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Varför denna deklaration?
Hittills har bilden av muslimer i Sverige främst formats av sunnimuslimer.
Många muslimska talesmän och taleskvinnor är just sunnimuslimer. Att
för den skull ta för givet att shiamuslimer står för samma värderingar
är att dra en alltför snabb slutsats. Vi är en minoritetsgrupp i dubbel
bemärkelse, vi tillhör en minoritet inom minoritetsreligionen islam. Som
så många andra minoritetsgrupper upplever vi ofta att utomstående för
vår talan, samt att det tyvärr leder till felaktiga tolkningar och ger en
felaktig bild av religionen och oss utövare. Med den här deklarationen
vill vi beskriva våra förståelser och prioriteringar med vår egen röst så
att den som vill veta mer och förstå mer av vårt synsätt får information
direkt från källan. Som shiamuslimer menar vi att vi är bäst på att tala
om vad shiamuslimer står för.
Genom att dela med oss av vår bakgrund och våra värderingar samt
förklara vår syn på shiamuslimer och shiaislam vill vi ta dig som läsare
förbi artiklarna i sensationspressen. Vi vill ge dig en chans att förstå vad
vi shiamuslimer står för – och varför. Vi vet att skolor, föreningar och
socialtjänst vill ha mer kunskap om shia. Vår förhoppning är att den här
texten ska öka förståelsen och vi ser detta som en inbjudan till mer kontakt och ökat samarbete. Vi vill vara en del av det svenska samhället, vi
vill engagera oss och ge av vårt bästa för att skapa en gemensam framtid.
Alla minoriteter, särskilt om de bygger sin identitet på flykt till ett nytt
land, ställs vid en given tidpunkt inför valet att återvända eller stanna.
Idag har tillräckligt många shiamuslimer insett att de är i Sverige för att
stanna. När dessa familjer ser sina barn växa upp i det här nya landet
blir det nödvändigt även för föräldrarna att orientera sig i det land där
deras barn har sin utstakade livsbana och ska skapa sig en egen framtid.
Som vägledare för den yngre generationen är det viktigt att den äldre
generationen visar att det går att kombinera identiteterna, att vara helhjärtat svensk muslim, utan att göra avkall vare sig på ”det svenska”
eller ”det islamiska”.
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Det allra bästa är förstås att förklara och beskriva hur man kan klara
detta i personliga möten, men vi hoppas ändå att denna deklaration
kan fungera som ett underlag för våra barn att vara stolta över, och som
föräldrarna i våra föreningar kan hämta inspiration från. Främst vill vi
försöka oss på att beskriva shiaislam som en livsstil och livshållning, fullt

Bilden av islam – och i synnerhet shia – har präglats av internationell
hela världen och även om det är lätt att påverkas av vissa maktordningars sätt att se på oss vill vi inspirera till att lyfta blicken och se shias
egen skönhet. Oberoende av de maktordningar som stör samlevnad och
rättvis fördelning av jordens allt knappare resurser vill vi uppmuntra till
att lyfta blicken och se förbi detta. Vi har en rik shiitisk tradition som
också har mycket att tillföra de gemensamma lösningar som behövs för
dagens akuta samhällsfrågor – allt från miljörespekt och banksystem till
relationen mellan människor i det lokala samhället.

som mellan muslimer och icke-muslimer. Vi är övertygade om att Gud
vill mer med oss människor än rivalitet och trakasserier av varandras
ideal. Är det något som förenar människor över alla former av gränser
så är det längtan efter ärlighet och skönhet, liksom sökandet efter hopp
och möjligheten till ett värdigt liv. Med denna deklaration vill vi sträcka
ut en hand över de onödiga barriärer som just hämmar kontakt, utbyte
och genuina möten.

Var kan man lära sig om shiaislam?
– Shiaislams urkunder
Den bästa källan för att förstå shiaislam är dess urkunder. Dessa
måste förstås i ljuset av religionens normativa texter. Urkunderna är
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främst Koranen och hadith-samlingar (berättelser om profetens vardag),
se mer nedan, medan de normativa texterna är författade av religionens
teologer, filosofer och intellektuella. En fjärde grupp som genom historien bidragit till den normativa förståelsen av shiaislam är de rättslärde,
alltså de som är kunniga i islams rättsliga/juridiska system.

Shiamuslimer i världen idag
Iran är det land idag som både numerärt och procentuellt har störst
shiitisk befolkning i världen. Av dess cirka 75 miljoner invånare är mellan
85–90 procent shiamuslimer. I procentuella antal följs Iran tätt av Azerbadjan 80 procent, Irak 65 procent och Bahrain 75 procent. Även Syrien,
Libanon och Jemen har procentuellt sett stora shiitiska befolkningar.
Sett till antalet shiamuslimer har de flesta länder i Mellanöstern betydelsefulla minoriteter.
Det finns dessutom flera varianter av shiaislam, men av utrymmesskäl
har vi valt att inte gå in i djupare detalj. Vid några tillfällen i texten
placerar vi dock in viktiga grupper i ett geografiskt och/eller historiskt
sammanhang.
Shiamuslimer lever de facto marginaliserade, eller som förtryckta grupper,
Iran är ett undantag, där trosinriktningen utgör statsreligion. I Irak var
shiamuslimerna kraftigt marginaliserade under Saddam Husseins tid
(1968–2003). Efter Saddams fall fortsätter shiamuslimer att vara offer
för riktade terroristattacker och självmordsbombare.
I Bahrain är den styrande familjen sunnimuslimer medan majoritetsbefolkningen är shiamuslimer. Landet är ett tydligt exempel på att det
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därifrån har det på senare tid rapporterats försök att hindra religiösa
grupper från att komma till tals.
Även om den stora majoriteten av muslimer i världen idag är sunniMellan år 934–1055 enligt västlig tideräkning styrdes det abbasidiska
imperiet de facto av de shiitska buyiderna, en persisk shiitisk furstesläkt från regionen Daylam söder om Kaspiska havet. I Nordafrika och
Egypten hade de så kallade shiitiska Fatimiderna makten. Fatimiderna
var den regerande dynastin i det fatimidiska imperiet som styrde Nordafrika från 909 till 1171. Namnet fatimider härleds från profeten
Muhammeds dotter, Fatima Zahra.
Gemensamt för dessa två stormakter var att man inte tvingade fram
några masskonverteringar från sunni-islam under deras styren.
Medan fatimiderna var ismailiter, den inriktning inom shiitisk islam som
räknar Jafar ibn Muhammads son Ismail som den sjunde imamen, var
buyiderna troligen zayditer, en av de äldsta inriktningarna inom shiaislam
som endast erkänner fem imamer och där den femte var en viss Zayd,
därav termen zayditer.
Annorlunda var det när Safaviderna tog makten i det nutida Iran 1501.
Det var en persisk dynasti med azerbajdzjanskt ursprung. De områden som
shiaislam fanns, alternativt där politiska eller religiösa strömningar förknippade med shiitiska tankar var starkt etablerade. Safaviderna bestämde
sig därför att i stor skala främja masskonverteringar till shia och lyckades
därmed skapa en stark nationell enhet. Detta samtidigt som de ottomanska
turkarna hade etablerat ett sammanhållet rike väster om Iran, vilket medförde att det uppstod en stark kontrast mellan det shiitisk-safavidiska
riket å ena sidan och det sunnitisk-ottomanska riket å andra sidan.
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Vi som skriver denna deklaration tror att shiamuslimsk utövning fått
och förtryck. Inte minst tror vi att shiiterna hållit kvar vid den första
tidens teologiska och intellektuella vitalitet som ren överlevnadsstrategi:
Vi har behövt kämpa för vår trovärdighet och rättskänsla. Att leva som
minoritet gör att alla andliga och existentiella krafter mobiliseras. Vi har
inte kunnat förlita oss på ”traditionen” utan hela tiden behövt uttolka
och förstå vår religion i nya sammanhang. Detta har gett oss en rik
tradition av öppenhet, pragmatism och anpassningsförmåga. Vi är goda
överlevare. Även den starka betoningen på individens ansvar att söka sig
sin rätta väg – andligt, socialt, etiskt, och sin rätta andliga vägledare hör
samman med att varje enskild räknas. Ingen får försvinna ut i lojhet eller
på grund av bristande insikt i sin religion. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att dessa tendenser inte utvecklats i ett vakuum – uttolkarna
har funnit fog för sina ansatser i urkunderna.

framöver utifrån livet som en ifrågasatt – och alltför ofta förföljd –
minoritet. Det skulle dock göra detta innehåll ännu mer omfångsrikt.

