts
han på olika sätt, ibland intill
förnedring. Han börjar förändras och
ifrågasätter sitt liv i navet på
kapitalismens finansapparat. Under
ett uppdrag i Istanbul står det klart
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för honom vilken avgörande
betydelse hans ursprung har för
honom och att pengar inte är
lösningen på allt. Atmosfären i
Istanbul och kontakten med en
förläggare där får Changez att
bestämma sig för något annat, att
återvända till sitt ursprung mentalt
och fysiskt. Han lämnar sitt jobb och
återvänder till Pakistan och till islam,
blir lärare vid universitetet i Lahore
och misstänks av amerikanarna för
att uppmuntra studenterna till en
militant revolution. Frågan är om det

är det han vill. Det är nog en fredlig
revolution han eftersträvar.
Enkelt uttryckt kan man säga att
filmen handlar om konflikten mellan
öst och väst, om kulturkrockar, om
hemmahörighet och identitetskris.
Eller för att uttrycka sig på ett
enklare sätt: Ränderna går aldrig ur.
Filmen är en amerikansk
produktion från 2012. Den är
regisserad av indiskan Mira Nair. I de
ledande rollerna ser vi Riz Ahmed,
Kate Hudson och Liev Schreiber.

Filmstudions filmer om Mellanöstern och västvärlden
Fem filmer som på olika sätt skildrar och belyser Mellanöstern och relationen mellan Mellanöstern och västvärlden har vi alltså sett i Filmstudion.
Budskapet i Citronlunden, Den gröna cykeln, Kaddisch för en vän och
Drottningen och jag är klart och entydigt. I Den ovillige fundamentalisten är
handlingen och problematiken mera komplex. En rad intrikata sidospår
bidrar starkt till den upplevelsen. Det kan tyckas förvirrande men just det
illustrerar på ett belysande sätt komplexiteten i relationen mellan öst och
väst samt bristen på förståelse och respekt framför allt från västs sida.
Karl Johan Eklund
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Baron Eric Hermelin (1860–1944)

Mästerlig uttolkare av persisk poesi
Carl-Göran Ekerwald
Carl-Göran Ekerwald medverkade vid Senioruniversitetets första
torsdagssalong den 20 mars 2014 och berättade om Eric Hermelin. Temat
för kvällen var ”Körsbärsblommans och akaciornas återfödelse. En
torsdagssalong med persisk poesi och musik”.
I baron Eric Hermelins släkt återfinns
flera personer som gjort fosterlandet
stora tjänster. Olof Hermelin
(1658–1709) var Karl XII:s statssekreterare och rådgivare – han avrättades
av tsar Peter. Samuel Hermelin var
den förste att på allvar utnyttja de
lappländska järnfyndigheterna
(Gällivare 1800) och han genomdrev
en kartläggning av Sverige och
Finland som sammanfattas i
”Hermelinska kartverket”. Där ingår
den första geologiska kartan i vårt
land, över Kinnekulle. På Nationalmuseum möter man landskapsmålningar av Olof Hermelin. Men i mina
ögon framstår Eric Hermelins livsverk
som betydligt mer varaktigt eftersom
det har en djupare dimension. Det
ligger på det andliga planet.
Vid sidan av Vilhelm Ekelund intar
Eric Hermelin ställningen som 1900talets mest inflytelserika läromästare
när det gäller frågan om hur människan ska leva sitt liv för att må bra i
sitt huvud. Jag kallar dem de två
dioskurerna och jag åsyftar samma
krets av ”folkuppfostrare” som
Rousseau, Goethe och Emerson
tillhör. Ingen av våra seriöst arbetande författare har alltsedan 1930talet undgått att ta intryck av Eric
Hermelins verk, alltifrån Hagar
Olsson, Hjalmar Gullberg, Karl
Vennberg, Gunnar Ekelöf, Elsa Grave,
Werner Aspenström, Ann Margret
Dahlquist-Ljungberg, Astrid Lindgren,
Willy Kyrklund, Teratologen, Sara
Lidman.
Det finns röster som avvisar Eric
Hermelins verk som ”oläsbart” – de
förefaller ha en blind fläck när de
läser honom. Någon vill säga att det
här handlar om en författare för

Carl-Göran Ekerwald är
författare och filosofie
hedersdoktor vid Umeå
universitet.

”eliten” utan bred förankring. Det är
ett misstag. En antologi med
Hermelins texter har sedan 1976 sålts
i över 10 000 exemplar. Och detta
trots hans envisa fasthållande av
gammalstavning.

Persisk poesi på underbar
svenska
Vari består då detta hermelinska
livsverk? Svar: I tjugo volymer av
persisk poesi, översatt till en lika
trogen som underbar svensk
språkdräkt. Plus översättningar av
Swedenborg och Böhme. Som
översättare är Hermelin samtidigt
poet i sin egen fulla rätt. Hans sätt att
tolka dessa gamla texter är högst
originellt och saknar motstycke. Här
goda råd från den persiske poeten
Rumi (1207–1273):
Derest du slänger en bit bröd inför en
hund – min kloke vän! –
Så nosar han på brödet, först. Sen äter
han det.
Han andas in det brödets doft, med
nosen;
Vi, också vi, som fått förstånd, vi andas
Doften in af vårt Bröd
med det Renade och Upplysta
Förståndet. (Mesnavi III, 3498)

Eric Hermelin i sin fårskinnspäls
runt år 1940.
Källa: Wikimedia

Här ännu ett:
Så gå, då, ljuf, och glad i håg, och fritt
och välvilligt;
Och inte sur, och besk, med afsky, som
en tjuf.

Släktens svarta får
Jag har avsiktligt valt dessa råd om
nödvändigheten av försiktighet och
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Carl-Göran Ekerwald redigerade
år 1976 ett urval ur Eric
Hermelins tolkningar av persisk
poesi åt Bo Cavefors förlag.
Boken "Persiska antologin" har
blivit lite av en klassiker. År
2004 gavs den ut på nytt av
Ordfront. På Karneval förlag gav
Ekerwald ut år 2007 ännu en
antologi Hermelintexter, "Persisk
balsam". År 2016 utkommer
Ekerwalds "Introduktion till
Rumi".

ett vackert sätt att möta sina medmänniskor. Översättaren själv hade
under första hälften av sitt liv varit
den allra oförsiktigaste. Han var
alkoholist och i berusat tillstånd
tyckte han om att slåss. Det var
skandal på skandal. Tidningarna skrev
om baronens krogslagsmål. Släkten
betraktade honom som ”det svarta
fåret” och drog en lättnadens suck
när han först for iväg till USA och
sedan efter något år till Indien som
soldat i den brittiska armén.
Efter fem år vid gränsen till
Afghanistan – där han lärde sig
persiska – blev han avskedad ”with
ignominy … med skam”. När han
därefter, 37 år gammal, återvände till
sitt hem, Gripenbergs slott söder om
Tranås, sattes han under förmyndare.
Han var förmögen men oförmögen att
handskas med pengar på ett rimligt
sätt. Så fick släkten iväg honom till
Australien. För att komma åt pengar
till sprit stal han av sina kamrater på
ungkarlshotell. I Melbourne finns han
i polisregistret, dömd 21 gånger för
snatteri, där straffet varje gång var en
månads straffarbete.
Han hade en alldeles egen filosofi
för att försvara sin hänsynslösa
själviskhet. Människan är förpliktad
att vara ärlig inför omvärlden. Man
får på inga villkor göra sig bättre än
man är. Och Eric Hermelin var ärlighetspedant. Vinsten med denna för
andra människor så obehagligt ärliga
brutalitet var att man blev straffad.
Han älskade den ”straffande piskan”.
Han bejakade tillvaron på samhällets
absoluta botten. Allt som skedde med
honom var i hans egna ögon rätt och
riktigt.