Shiamuslimer i Sverige
Den stora majoriteten av shiamuslimer i Sverige tillhör de så kallade
tolvimamiterna. Det är en benämning på anhängare till tolvshiitisk islam
som tror på att profeten Muhammed före sin död valde sin efterträdare
(Imam Ali) bland totalt tolv imamer. Många människor med ursprung
i Iran kan antas ha en shiamuslimsk bakgrund. Inte minst de svenska
universitetsstäderna har stora grupper iranier. En annan stor grupp shiamuslimer har sitt ursprung i Irak. Denna grupp är oftast mer religiös då

grupper med bakgrund i Indien/Pakistan, Libanon, forna Sovjetstater
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arna från Uganda med sydasiatiskt ursprung. Författarna bedömer med
utgångspunkt från ovanstående att ca 30–35 procent av alla muslimer
i Sverige förmodligen har shiitisk bakgrund. Vi är klart medvetna om
att statistik är ett knepigt kapitel, inte minst eftersom det i Sverige är
förbjudet att registrera efter religionstillhörighet.
I forskarvärlden brukar man dock mena att av det totala antalet muslimer
utgör shiamuslimerna 10–12 procent. Men i Sverige är andelen större,
just med tanke på varifrån muslimerna kommit. Det tog dock lång tid
innan staten såg de shiitiska organisationerna som jämbördiga med de
sunnitiska, men idag har vi nått dit.

Kärnan i islam är monoteismen (Tawhid), det vill säga tron på att det
ende Guden.

Shiaislam har genom hela historien betonat vikten av rationellt tänkande
– att använda förnuftet – i både trosfrågor och själva religionsutövningen.
Förnuftstänkandet uttrycks även i hur vi shiamuslimer ser på tolkningsoch rättsfrågorna. Att tro på den ende Guden kombineras alltså med en
respekt för människans inneboende förnuft. Gud är skapare, och är totalt
avskild från sin skapelse. Gud är alltså totalt transcendent – formlös,
utanför skapelsen – men samtidigt allestädes närvarande. Å ena sidan är
all historia. När Adam och Eva, de första människorna, skapades levde
de i närhet med Gud. Historien sen dess handlar om hur människorna
kommit längre ifrån Gud. Människans slutgiltiga mål är att komma
tillbaka till Gud.
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Profeter
För att hjälpa människorna att åter komma närmare Gud, har Gud sänt ett
antal profeter att verka bland människorna. De flesta av de profeter som
islams urkunder diskuterar torde vara bekanta för dem som tillhör den
judisk-kristna traditionen. Muslimerna anser att profeten Muhammad,
den siste i profetraden, predikade samma kärnbudskap om Guds absoluta
enhet och människans ansvar gentemot Gud som alla hans föregångare
gjorde. Bland de profeter som kom före profeten Muhammad finner vi
Adam, Noak, Abraham, Moses och Jesus. Koranen betonar att alla folk
vid något tillfälle sänts en profet.
Koranen – Budskapet
För muslimerna är Koranen den sista av Guds uppenbarelser, förmedlad
genom profeten Muhammad, den siste av Guds profeter. Koranen betonar
livet efter detta och människans moraliska ansvar gentemot såväl Skaparen
som skapelsen. Koranen är inte någon kronologisk historieskildring,
utan snarare en samling av de uppenbarelser som Profeten Muhammad
mottog under sin profettid, som enligt traditionen varade i 23 år. Ett
vanligt missförstånd bland många muslimer såväl som icke-muslimer är
att shia och sunnimuslimer skulle besitta olika korpus, det vill säga olika
textsamlingar eller versioner av Koranen. Så är emellertid inte fallet.
Tolkningarna må skilja sig åt, men alla muslimer använder sig av samma
text.
Profeternas ställföreträdare
Vi shiamuslimer menar att på samma sätt som Gud utser sina profeter så
utser han även de som efterträder profeterna. Det är dessa efterträdare
som sedan kan korrekt återge både Koranens budskap och slå vakt om
profeten Muhammads läror och sedvänjor. En sådan efterträdare kallas
Imam (ledare) och väljs alltså ut av Gud. Shias imam ska inte blandas
ihop med det vardagliga användandet av begreppet, då det senare
användandet syftar på den som leder bönen, alternativt församlingen.
Imam har inom shiaislam en speciell betydelse utifrån att titeln syftar på
den som Gud utvalt att efterträda profeten Muhammad. Efter profetens
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bortgång år 632 e.v.t. så föll Guds val på imam Ali, profeten Muhammads
kusin och svärson. Enligt den normativa tolkningen baseras Guds val
på ett flertal dygder, som t.ex. fromhet, kunskap och hängivenhet. Shiamuslimer hänvisar till ett flertal tillfällen där profeten Muhammad, i linje
med Guds vilja, utsett sin kusin och svärson Ali till sin förste efterträdare.
Ett akademiskt utifrånperspektiv har ofta lyft fram familjerelationerna
mellan profeten Muhammad och imam Ali – hans svärson – som förklaring till vem som är rättmätig efterträdare efter profetens död. Att
familjerelationerna spelat roll kan vara av intresse för ”forskningen”.
Men från ett inifrånperspektiv är det av högsta vikt att påpeka att den
normativa förklaringen i shiamuslimsk trostradition är att det främst
handlar om kompetens och kunskap när Gud valde imam Ali till den
genuine efterträdaren till profeten Muhammad. Familjerelationen betonas
av oss troende på det sätt att den underlättade för profeten Muhammad
att fostra och utbilda imam Ali från tidig ålder för det kommande
ämbetet. Det är alltså inte så att shiamuslimer hävdar att alla profetens
familjemedlemmar skulle ha en speciell position, eller att en person som
är släkt med profeten per automatik skall anses vara en förtjänstfull
människa.
Tolvimamiter och andra grupper
Majoriteten av shiamuslimerna menar att Gud utsett tolv imamer att
efterträda profeten. Till skillnad från sunniterna, som menar att Abu
Bakr var den rättmätige efterträdaren vid profetens död, så menar shiamuslimer att Imam Ali borde vara den som för profetens arbete vidare. En
annan viktig skillnad mellan sunnitisk och shiitisk uppfattning gällande
profetens efterträdare är att de shiitiska imamerna har till uppgift att
klargöra den normativa tolkningen av den heliga Koranen, något som
inte nödvändigtvis var de sunnitiska efterträdarnas plikt. Vare sig de är
shiiter eller sunniter så finns en gemensam titel för profeten Muhammads
efterträdare; kalif, som just betyder ställföreträdare. Sammanfattningsvis
handlar skillnaden mellan shiiternas och sunniternas syn på vem som
efterträder profeten om tre saker:
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1) Hur ställföreträdaren utses, där shiamuslimer anser att det är en direkt
befallning av Gud medan åsikterna bland sunnimuslimer skiljer sig åt;
2) om uppdrag, där den sunnitiske kalifen förvaltar och skyddar uppenbarelsen som kom till människorna genom profeten Muhammad,
medan den shiitiske imamen utöver detta även har mandat att uttolka
Guds uppenbarelse; samt
3) om turordning, där shiiter menar att imam Ali borde vara den förste
kalifen, medan sunniter ser honom som den fjärde.
Det skall noteras att detta inte är en uttömmande förklaring av skillnaden
mellan shia och sunniislam, inte heller någon fullständig redogörelse vad
gäller synen på profetens ställföreträdare inom båda grenarna.
Den inriktning av shia som räknar med att Gud utsett en rad av 12 imamer
som profetens efterträdare kallas ibland tolvimamiter, tolvor och tolvare
(Twelvers på engelska, ithnaa ’ashariyyah på arabiska). Då dessa tolv efterträdare även kallas imamer kallas vår grupp i akademiska sammanhang
även för imamiter (imaamiyyah på arabiska). Själva kallar vi oss ofta
även för ”dja’fariter” (dja’fariyyah på arabiska) efter den sjätte av dessa
imamer. Det som var speciellt med denne imam var att han verkade i
en tid då det fanns större möjligheter att etablera ramverken för den
shiitiska tolkningstraditionen, varför just han hade en möjlighet att vara
tongivande i dess utveckling. Alla tre uttrycken – ithnaa ’ashariyyah,
imaamiyyah samt dja’fariyyah – används frekvent och omväxlande inom
den egna gruppen.