Stannade på sjukhuset
Hemkommen från Australien 1909
lyckades släkten få Eric förklarad vara
i behov av vård – han placerades på
Lunds hospital. Han blev kvar där fram
till sin död den 8 november 1944,
under 35 år. Sjukjournalen talar om
vårdslös klädsel, trög tankeförmåga,
paranoia och manisk depression.
Överläkaren dr Elander hade ansvar
för Hermelin de sista fjorton åren.
Han konstaterade skriftligt att
patienten aldrig varit sinnessjuk utan
tvärtom gett prov på gott omdöme
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och alltid varit väl orienterad i tidens
händelser. Han erbjöd Hermelin att
lämna sjukhuset år 1930 men denne
föredrog att vara kvar som patient.
Formellt blev han aldrig utskriven
från S:t Lars. Vid hans sista rymning
1936, 76 år gammal, återfördes han
genom polisens försorg. Sammanlagt
rymde han ett tjugotal gånger.
Men varför översatte han persiska
mystiker? Swedenborg? Böhme?
Han ville göra bot för de sorger och
bekymmer han vållat sina medmänniskor under den första halvan av
sitt liv. Allt han översatte hade ett
enda stort tema. Hur ska människan
få kraft att bättra sig, hur ska hon
lära känna sig själv, vilka vinster finns
det för den som söker tygla sin
själviskhet? Texterna lockar genom
alla dessa sagor som ger exempel på
skilda handlingssätt och deras
konsekvenser. Här finns en uråldrig
människokännedom som oavsett om
man är religiös eller agnostiker griper
tag i läsaren. Hur människan än är
funtad, i Hermelins översättningar
finns ett outtömligt jämförelsematerial.

Några röster om Hermelins verk
Vilhelm Ekelund, 1944: ”Säger man att
det funnits mer poetisk skapande kraft
och ingifvelse hos denne man än i hela
den samtida svenska vitterheten, har
man sagt mycket litet.”
Sven Lindkvist, 1955: ”Subtil
själsdialektik handfast förmäld med det
goda hjärtats enfald.”
Willy Kyrklund, 1969: ”Den oförliknelige
tolken av sufismens läror.”
Sara Lidman, 1979: ”Hittade något
fantastiskt: Jacob Böhme … blir tagen
… Läser Böhme. Häpnar.” (Hermelins
Böhmeröversättning från 1920 med alla
hänvisningar till sufisk poesi!)
Olof Hauge 1982: ”Maken till Hermelin!
Nej, det finns inte!”
Carl-Johan Malmberg, 2010: Hermelins
poesi – ”en livsangelägenhet”.
Ulf I. Eriksson, 2014: ”Hans profetiska
frenesi och furor …”

De som avvisar Hermelins verk anför
bland annat att hans ”alltför rikhaltiga
interpunktion förstör textens
obehindrade flöde”. En annan saknar

originalets ”stampande rytm”. Utan
att kunna persiska påstår Christer
Oxenstierna att översättningarna
”inte är att lita på”.
Vårt lands främste kännare av
persiska, H.S. Nyberg, använde dessa
översättningar i sin undervisning, ”de
träffar mycket skickligt tonen och
meningen i originalet” (brev 28/7
1971).
Man har påstått att Hermelins verk
är ”apart”? Hur kan det vara ”apart”?
Det rör sig om texter som stått sig i
åttahundra år, som citeras i FNskyskrapan och bland muslimer,
oavsett nationalitet, som är aktuellt
levande och omöjliga att förbise i
västerländskt tänkande, från Meister
Eckhart, Goethe, Schopenhauer,