på annat vis och ibland med andra utgångspunkter. De mest framträdande
bland dessa är gruppen isma’iliter. Isma’iliterna och tolvimamiterna är
överens vad gäller identiteten på de första sex imamerna, varefter
åsikterna går isär om den sjunde och därefter följande imamer. En annan
viktig grupp är zayditerna, en betydande minoritet i Yemen. Den stora
majoriteten av shiamuslimer i Sverige är dock tolvimamiter. Denna
principdeklaration utgår därför främst från tolvimamiterna.
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Den siste imamen
lära. Att förebud givits i andra religioner om tidens ände samt frälsningen
vid denna tidpunkt ses av många muslimer som ett bevis på religionernas
gemensamma ursprung och därmed även frälsningens allomfattande
verkan. Islams källor talar om ”den vägledde imamen” (al-imam al-mahdi)
som skall infria mänsklighetens messianska förhoppningar tillsammans
med Jesus Kristus vid tidens slut. Skillnaden mellan sunni och shia är
att sunniter uppfattar att denna gestalt skall födas i sluttiden, medan
shiiterna menar att gestalten redan är född – såsom imam – men av
Gud gömd till tidens ände. För oss shiamuslimer är denna tro grundläggande och mycket viktigare i vår dagliga religionsutövning än för
övriga muslimer. Bland tolvimamiterna sätter man alltså stark tro till att
den vägledde imamen skall återkomma. Den shiitiska traditionen lär
att imam Mahdi gick under jorden på grund av religiös förföljelse år
878. Sedan dess har han på ett fördolt sätt bevarats i livet av Gud. Även
idag lever han alltjämt i det fördolda, för att återvända vid tidens slut.
Han kallas därför även al-imam al-Muntadhar, den väntade imamen.
Imamens roll under denna tid är föremål för tolkning. Den vanligaste
tolkningen är att imamen verkar som en dold välgörare och vägledare.
Shiamuslimernas messianska förväntningar inkluderar hopp om fred,
rättvisa och välstånd för jordens invånare. Detta innebär, precis som
i judendomen och kristendomen, att väntan på räddaren/frälsaren är
en viktig del av tron. Utomstående brukar ibland skriva att shiitisk tro
ålägger den troende ett ansvar att påskynda sluttidens ankomst – och
därmed imamens återkomst – genom att med det egna handlandet driva
fram apokalyptiska händelser. Vi som skriver denna deklaration menar
att sådana påståenden, vare sig de kommer utifrån eller inifrån, saknar
ningen, det vill säga att den troendes ansvar är att påskynda imamens
återkomst genom att arbeta för att de messianska förväntningarna skall
förverkligas.
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Imamens ställföreträdare
Sedan 878 lever människorna, muslimer som icke muslimer, i skuggan
av imamens frånvaro. Därför finns ingen världsvid fred och rättvisa samt
inget världsvitt välstånd på jorden. I imamens frånvaro är religionens
främsta representanter de rättslärda. Det är dock viktigt att poängtera
att dessa inte utgör något ”prästerskap”, en benämning som annars är
vanlig att höra och leder till felaktiga uppfattningar. Präster i judisk/
kristen mening existerar inte inom shiaislam. Det finns inga heliga handlingar som kräver en speciell invigning för att utföra, det enda som krävs
är kunskap i området. Islam betonar även att Gud är tillgänglig för
varje individ utan mellanhänder. Därför behövs ingen invigd person som
t.ex. tar bikten eller förrättar förbön. De rättslärdas uppgift i imamens
frånvaro är snarare att uttolka religionens regler för det vardagliga
livet. Utöver det tillkommer även ansvaret att värna om de svaga och
nödställda i samhället och aktivt verka för att förhindra att de sociala
omsorgsfrågorna inte faller i träda.