Fitzgerald, Nietzsche, Benjamin
Britten, Teratologen.
Ingen kan skriva om dagens USA
utan att observera dessa hundratals
Rumi-sällskap som är spridda över
landet. Ingen kan seriöst beskriva
Mellersta Österns tankevärld utan att
beröra den fromma radikalitet som
utifrån sufismen syftar till fred,
försoning och kärlek.
”Människosläktet utgör en enda
familj” – det är budskapet som baron
Eric Hermelin med sådan hängivenhet återuppväcker på svenska.
Originalutgåvorna hade i många fall
under 1930-talet påskriften: ”Säljes
till förmån för flyktige och hjelpbehöfvande Judar”. I dag kunde han
ha tillagt ”och muslimer”.
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Blommor på Hafez grav
Agneta Sundelöf
Agneta Sundelöf har varit
folkhögskolelärare i Skåne
och kulturchef hos Uppsala
läns landsting. Hon är sedan
många år med i redaktionen
för Senioruniversitetets
tidning Medlemsbladet.

En marmorsarkofag för Hafez.
Foto: Inger Hammer
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Några av oss cirkeldeltagare i iransk litteratur gjorde en resa till Iran den
15–31 oktober 2014, för att söka kunskap och äventyr. Här följer ett kåseri
om resan. Vi hade egentligt bara ett fast mål – att lägga blommor på Hafez
grav.
Vi gjorde faktiskt just det. En i sänder
steg vi fram och lade varsin långskaftad
ros på diktarens kista. Det kändes lite
högtidligt och mycket overkligt. Vi
hade visserligen förberett oss i flera
studiecirklar om persisk medeltida
litteratur och om landet självt för
Reza Rezvani i Senioruniversitetets
regi hemma i Uppsala. Men nu var vi
i Shiraz i södra Iran en vacker, lagom
varm höstdag.
Iförda halkande sjaletter och
obekväma långskjortor, som moralen
här kräver, hade vi startat i huvudstaden Teheran några dagar tidigare.
Där skulle vi sluta 15 dagar senare
efter 210 mil i buss genom ett ödsligt
landskap av halvöken, magra grässlätter och mäktiga ockrafärgade
berg. I vår buss färdades vi i en vid
triangel mellan de sägenomspunna
städerna Teheran, Esfahan, Shiraz,
Yazd, Kashan och Qom. Bara de
svåruttalade namnen berättar att de
är fyllda av för oss främmande kultur
och okända människor. Verkligen
något att bita i! Särskilt som vi också

visste att ur vårt perspektiv har landet
en ifrågasatt politik, en oberäknelig
säkerhetspolis, en annorlunda religion, en obegriplig maktfördelning,
en utveckling utsatt för västvärldens
sanktioner och en befolkning som
måste vara påverkad av allt detta.
Dessutom en urgammal, respektingivande historia som i mångt och
mycket påverkat vår egen historia. Så
vad såg vi, vad upplevde vi, vad
kände vi?

Kontaktsökande människor och
kulturella mål
Det var en välordnad turistresa anpassad till våra önskemål om kulturella
mål. Mycket bra hotell, god mat med
traditionella rätter, en mer än
utomordentlig engelsktalande, kunnig
guide. Vackert varmt solskensväder
med dammbindande regn bara när vi
ändå satt i bussen. Verkligen valuta
för pengarna. Iran har under de
senaste två tre åren lärt sig ta hand
om en växande turistström. Våra
tidigt inskickade önskemål om besök i