Shiitisk religionsutövning
Vad är Sharia?
Det är vanligt att höra att det talas om Sharia som en kodifierad lag som
står att finna i en viss urkund, t.ex. Koranen. Så är inte fallet. Sharia är
snarare ett koncept vars detaljer måste uttolkas från olika källor. En jämförelse kan göras med det näraliggande judiska konceptet halakha, som
just syftar på den samlade ansträngningen att uttolka Guds (Mose) lag.
Var finner man Sharia?
För oss shiamuslimer är källorna till sharia främst Koranen, beskrivning
om profetens levnadssätt och läror – och i förlängning imamernas dito –
samt vårt eget förnuft; vår förmåga att resonera rationellt. I vår tradition
litar vi på att förnuftet bekräftar Guds avsikt med uppenbarelsen. Gud
har försett människan med förnuft så att hon i varje tid – särskilt då hon
saknar imamens, som nu är fördold, direkta vägledning – kan nå fram
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till vad Gud vill med henne. För oss shiamuslimer kan inte förnuftet stå
i strid med Guds vilja. Tvärtom, de bekräftar varandra. Denna tillit till
förnuftets betydelse för att förstå sharia öppnar för en rad olika tolkningsmöjligheter och tillämpningar. Att rationalitet betonas som en källa
för religiös lag har därmed inom shia lett till en rik och mångfasetterad
utveckling av Sharia genom historien.
Vem berättar vad Sharia är?
Majoriteten av tolvimamiterna är hängivna den så kallade usuli-skolan
när man ska tolka sharia. Överlag tror shiamuslimer att det är den troende individen själv som främst har ansvar för att förstå sin religion
och sina religiösa plikter. I de fall individen inte har möjlighet att själv
studera urkunderna lär usuli-skolan att det åligger henne att, i frågor
om rättsregler, efterlikna en annan individ som har haft möjlighet att
göra detta. Det är här de rättslärda kommer in. Detta betyder alltså att
större delen av shiamuslimerna i förtroende har delegerat ansvaret att
studera källorna till dessa rättslärda. När en shiamuslim inte på egen
hand vet hur man ska bete sig i en specifik situation så rådfrågar man
den rättslärde man i förtroende valt att följa. En sådan rättslärd kallas
även marja’ taqleed, eller källa till efterliknelse, eller kort och gott marja’,
(maraaji’ i plural).
De rättslärda går igenom flera år av studier vid ett shiitisk teologisk
institut. De två viktigaste i vår tid ligger i Najaf i Irak och i Qum i Iran.
Seminariestudierna består bland annat av studier i urkunderna, språk,
klassisk logik, teologi, retorik samt religiös juridik. I Qum betonas även
filosofi och mystik. Utan att här närmare gå in på förhållandet mellan
sharia, filosofi, rationalitet och mystik, så kan vi kort säga att den shiitiska
traditionen alltid högt värderat islams mystika dimension. Vi har aldrig
sett något hot i att man öppnar sig för de andliga djup som mystiken bär
på. Snarare ser vi att islams yttersida (riter, juridik, statslära etc.) får sin
djupaste innebörd av dess innersida (gudskärlek, längtan till paradiset,
människans överlåtelse åt Gud etc.).
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När en student erhåller ett erkännande om sin kunskap från sina lärare
och kolleger anses han även vara kapabel att kunna förlita sig på sina
egna slutledningar när det gäller hur man ska förstå den religiösa lagen.
När man uppnått denna nivå av lärdom behöver man inte efterfölja
någon annan, utan man äger andlig auktoritet att på egen hand uttolka
Guds väg. Då blir man ofta även lärare. De mest lämpade bland dessa
vinner ofta förtroende hos andra, vartefter de mindre kunniga och tränade
förlitar sig på dem. Det är i detta sammanhang som titeln ayatolla
används. Detta är den titel seminariet tilldelar den som tillhör de mest
lärda. Det skall dock noteras att ordet ”ayatolla” inte på något sätt är
ett institutionaliserat ord utan kan användas ganska fritt.
Att vara en ayatolla handlar först och främst om lärdom. Detta innebär
inte att man automatiskt får inflytande – religiöst, socialt eller politiskt.
Bland annat handlar det om hur många efterföljare man har, alltså hur
många som valt att i förtroende följa den specifika ayatollans uttolkningar som vägledning för det egna livet. Dessutom befinner sig inte alla
ayatollor på samma nivå av kunskap. De skiftar även i tillämplingar av
sharia, vilket gör att de attraherar olika, beroende på hur de enskilda
individerna värderar dessa varierande uttolkningar. Alla ayatollor delar
alltså inte samma åsikter i alla frågor. Olika intressegrupper i samhället
följer olika ayatollor. Ibland har en ayatolla större stöd i en viss region.
En del ayatollor väljs utifrån deras politiska och sociala arbete. Att som
ayatolla tillhöra det högsta skiktet av rättslärda, innebär inte att alla
får sin röst hörd ute i samhället i samma utsträckning som andra. Detta
avgörs om man etablerar sig som vägledare eller inte. Även om man
som ayatolla i princip har möjlighet att etablera sin egen vägledning
så gör inte alla detta. Det är bara vissa ayatollor som ägnar sig åt detta
mer utåtriktat arbete, andra fortsätter att undervisa, stödja de ayatollor
som tagit steget att etablera sig som vägledande för andra, och/eller
fortskrider att förkovra sig och skaffar mer kunskap eller djupare övning
i mystik. Rollen som ayatolla har ingen motsvarighet hos sunniterna,
men är avgörande för oss shiamuslimer. Det skall dock noteras att det
bland sunnimuslimer finns andra ordningar med rättslärda.
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De ayatollor som väljer att vara mönster för andras livsväg, och därmed
kallas maraaji’, är alltid rätt få i varje epok, även om det vid seminarierna
kan finnas många fler ayatollor. Maraaji’ kommunicerar på olika sätt
med övriga shiamuslimer i syfte att vägleda till ett bättre liv.
Då och då vinner en eller ett fåtal ayatollor ett särskilt utbrett anseende.
De vinner ett allt större erkännande, och människor hyser särskilt stort
förtroende för deras yttranden. I unika historiska lägen axlar en ensam
ayatolla rollen som folkets talesman och språkrör. När så sker är det
som att den ayatollan ger röst och ord åt ett helt folk hur det är i världen.
Vid dessa få historiska tillfällen stiger en enda ayatolla fram som den
yttersta av auktoritet, med kapacitet att säga de förlösande orden och
fånga folkdjupens behov, uppbragdhet över all orättfärdighet och längtan
efter renhet och upprättelse. En sådan ayatolla blir katalysator för komplexa sammanhang och svetsar med sina ord samman olika sociala
rörelser till en delad kraft. Ju mer man lyckas emotsvara tidens behov,
desto vidare anseende får man.
Det var detta som hände kring ayatolla Khomeini i slutet av 1970-talet.
Allteftersom vann han i anseende, långt utanför Irans gränser. Till en
början var han en tämligen tyst rättslärd i Najaf. Men allteftersom läget
förvärrades i samband med alliansen mellan Pahlavidynastin och USA,
så växte hans inflytande. Successivt vann hans uttalanden om de rådande
tillstånden en så stor uppslutning att han kom att förkroppsliga en hel
nations frustration och rättspatos. Både utifrån betraktat och inom islam
har man ofta vantolkat ayatolla Khomeinis roll och betydelse, men ingen
kan förneka hans betydelse som den som i ett tillspetsat historiskt läge
med mest auktoritet kanaliserade ett helt folks längtan efter något nytt
– oavsett hur man ser på sakernas tillstånd i rent politiska termer. Idag
finns andra ayatollor med ett liknande anseende, och som med sina ord
förkroppsligar miljontals djupaste behov.
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När tillämpas Shari’ah?
Medan delar av shari’ah mest har betydelse på en individuell nivå för
den enskilde individen, t.ex. i frågor som rör hur man förrättar bönen,
så är andra delar mer intressanta i ett statsperspektiv, såsom indrivning
och fördelning av skatt. Ju mer sharia handlar om sociala och statsfilosofiska frågor, desto intressantare blir skillnaderna mellan t.ex. ayatollornas
uttolkningar och tillämpningar. Dessa skillnader i hur man förstår sharia
i de mer kollektiva samhällsfrågorna har spelat stor betydelse i shiiternas
historia, inte minst i reaktionerna på kolonialismen och främmande
inflytande.
Lagens syfte
Då shiaislam betonar intellektets roll och anser att rationalitet och förnuft
är en gudomlig gåva, så följer en högst pragmatisk syn på sharia som
rättsnöre. Med detta menas att rättesnöret, sharia, inte är ett självändamål utan snarare ett medel för högre mål. Ett flertal sådana mål kan
identifieras, för individen såväl som för samhället. Däribland finns målet
om medborgarnas säkerhet och utveckling, samt samhällets generella
välstånd och andliga utveckling.
Etik: Bortom lagen
Förutom de grundläggande reglerna som en muslim förväntas förhålla sig
till, såsom hur man ber och fastar, så finns det en etisk dimension i sharia
som inte alltid uppmärksammas, särskilt inte i ett utifrånperspektiv, som
riskerar att reducera sharia till en snäv och fix regelsamling. Införlivandet
av etik i människans väsen är ett av uppenbarelsens syften. Flera gånger
påpekar Koranen att människan har ett ansvar att bete sig värdigt
och ansvarsfullt. Denna dimension har satt sin prägel även på hadithlitteraturen, alltså litteraturen om profetens levnadssätt. Människans
ansvar gentemot sin nästa betonas starkt i urkunderna och lyfts ständigt
fram av de rättslärda.
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Andlighet
Även om utomstående oftast lägger störst vikt vid den ytliga bilden av
religionen, så är religionens inre kärna starkt genomsyrad av andlighet
och människans andliga utveckling. Det är ständigt människans relation
till Gud som betonas, liksom hennes gudskännedom och gudsmedvetenhet – och odling av sitt eget förnuft, sin egen rationalitet. Rationalitet
och andlighet går alltså enligt oss shiamuslimer par i par. Sharia som ett
rättesnöre för människans liv är även bidragsgivande till hennes mottaglighet för den djupare andliga och etiska utvecklingen. Att följa sharia
har alltså både en yttre och en inre sida. Inte minst bönens rituella form
öppnar för människans andliga fördjupning.
Sharia i privatlivet
När man förstår sharia i ett helhetsperspektiv så för detta med sig att
enskilda muslimer lever sin religion på olika sätt – bland annat beroende
på vilken ayatolla de väljer. Alla är inte politiskt aktiva. Alla identifierar
inte islam med ett statsstyre. Det är därför av högsta vikt att betona att
religiöst aktiva muslimer i sin vardag följer Sharia utan att de för den
delen kämpar för en sharia-styrd stat. Sharia är så mycket mer än stat
och straffrätt. Shiaislam går heller inte att reducera till ”politisk islam”,
eller till ”de missnöjdas islam”. I länder med stor orättfärdighet fungerar
budskap om sharias vägledning på ett sätt. I Sverige handlar det snarare
om att man som shiamuslim följer sina värderingar och engagerar sig
i de för landets aktuella frågorna. Detta kan till exempel vara kampen
för att rädda miljön, upprördheten över de växande sociala klyftorna,
eller engagemanget i att hitta en fin förskola åt sina barn. Det skulle
vara intressant att höra hur en svensk ayatolla skulle formulera sig om
de dagsaktuella frågorna i vårt land. Men där är vi inte på långa vägar.
Bönen
Bönen som åsyftas i det här fallet är en rituell bön med vissa fasta tider
och ramar. Muslimer förväntas uträtta fem sådana böner om dagen. Vi
shiamuslimer tolkar urkunderna så att de tillåter att dessa fem böner
uträttas vid tre tillfällen. Den praktiserande shiamuslimen ber därför
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oftast en bön innan soluppgången på morgonen, två böner vid ett och
samma tillfälle mellan middag och solnedgång, samt två böner vid ett
och samma tillfälle mellan solnedgång och midnatt.
Utöver detta finns icke-obligatoriska böner, som är mer personligt utformade, eller uttalade mer som åkallan.
Fastan
Fastan är en andlig övning vars syfte är ökad gudsmedvetenhet. Fastemånaden Ramadan uppmärksammas ofta ytligt i svensk offentlighet men
det vore önskvärt att lyfta fram mer av det andliga och immateriella
syftet med fastan. Månaden Ramadan är så mer än bara en tid av försakelse – en lista av ”du får inte” – och disciplin, samt kulturella och
individuella matvanor.
Vallfärden
I likhet med övriga muslimer förväntas den troende shiamuslimen att
en gång under sin livstid vallfärda till Mecka för Hajj-vallfärden, under
förutsättning att omständigheterna tillåter det.
Khums: Den religiösa skatten
Shiamuslimer förväntas betala en femtedel av de tillgångar som återstår
efter årets utgifter till en religiös auktoritet eller institution, som i sin tur
omsätter pengarna för diverse välgörande ändamål.
Äktenskap
Ett liv i celibat förordas inte inom islam medan äktenskapet är starkt
rekommenderat. Detta innebär dock inte att en person får tvingas till ett
äktenskap. Mer om äktenskapet längre ned.
Ziyarah – att besöka gravmoskéer
Ett viktigt inslag i shiamuslimers fromhetsutövning är seden att besöka
rättfärdiga personligheters gravars, och då främst profeten Muhammad
samt de tolv imamerna. Profeten såväl som de flesta shiitiska imamer
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har fått så kallade gravmoskéer eller mausoléer byggda över sina gravar.
Undantaget är de fyra imamer som är begravda i Medina. Även dessa
hade tidigare liknande byggnader, men de förstördes i samband med
etablerandet av den nutida saudiska staten år 1925. Många sunniter tar
ofta avstånd från seden att besöka heliga gravar, medan shiamuslimer,
och även vissa sunnimuslimer, tillgivet besöker dessa mausoléer. De mest
kända resmålen för shiamuslimsk ”ziyarah” är Mecka och Medina i Saudiarabien; Najaf, Kadhimiyyah (norra Bagdad), Samarra och Karbala i
Irak; Mashad och Qom i Iran samt Damaskus i Syrien.