en skola, ett sjukhus eller en kvinnoorganisation hade dock inte gått att
ordna. Det berodde inte på vår
ambitiösa guide utan på ”högre
makter”, okänt vilka.
Men vi fick förvånande mycket
kontakter med befolkningen i alla
fall. Människor ville prata med oss.
Män kontaktade våra män, kvinnor
våra kvinnor – men det blev ändå
blandat eftersom vi inte höll på
sådana gränser. Och de som inte hann
prata ropade ”Welcome to Iran”. Bjöd
på färska nötter. Hjälpte till att justera
en olydig huvudduk. Överräckte en
nygräddad jättelik brödkaka. Jag har
aldrig mötts av så många leenden, av
en så positiv attityd egentligen inte
fylld av nyfikenhet utan av vänlighet
och glädje.
Minst en moské och ett museum
om dagen var vår ursprungliga norm,
men vi dubblerade snabbt normen.
Redan tredje dagen hittade vi den i
vårt tycke vackraste moskén av dem
alla, den som ligger vid det jättelika
Emamtorget i Esfahan cirka 50 mil
söder om Teheran. Shah Abba,
härskaren, kallade det Världens torg,
för där ville han att man skulle finna
allt vackert, nytt och gammalt som
världen hade att bjuda under 1600talet. Där finns i dag fortfarande en
mycket stor stilig keramikklädd

moské. En basar med mängder av
hantverkare, några urgamla palats,
strålande planteringar, restauranger,
kaféer och Kvinnornas (det vill säga
haremets) moské. Om den stora
huvudmoskén var byggd för
sjungande starka koranverser tycktes
denna vara tänkt för sång till ett
mjukt stränginstrument. En nästan
osynlig ingång, ett enda ganska stort
utrymme under kupolen, blygsamma
ljusinsläpp och milda färger. Hela vår
grupp sjönk ned på golvet och lät oss
stumma fyllas av rummets skönhet.
I Esfahans basarer hittade vi mer
än man kunde drömma om, men vi
köpte mest nötter, saffran och små

Emamtorget i Esfahan.
Foto: Inger Hammer

Kvinnornas moské.
Foto: Inger Hammer
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kopior av de forntida artefakterna
(500–350 f. Kr.) vi hade sett på
Nationalmuseet i Teheran. Där hade
vi förälskat oss i de underbara
karafferna i form av humoristiskt
avbildade djur med smal midja och
hällvänligt gap. Och så tittade vi på
allt från jobbande kopparsmeder till
utsökta textiler. Och smycken med
glittrande halvädelstenar och ljuvliga
miniatyrer i utsökta ramar.

Förälskens poeter

Palats i Rosenträdgården i
Shiraz.
Foto: Inger Hammer
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50 mil till söderut och vi kom till
Shiraz där flera av våra medeltida
diktare har sina gravar i välskötta
parker under smyckade tak. Iranska
poeter är sedan länge kända experter
på förälskelsens poesi. Under
1100–1300-talen skrev man fortfarande hovpoesi tillägnad shahen
men besjungande vin, kvinnor och
kärlek, trots att man sedan år 640
hade varit utsatta för islamitiska
påtryckningar.
I Iran minns man sina poeter. Det
sägs att i varje iranskt hem finns
minst två böcker – Koranen och en
diktsamling av Hafez. Eller kanske av
Saa´di. Så visst var det stort att handla
blommor till Hafez. Det var få människor där när vi kom, bara ”vanligt”
folk på promenad och det kändes fint
när de applåderade och ropade
uppmuntrade till oss, när vi med äkta
vördnad lade ned våra blommor. I den
mån vi hade ett ärende så var det
detta.
Här fanns mycket annat spännande
att studera. Till exempel ett vattenmuseum där man kunde lära sig om

tidig ingenjörsvetenskap. Vatten finns
ju i bergen och man har utvecklat ett
intrikat system av underjordiska
kanaler (qanat) som underhållit både
hushåll och vattenkonster. Blotta
tanken på att krypande gräva gav oss
rysningar, men det motverkades fint
av att museet bjöd på kreativ
utställningskonst.
Utanför Shiraz ligger Persepolis,
det vill säga ruinerna från den antika
staden som byggdes under 500-talet
f. Kr. Staden har troligen aldrig
använts annat än som ceremoniplats,
och den existerade bara i ungefär 200
år. År 330 kom nämligen en rasande
Alexander den store och rev och
brände allt som vedergällning för att
perserna tidigare plundrat och bränt
hans älskade Aten. I dag är staden
fortfarande imponerande med rester
av höga skulpterade portaler,
majestätiska trappor och otaliga
reliefer. Dess historia vilar dock lite
ödesmättad över platsen och mycket
riktigt ligger de stora generalerna
begravda i närheten. Darius, Xerxes
och alla de andra hjältarna.

Religion och politik
Ytterligare 50 mil åt nordost och vi är
i ökenstaden Yazd. Den gamla delen
av staden är mycket spännande med
låga hus och smala gränder. Allt är
ockrabrunt och mjukt rundat då husen
målas en gång om året med lervatten,
lager på lager sedan urminnes tider.
Den här staden är centrum för
zoroastriernas religion. Zoroastrismen
var stadsreligion när araberna kom
och märkligt nog är den fortfarande
tillåten, fast har få bekännare. Här
finns deras eldtempel med den heliga
elden evigt brinnande. Deras begravningsplats ligger där öknen övertar
natur och stad. Den kallas Tystnadens
torn och består av två höga kullar
med platta toppar. Sina döda bär man
dit upp och låter himmelens fåglar
och andra djur äta skeletten rena.
Benen begraver man dock, och vid
foten av kullarna finns vackra små
ceremonihus.
Vad lärde vi oss om det politiska
klimatet? Jo, det föreföll som om
väldigt många vi kom till tals med
tyckte att de styrdes av en helt
hopplös regim som ständigt höll dem

i osäkerhet genom att ändra lagar och
förhållningsregler. De tycktes inte
oroa sig över att de avslöjade det. De
hade bara försökt anpassa sin vardag
och slutat bry sig.
Och om det religiösa klimatet? Jo,
ungefär som i alla länder. En del tror
mer än andra, teokratin här bygger
inte enbart med trons styrka. Dock
kräver den att man grundligt uppmärksammar religiösa traditioner.
Under vår vistelse högtidlighölls ett
av de allra viktigaste minnena från
islams begynnelse – sorgen och
upprördheten över mordet på den
tredje imamen, Hussain, en händelse
från början av 600-talet. Städerna
fylldes av svarta och gröna flaggor.
Tygskynken sveptes kring religiösa
symboler. Långa processioner av
högljutt lidande män drog genom
gatorna; de slog sig för bröstet som
om de piskade sig själva på ryggen.
Det kändes lite otäckt, som alla
massdemonstrationer gärna gör. Men
så snart trummorna tystnat, ropen
dött ut och tåget upplösts återkom
stämningen av folkfest på gatan.
Egentligen vet vi förstås ingenting
om politik eller religion efter ett kort
besök. Vi bara gör iakttagelser och
prövar hemmagjorda tolkningar, som
till exempel att vår underbara vackra
guide tog på sig trista, mer täckande
kläder och huvudduk ju längre bort
från storstäderna vi kom. Men vi vet
att landet är vackert trots sin
ödslighet, att alla torg, moskéer och
Portal i Persepolis,
ceremonistaden i öknen.
Foto: Inger Hammer

Tystnadens torn i Yazd.
Foto: Inger Hammer
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minnesmärken är utan jämförelse i
sin storslagenhet, att palats och
spegelsalar är strålande, gudomligt
vackert kaklade eller mosaikklädda,
att mönster på väggar och mattor
känns meningsfulla trots att de aldrig

Två pratglada skolflickor.
Foto: Inger Hammer
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är föreställande, att landets historia
är otroligt spännande förr och nu, att
stämningarna över både gator och
byggnader förmedlar mystik och saga
– och att det krävs ett helt liv för att
lära sig bära en slöja vackert.