Shiitiska högtider
Shiamuslimer delar de flesta högtider med övriga muslimer, men det
finns vissa som är specifika för just shiamuslimer. Nedan följer några
av de vanligaste högtidsdagarna i en shiamuslims kalender.
Fredagar
Den islamiska veckan saknar en ”vilodag” i kristen bemärkelse. Icke
desto mindre utmärker sig fredagen bland veckans övriga dagar som
dagen då muslimer skall komma samman och be. Utöver det rekommenderas denna dag annan privat andlig exercis.
Fastemånaden Ramadan
Fastemånaden anses nog vara den mest kända muslimska högtiden bland
ickemuslimer, dock ofta missförstådd.
Laylat al-Qadr
Uppenbarelsenatten, den natt då Koranen uppenbarades för Profeten
Muhammad. Enligt shiitisk tolkning rör det sig främst om en genomgripande helhetlig uppenbarelse denna natt, medan själva uppenbarelsen av
de konkreta texterna ägde rum under de 23 år då profeten var verksam.
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Eid al-Fitr
Den glädjehögtid som följer på fastemånadens slut. Återigen en högtid
resa och utveckling.
Eid al-Adha
Markerar en av höjdpunkterna i vallfärden, men firas även av de som
inte själva kan närvara vid riterna. I likhet med Eid al-Fitr en högtid
med främst andliga förtecken. Denna högtid infaller efter att pilgrimerna
haft ett uppehåll på Arafat-slätten, en plats avsedd för både självrannsakan och fördjupad själv- och gudskännedom. Högtiden påminner
den troende om Abraham och hans hängivelse till Gud. För många
troende handlar vallfärden och till den hörande högtider om att lära
människan att se bortom sina egoistiska begär för att leva ett andligt
liv.”
Eid al-Ghadir
kungjorde Imam Ali (profetens kusin och svärson) som sin efterträdare
mot slutet av sitt sista levnadsår.
Muharram/Ashura
Muharram är den första månaden i den muslimska månkalendern. Den
tionde dagen i denna månad kallas Ashura och betyder ordagrant just
”den tionde”. Årets första tio dagar är inom shiaislam en mycket viktig
sorgehögtid, som kulminerar på den tionde dagen. Man högtidlighåller
minnet av imamen Husayn som dog vid slaget i Karbala år 680.
Eftersom det cirkulerar många fördomar och missförstånd kring just
denna högtid, med så stor betydelse för oss shiamuslimer, så är det nödvändigt att lite mer ingående förklara händelserna och dess betydelser.
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Historisk bakgrund
Som tidigare nämnts menar shiamuslimer att Gud själv utsett profeten
Muhammads efterträdare och därmed de som har rätt att uttolka Koranens läror efter profetens död. Knappt 50 år efter profeten Muhammads
död (680), när den umayyadiska dynastin lyckats säkra makten, besteg
en man vid namn Yazid tronen. I samband med detta avkrävde han
en trohetsed även av Husayn, den enligt shiamuslimsk tradition tredje
imamen, och den som egentligen hade legitimitet att styra det unga
muslimska riket. Därför vägrade Husayn avlägga en sådan trohetsed,
särskilt som han fann att Yazid var en synnerligen dålig representant för
Islam. Han förklarade sig genom att hävda att det vore olyckligt med en
sådan ledare, eftersom Yazid ägnade sig åt förtryck och mord samtidigt
som han var given åt dryckenskap och andra omoraliska utsvävningar.
Umayyaderna försökte alltså rättfärdiga en förtryckarregim genom att få
imam Husayns godkännande. Genom att be Husayn – som var en viktig
andlig och politisk gestalt, och dessutom profeten Muhammads dotterson – att sanktionera deras styre skulle de vinna religiös och politisk
legitimitet. Husayn motsatte sig alltså denna plan.
De styrande krafterna såg inte med blida ögon på att en inflytelserik
person som Husayn vägrade avge sitt lojalitetslöfte. En rad händelser
följde varefter Husayn fann sig omringad av en umayyadisk armé i
Karbala – en ökenslätt i det som idag är Irak. Där isolerades Husayn,
tillsammans med några av sina närmaste familjemedlemmar och ett
fåtal lojala och hängivna vänner. Med i sällskapet fanns även kvinnor,
barn och äldre. Här upprepades det ultimatum Husayn fått tidigare; att
avlägga trohetseden. Husayn klargjorde ett flertal gånger att han inte
sökte väpnad konflikt, men att han icke desto mindre vägrar att godkänna att förtryck skulle få fortgå i hans, den legitime arvtagaren, namn.
Följaktligen blev Husayn och nästan alla män i sällskapet dödade.
Kvinnorna, barnen och Husayns son Ali, som vid tillfället var svårt
sjuk, togs tillfånga. Sällskapet fördes till Kufa och därefter Damaskus
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– den umayyadiska huvudstaden. Under sin resa lyckades de dock väcka
opinion, och Yazid fann sig snart tvungen att frige dem. De som överlevde händelserna i Karbala förklarade för omgivningen hur viktigt det
var att sörja Husayn, något som de efterföljande imamerna fortsatte att
betona. Husayn blev arketypen i en lång rad imamer som utestängdes
från sin av Gud ålagda roll som profetens efterträdare.
Varför sörja?
Då shiamuslimer känner en stor kärlek till profeten Muhammad och
hans efterträdare, så följer naturligt empati och deltagande för det som
hände i Karbala. Därför har sorgen fått bli det ”transportmedel” på vilket
shiaislams läror tagit sig fram genom seklerna. För oss shiamuslimer
är det endast de av Gud utsedda imamerna som efter profeten Muhammad
kan uttala sig om Koranens sanna tolkning. Därför blir Ashuras och
sorgehögtidens budskap att liksom Husayn stå upp för sanningen och
ta avstånd från förtryck och ogiltiga härskare.
Ritualer och institutionalisering
Att sörja och begråta händelserna i Karbala är en del av shiamuslimsk
trosutövning. Emellertid har ingen fast liturgi eller ritual förespråkats.
Detta har därför gett utrymme för lokala och kulturella sorgeuttryck.
Bland vissa shiamuslimer har det uppstått en slags institutionalisering
av sorgefirandet, men som alltså saknar motsvarighet hos andra shiamuslimer. Ett moment har då varit åminnelse av Husayns martyrdöd
genom att slå sig själv. Vissa använder sig även av piska och ytterligare
vissa vållar sig själva skada så att det egna blodet rinner. På detta sätt har
man velat dramatisera hur man identifierar sig med Husayns kamp för
rättfärdigheten och Guds vilja. I kristendomen kan man hitta liknande
sätt att identifiera sig med Jesu lidande.
Det är beklagligt att främlingsfientliga röster, men även media, använder
blodiga bilder som endast representerar hur en ytterst liten minoritet
väljer att visa sin sorg genom att skära sig själva blodiga. Denna praxis har
inte vunnit gehör hos den stora majoriteten av shiamuslimer och borde
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inte användas i beskrivande syfte om shiamuslimer. Då dessa ritualer
i sorgeprocessen utvecklats lokalt är de rättslärda överens om att det
inte finns något stöd för dessa handlingar i urkunderna. Faktum är att
många rättslärda strängt avvisar handlingen. Av samma skäl är den helt
förbjuden i dagens Iran.
I stället för att få shiaislam att framstå som barbarisk skulle bilden bli
mer nyanserad och med sanningen överensstämmande om de aktiviteter
som sker i sörjandets kölvatten av mer social karaktär lyfts fram. I så fall
skulle fler lägga märke till att man också till exempel delar ut matdonationer, gräver brunnar eller ger bloddonationer till sjukhusen. Genom
sådana handlingar vill shiamuslimer visa hur vi tar kamp för att skapa
ett bättre samhälle för ett flertal, och tar avstånd från egoistisk njutning
och maktiver för ett fåtal.
Politiska implikationer
Händelserna i Karbala har satt djupa spår i den kollektiva shiamuslimska själen och självkänslan. Då Husayn stod upp mot förtrycket och
därmed själv led under förtryck identifierar sig shiamuslimer med förtryckta runt omkring i världen. I den muslimska världen är shiamuslimer
ofta i minoritetsställning och än mer ofta förtryckta. Detta har stärkt
deras bild av sig själva som förtryckta och utsatta. Saddams Husseins
regim i Irak (1968–2003) utgör ett tydligt exempel där shiamuslimer,
trots deras numerära överlägsenhet, befunnit sig själva i en situation
av förtryck och marginalisering. Det som ytterligare har bidragit till att
minnet av Husayn lätt får politiska implikationer är att shiamuslimer
ideligen står inför det faktum att samma krafter som marginaliserar dem
även försöker förhindra dem från att begråta Husayn.
Martyrskap
Det är inte ovanligt att man både inom shiafientliga och främlingsfientliga kretsar hänvisar till martyrskapet inom shiaislam, i syfte att använda
detta som skrämselpropaganda om våldsamma shiiter. Detta är dock att
gravt missförstå martyrskapet i shiaislam. Imam Husayn, den främste