Summary

Focus on the Middle East
Selections from the programmes of the Uppsala Senior University 2011–2015

The Middle East is a recurring theme
in today’s news coverage. In the last
few years the Uppsala Senior
University (USU) has offered
programmes about this region in
study circles, seminars, lecture series
and film series. They have been met
with great interest by the members.
On the basis of these different
activities in the USU, the editorial
board of this report series has
compiled a report with the title
“Focus on the Middle East. Selections
from the programmes of the Uppsala
Senior University 2011–2015”. Ingrid
Åberg and Rune Hedman have been
responsible for the lecture series on
the Middle East, and in the
introduction to the report they
describe the preparatory work for
these series. In an appendix to the
report you will find a review of all the
USU activities related to the Middle
East theme 2011–2015.

Thirteen lecturers and leaders of
study circles have written summary
articles about their topics, and the
editorial board of the report series
has produced summaries of three
lectures given by free-lance
journalists and writers. The report
contains maps and many photos. It
focuses upon the contents of the two
lecture series given in 2014 and
2015.
There are, for instance, articles about
the historical background to recent
developments in the region, the role
of religion, the “Arab spring”, the role
of water in the region, and changes in
the US foreign policy vis-à-vis Iran
and Iraq. There are also contributions
on Eric Hermelin, a translator of
Persian poetry, on textiles from the
region, on five films shown in a film
series, and a report about a trip to
Iran.
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Bilaga
Uppsala Senioruniversitets aktiviteter på temat Mellanöstern
åren 2011–2015
Tisdagsföreläsningar
• Titti Nylander, Perspektiv på Mellanöstern – erfarenheter som korrespondent,
hösten 2012.
• Susanne Olsson, Islam, tradition och förändring, hösten 2013.
• Leif Zern, ”Kaddisch på motorcykel” – det judiska i möte med det svenska
folkhemmet, hösten 2013.
• Jan Henningsson, Från undersåte till medborgare – de arabiska folkens kamp
för värdighet, våren 2015.

Föreläsningsserier
Höstterminen 2011: Abrahams barn – religion och politik mellan tradition
och modernitet (ansvariga Ingrid Åberg och Bo Nylund).
• Jan Henningsson, Religion och sekularisering.
• Eli Göndör, Sionismen, Fatah och Hamas. Israelisk och palestinsk nationalism i
historia och nutid.
• Ingmar Karlsson, Islam och demokrati – två oförenliga begrepp?
• Jan Hjärpe, Jasminrevolution och ungdomsrevolt: religion och sekularisering.
• Håkan Sandvik, Kristna i Mellanöstern.
• Inga Brandell, Mellan det koloniala arvet och självständigheten.
Vårterminen 2013: Sidenvägen: textilier som lyxhandel, teknologi och
prestigesymboler (ansvarig Ingrid Åberg).
Föreläsare vid samtliga tillfällen Desirée Koslin.
• Den tidiga handeln med siden, jade och lapis lazuli.
• Blomster, fåglar och rankor – mönster, färger och motiv i broderi, tygtryck och
vävnader.
• Tyger för kejsare, adel, fromma, handelsmän och gycklare under
Tangdynastien och i västra Asien före den tidiga islamska perioden.
• Mongolrikets globala sidenhandel och ny teknologi.
• Textilprakt och mönsterhegemoni under Mingdynastin och det Ottomanska
väldet.
• Ekon av Sidenvägen – Österns motiv i stil och mode i Italiens och Frankrikes
sidenväverier under 1700- och 1800-talen.
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Höstterminen 2013: Tro och vetande – igen. Det sekulära, postmoderna och
mångkulturella samhällets utmaningar (ansvarig Ingrid Åberg).
• Susanne Olsson, Islam och den västerländska moderniteten.
Vårterminen 2014: Mellanöstern i 1900- och 2000-talets politiska och
ideologiska maktstrider (ansvariga Rune Hedman och Ingrid Åberg).
• Klas Göran Karlsson, Europas sjuke man. Det osmanska rikets sönderfall.
• Leif Stenberg, Mellanösterns moderna historia – från kolonialtid till arabisk
vår.
• Ronny Berndtsson, Det livgivande vattnet. Vattenfrågans roll i Mellanösterns
stabilitet.
• Mohammad Fazlhashemi, Vems islam gäller? Olika idétraditioner inom islam.
• Michael Schulz, Hamas mellan sharia-lagar och demo-islam.
• Aron Lund, Drömmen om Damaskus. Baathpartiets och familjen Assads styre i
Syrien.
Vårterminen 2015: Från vår till vinterkyla. Mellanöstern i förändring
(ansvariga Rune Hedman och Ingrid Åberg)
• Leif Stenberg, Utvecklingen i Mellanöstern – vilka utmaningar kan dominera i
framtiden?
• Bitte Hammargren, Gulfstaterna, en framtida krutdurk.
• Aron Lund, Islamiska staten – ett nytt kalifat i Mellanöstern?
• Fanny Härgestam, Den arabiska våren och kvinnornas roll. Exemplet Tunisien.
• Johan-Mathias Sommarström, Utrikeskorrespondent i ett oroligt Mellanöstern.
Utmaningar och insikter.
• Idris Ahmedi, Förändring i amerikansk utrikespolitik gentemot Iran och Irak.