26

det om att stå upp för de svaga i samhället och att kämpa mot förtrycket.

tillämpa martyrskapet genom att aktivt döda andra, eller att aktivt söka
sin egen död, till exempel genom självmordsbombning eller utsiktslösa
kapningar. Sett till maktstrukturerna i dagens värld är det knappast shiiterna som är de blodigaste förövarna. Snarare är det så att shiamuslimer
alldeles för ofta står offer för den våldsbejakande extremistideologi som
på senare tider vuxit sig stark och gjort sin närvaro känd genom diverse
våldsdåd, bland annat i Irak och Pakistan. Att shiiter utpekas ibland i
media som fanatiska självmordsbombare är tragiskt eftersom det alltför
ofta istället handlar om att det är shiiter som utsätts för dessa självpåtagna martyrer. Självmordsbombarens handlingar saknar stöd både i
texterna och hos den stora massan av folket – oavsett om man frågar
sunniter eller shiiter.
Arba’een
Fyrtio dagar efter Ashura infaller en annan högtid med anknytning till
händelserna i Karbala och dess efterspel. Denna dag kallas Arba’een,
eller fyrtionde.
Profetens födelsedag (al-Mawlid al-Nabawi)
muslimer och många sunnimuslimer som ett sätt att yttra sin kärlek och
tillgivenhet till Profeten.

Lagen
Vilken betydelse har sharia som rättesnöre i Sverige? Först och främst är
shiaislams rättslärda överens om att muslimer som bor i ickemuslimska
länder är skyldiga att följa de lagar och regler som gäller i de områden de
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bor i. Detta garanterar att muslimer har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare i det land de befinner sig i. Stundtals kan
det dock hända att muslimer i vissa ickemuslimska länder inte har full
möjlighet att utöva sin religion. Under sådana omständigheter får man
försöka hitta lämpliga utvägar för att erhålla de rättigheter som efterfrågas, dock inte med våld. I Sverige råder det religionsfrihet varför
muslimer inte har behövt lagändringar för att utöva sin religion. Däremot är det inte givet att religionsfriheten gäller i praktiken, vilket sätter
både andlighet och rationalitet på prov att hitta konstruktiva utvägar. Ett
exempel på bristande faktisk religionsfrihet är frågan om kost i samhällets
institutioner (skola, fängelse, sjukhus, arbetsplatser). Eftersom det så
sällan går att följa de rituella kostreglerna väljer många muslimer – liksom
till exempel judar och hinduer – vegetariska alternativ.
Dubbla lagar? Fallexempel
Inte minst med anledning av återkommande diskussioner om sharias roll i
Sverige är det viktigt att förstå att muslimer i vissa fall kan praktisera muslimsk lag inom ramen för majoritetssamhällets lag. Enligt shiaislam kan
till exempel ett muslimskt äktenskapskontrakt endast anses vara giltigt
när båda i brudparet givit sitt samtycke enligt en specifik formulering.
Här tillämpas därför ofta ”dubbla” äktenskapskontrakt. Shiamuslimer
gifter sig dels enligt det borgerliga avtalet, som i alla väsentliga sammanhang är det enda av någon juridisk betydelse, dels enligt det religiösa
avtalet, som då fungerar som en välsignelse och bekräftar äktenskapet
i andlig mening.
Konflikter – Fallexempel
Tidvis kan det även i Sverige vara så att lagen medför ett visst missnöje
för muslimer. Detta behöver dock inte ge upphov till djupa konflikter. Ett
nutida exempel är de så kallade Muhammad-nidbilderna. Dessa bilder
sårade både sunni- och shiamuslimer och de flesta som uttryckte sin protest
mot dessa gjorde det inte på grund av islams bildförbud utan på grund
av den skändning, kränkning och bristande respekt som bilderna representerade. Givetvis gäller yttrandefrihet i Sverige – dock vill vi hävda
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att man bör utöva en yttrandefrihet med ansvar. Vi uttryckte därför en
önskan om att detta ansvar skulle tas i beaktande vid publiceringen.
I debatten om karikatyrerna har shiamuslimska ledare aldrig påbjudit
en våldsam reaktion på publiceringen. Snarare har man velat att man
agerar inom ramen för den gällande lagen, men utifrån en ansvarsfull
tillämpning av majoritetssamhällets lagstiftning.
Integration
Religionen förespråkar att individerna är en del av samhället och bidrar
till dess utveckling. Detta innebär att man aktivt tar ansvar för sitt och
andras välbefinnande, för sin försörjning samt lär sig språket och kulturen
i det land man lever i. Detta betyder dock inte att man fullständigt
måste assimilera sig, det vill säga överge alla sina gamla värderingar
och livsåskådningar, eller överge den kultur man råkar bära med sig
vid ankomsten till Sverige. Dessutom föreskriver inte islam att man
ska behöva anamma kulturella och sociala fenomen om de har inslag
av sådant som islam inte accepterar. Detta gäller till exempel alkoholkulturen i svenska och europeiska sammanhang samt hedersvåld i östliga
sammanhang.

Mat och kostregler
Som bekant har islam, likt judendomen, ett antal kostregler för den troende att förhålla sig till. Dessa regler gäller individen själv och det finns
inget inom religionen som förespråkar att muslimer skall påtvinga andra
människor dessa kostregler.
Kött
Grundläggande för muslimer är att griskkött, rovdjur, självdöda djur
samt blodsmat inte är tillåtet. De djur som är tillåtna att äta måste slaktas
enligt vissa rituella föreskrifter – det som i folkmun kallas halalslakt.
Det bör noteras att halalslakt inte utesluter bedövning, och det är på
detta sätt som halalslakt utförs i Sverige, alltså i enlighet med gällande

29

lagstiftning. Därför tycker vi att den diskussion som periodvis dyker upp
om halalslakt som grym mot djur är helt obefogad.
Fisk
Fisk är generellt tillåtet att äta, här gäller inga ritualer. Dock är det viktigt
att djuret vid tid för fiskning är levande. För de flesta shiamuslimer gäller
att endast fisk med fjäll och fenor är tillåtna. Undantaget är räkor.
Alkohol/berusningsmedel
Det finns ett generellt förbud mot berusningsmedel inom islam, vilket
alltså även gäller alkohol. Det är naturligtvis individuellt hur pass mycket
individen väljer att följa förbudet, men den allra striktaste tolkningen
sträcker alkoholförbudet till att även se det som otillåtet att vara närvarande vid ett bord där alkohol serveras.
Utbildning och arbetsliv
Utbildning rekommenderas i islam och majoriteten av shiamuslimska
föräldrar uppmuntrar sina barn till att utbilda sig på eftergymnasial nivå.
Vad gäller försörjning betonar islam vikten av att människan försöker
så långt det är möjligt svara för sina egna behov och inte vara till en
börda för samhället. Flertalet riktlinjer, hadither, betonar vikten av att
människan ordnar för sin egen försörjning genom jordbruk, handel eller
förvärvsarbete.
Handel och företagsamhet
Muslimer uppmuntras till att vara företagsamma och många hadither
uppmuntrar denna form av försörjning. Samtidigt betonar islam även
vikten av etik och rättvisa i de företag man åtar sig.
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Genus, sexualitet och kvinnofrågor
Ett av de återkommande ämnen som brukar beröras i samband med
muslimer rör jämställdhet mellan könen, sexualitet och familjefrågor
samt olika typer av kvinnofrågor. Därför vill vi reda ut några saker:
Sexualitet
Islam ser positivt på äktenskapet. Till skillnad från den norm som tidigare
funnits i Europa, med dess paulinska arv – som bidrog till att producera
viktoriansk puritanism och frigiditet – har islam alltid hyllat människans
sexualdrift. Människans behov av sex och samliv betonas i urkunderna
och shiitiska texter talar om vikten av att förstå detta behov och hur det
påverkar människan, speciellt i hennes unga år. I motsats till det som ofta
påstås lär islam inte ut att sexualitet skall förnekas eller döljas. Däremot
uppmuntras den troende att ge utlopp för sina behov ansvarsfullt inom
ramarna för äktenskapet.
I Sverige ses föräktenskaplig sexualitet som både självklar, naturlig och
livsbejakande. Inom den muslimska traditionen bejakas och prisas människans sexualitet inom äktenskapet. Även om vi, med vägledning av
våra lärda, poängterar det traditionella äktenskapets betydelse, så vill vi
ändå tydliggöra att det kan finnas lösningar för ogifta par som inte är
säkra på att de vill leva tillsammans hela livet, utan vill pröva sig fram
mer innan de bestämmer sig för ett traditionellt äktenskap. Denna text har
inte funktionen att utveckla detta tema. Därför är det viktigt att till exempel skola, socialtjänst och kvinnojourer kontaktar en lärd auktoritet för
att rådfråga i den mån situationen är aktuell. Idag blir det lätt fyrkantiga
resonemang från de inblandade, vilket givetvis går ut över de unga. Traditionen bjuder fler möjligheter än vad det omgivande samhället som regel
klarar av att erbjuda på egen hand. Här finns mycket metodutveckling
att göra – vilket vi inbjuder till; konflikthantering genom att kombinera
majoritetssamhällets och minoritetsgruppens värderingar och strategier.
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Äktenskapet
Det kan stundtals vara svårt för den som utgår från dagens synsätt i det
svenska majoritetssamhället att förstå de äktenskapslagar som reglerar
rättigheter och skyldigheter inom ett muslimskt äktenskap. Men i ett
historiskt perspektiv var de progressiva för den tid och miljö i vilken de
stadgades. Klassisk islamisk lagstiftning betonar att försörjningsplikten
åligger maken. Väljer kvinnan att förvärvsarbeta är hon inte skyldig
att bidra till hushållskassan. Ett vanligt missförstånd är att detta skulle
innebära att islam lägger över ansvaret för hemmet på kvinnan, såsom
matlagning och städning. Detta är alls inte fallet och mannen har ingen
rätt att förvänta sig att hans fru skall sköta sådana plikter.
Icke desto mindre betonar islam vikten av samförstånd mellan de två
parterna. Reglerna som nämns ovan brukar endast åkallas i de fall ett
par har svårt att komma överens. Islam erbjuder även paret möjlighet
att teckna ett äktenskapsförord för att förhindra framtida missförstånd
och osämja.
Tvångsäktenskap
Islam rekommenderar föräldrar att samtala med sina barn när dessa når
giftasålder, och vägleda dem i valet av en lämplig äktenskapspartner. Ofta
besitter föräldrarna livserfarenheter, kunskaper och människokännedom
som kan vara till stor nytta i denna process. Emellertid är föräldrarnas
roll ingen annan än rådgivande. Tvång får inte förekomma. Parterna
måste alltid säkras rätten att själva välja sin äktenskapspartner.
I många fall används termen arrangerade äktenskap för att beskriva en
rad olika företeelser. Om det som menas med termen är ett äktenskap
där endera parten eller båda ingår äktenskapet mot sin vilja är detta
alltså inte tillåtet i islam. Som shiamuslimska föräldrar eller vänner kan
vi aktivt hjälpa till att introducera personer för varandra, vi kallar det
assisterat äktenskap, men beslutet är alltid upp till individen.
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Kvinnomisshandel/barnaga
Ett vanligt missförstånd är att islam skulle tillåta kvinnomisshandel eller
barnaga. Inom shiaislam finns det inget utrymme för detta. Flertalet
hadither från Profeten gör det klart och tydligt att mannen har ett ansvar
att bete sig vänligt och tillmötesgående mot sin familj. En enda vers från
Koranen brukar hänvisas till i sammanhang där man försöker rättfärdiga
hustrumisshandel, men vi vill understryka att det då handlar om vantolkning och okunnig tillämpning. Här ser vi hur viktigt det är att följa
en rättslärd för att klara av svårigheterna i sitt liv. Alla rättslärda och
ayatollor säger tydligt att det är otillåtet att slå och än mer misshandla,
eller ens hota med att slå – även om mannen upplever sig ha all rätt i
världen. Till syvende och sist gäller att en muslim som bosätter sig
i Sverige åtar sig att följa svensk lagstiftning och eftersom islam inte
föreskriver misshandel är det per automatik förbjudet för en muslim att
misshandla en medmänniska.
Hedersrelaterat våld
Det är viktigt att förstå att konceptet hedersrelaterat våld inte hör
hemma inom religionens ramverk. Den typ av hedersrelaterat våld som
ibland observeras är socialt betingat, inte religiöst. Förövare kan vara
såväl muslimer som följare av andra religioner och sekulära ideologier.
Att hedersrelaterat våld utförs i Sverige gör fenomenet till en angelägenhet för hela samhället – inte endast för imamer eller församlingar.
Islam betonar att föräldrar har ett ansvar att förmedla religionens värderingar till sina barn och uppfostra dem i enlighet med dessa. Det finns
inget som lär ut att föräldrarna med våld skall ingripa i barnens liv. Om
barnen väljer en annan väg än den som föräldrarna önskat skall detta
inte automatiskt tolkas som att föräldrarna haft rätt och barnet fel. Det
kan snarare ses som tvärtom, eller i alla fall som skäl till att familjen
behöver fortsätta samtala om den unga människans livsval. Islam har
inget att göra med tvång.
Vi är väl medvetna om att hedersrelaterat hot och våld inte minst drabbar
homosexuella. Vi tar avstånd från alla typer av övergrepp. Återigen är
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Den muslimska livsåskådningen lär att båda könens sexualitet är en
viktig del av individens liv men även att denna del främst hör till just
individen och det äktenskapliga samlivet. Vilken typ av kroppskontakt
som skall anses vara av sexuell karaktär kan skilja sig från kultur till
kultur, men även från individ till individ. Det kan alltså vara så att
någon anser att ta i hand är otillbörlig kroppskontakt. De individer som
väljer att anamma en sådan livsåskådning och sådana värderingar har
rätten att leva i enlighet med dessa val så länge detta inte kränker
andra människors rättigheter. Om omgivningen förstår att bruket att
inte ta i hand hör samman med avsikten att visa respekt, så behöver
ingen känna sig kränkt eller hindrad i att leva efter sina värderingar.
Samtidigt som vi förstår att det finns önskemål om att vi borde anpassa
oss efter de seder och bruk som finns i Sverige önskar vi shiamuslimer
ändå en större förståelse för dessa frågor, speciellt från lärare och
arbetsgivare, så att ingen av oss ska tvingas in i situationer som upplevs
både obekväma och pinsamma.