Studiecirklar
• Reza Rezvani, Konst och litteratur i pomeransens och granatäpplets land,
hösten 2012–hösten 2013.
• Reza Rezvani, Kärlek och extas i persisk poetisk tradition, hösten 2013.
• Reza Rezvani, Berättelser ur den persiska skattkammaren, våren 2014.
• Reza Rezvani, Iran: kunskap och resa, våren 2014.
• Desirée Koslin, Från vaggan till graven – textilier i livets olika skeden i världens
kulturer, våren 2013.
• Desirée Koslin, Symbol, budskap, mode: färgens mening i världskulturens
kläder och tyger, våren 2014.
• Bo Nylund, Världsreligionerna idag, våren 2013, våren 2015.
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Filmstudion
Ansvariga: Karl Johan Eklund och Ingrid Åberg
• Citronlunden, hösten 2014.
• Drottningen och jag, hösten 2014.
• Den ovillige fundamentalisten, hösten 2014.
• Kaddisch för en vän, våren 2015.
• Den gröna cykeln, våren 2015.

Torsdagssalong
• Carl-Göran Ekerwald, Körsbärsblommans och akaciornas återfödelse. En
torsdagssalong med persisk poesi och musik, våren 2014.

Resor
• Jordanien, våren 2011
• Istanbul, våren 2012
• Västra Turkiet och Kappadokien, våren 2014
• Iran, hösten 2014
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Uppsala Pensionärsuniversitet 1979–1989 (1989).
Uppsala Pensionärsuniversitet 1989–1994 (1994).
Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala. Rapport från en forskningscirkel
inom Uppsala Pensionärsuniversitet. Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling
och Nils Hellzén (2001).
Vad hände egentligen den tid vi själva var unga. Redovisning av ett
studiecirkelarbete höstterminen 1999–vårterminen 2000.
Cirkelledare: Per Malmberg (2002).
Att bli och vara pensionär – en ljusnande framtid? Pensionären – en
enastående resurs. Rapport från två studiecirklar hösten 2001
sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius (2002).
Äldre – en resurs på arbetsmarknaden. Rapport från ett idéseminarium i
Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala
Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO, Uppsala.
Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman
(2003).
Uppsala Pensionärsuniversitet 25 år 1979–2004 (2004).
Seniorerna – en tillgång här och nu! Seminarium med anledning av
25-årsjubileet 2004 (2004).
Färöarna. Rapport från en studiecirkel och studieresa 2006 (2007).
Uppsala Senioruniversitet 30 år. Åren 2004–2009 (2009).
Herrarnas kokbok. Rapport från studiecirklar i Matlagning för herrar
2005–2008 (2010).
Uppsala Senioruniversitet – en framåtblick. Rapport från USU:s
Visionsgrupp 2011 (2011).
Kvinna och konstnär. Rapport från studiecirkel om kvinnors konst 2010
(2011).
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