För praktiserande shiamuslimer kan särskilt simundervisning, men även
vissa andra moment i idrottsutbildningen, medföra vissa svårigheter.
Det kan till exempel bli svårt att respektera gällande hijab-regler och
samtidigt försöka tillgodogöra sig nödvändiga moment i utbildningen.
Lösningen är inte att slopa simundervisning. Istället behövs en dialog
mellan föräldrar, församlingen och de inblandade myndigheterna för
att försöka hitta en lämplig lösning. En realistisk lösning är till exempel
segregerad simundervisning för de elever som så önskar. En segregerad
simundervisning skall inte ses som diskriminering utan som en lösning i
enlighet med religionsfrihetslagen och lagen om likabehandling. Snarare
vore det diskriminering att inte ge alla elever möjlighet till samma typer
av undervisning på grund av livsåskådning och värderingar.
Sex och samlevnadsundervisning
Även under sex- och samlevnadsundervisningen kan vissa muslimska
elever uppleva obehag. Detta skall inte tolkas som att det är själva ämnet
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som man motsätter sig. Det finns klart stöd för denna undervisning i
de normativa källorna. Däremot kan det upplevas obehagligt för
vissa elever eftersom samundervisningen stundtals kan bli väldigt
grafisk och intim. På samma sätt som för en del av majoritetseleverna
kan många muslimer lättare slappna av i ett känsligt ämne i enkönade
grupper. De flesta auktoriteter inom shiaislam har dock tillåtit elever
att medverka i skolans generella undervisning om inga andra alternativ
kan erbjudas.
Dans och fest
Dans och fest är inte alltid lätt att kombinera med konceptet hijab.
Därför väljer många praktiserande muslimer, såväl manliga som kvinnliga, att undvika liknande arrangemang. Detta skall inte tolkas som ett
tecken på att dessa individer är asociala, utan bör förstås just som hur
svårt det är att kombinera ett aktivt religiöst liv med dominerande ungdomskultur. Eftersom islam så tydligt betonar religiösa rättigheter och
dans och fest skulle vara mer tillåtet för ett kön, till exempel för pojkar.
Än en gång uttrycker vi en önskan att lärare, arbetsgivare och andra
i liknande ställningar i samhället respekterar de troende muslimernas
beslut att inte närvara i liknande situationer. Att uppmuntra till närvaro,
även om det görs av välvilja, kan upplevas som integritetskränkande.

Shiamuslimer och omvärlden
Möten med andra människor
Vi uppfattar att shiaislam alltid betonat vikten av möten med andra
människor och utbyten av tankar och kunskap. Koranen nämner att
människor har skapats olika just för att vi ska lära känna varandra.
Vetenskap och utveckling
Religionen uppmuntrar sökande efter kunskap och enligt den shiitiska
självförståelsen har imamerna uppmuntrat till vetenskaplighet. De tidiga
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shiamuslimerna stod för en vetenskaplig trend. Man tog tidigt till sig de
klassiska hellenistiska vetenskaperna, samt bidrog till att både förmedla
och utveckla dem. Även om det från representanter för religion i västvärlden har funnits betänkligheter när det gäller vetenskapliga framsteg
så är vi måna om att betona att normativ islam alltså alltid förespråkat
vetenskaplig utveckling.
Socialt ansvar
Som tidigare nämnts är det grundläggande för islam att människan försöker sörja för sig själv. Icke desto mindre betonar islam även samhällets
ansvar för de svaga, såsom sjuka, funktionshindrade, äldre, barn, etc.
Välfärdssamhället är därför i grunden en samhällssyn som islam inte
bara delar utan även uppmuntrar. Muslimer uppmuntras att vara en
produktiv del av samhället och att bidra till dess utveckling. Inom shiaislam finns en stark rättvisekänsla som menar att individen inte bara har
rätt utan även en skyldighet att arbeta för samhällets bästa.

Ordet politik inom shiaislam hänvisar till samhällets uppbyggnad och
utveckling. Politiker är därför de som ansvarar för att säkra medborgarnas
välfärd och utveckling. Med detta som grund uppmuntras muslimer att
bidra till det politiska livet för att ta vara på möjligheterna att förändra
och förbättra samhället. Detta betyder inte att muslimer skall verka för
att införa muslimsk lag i de länder de bor i. Snarare handlar det om att
aktivt föra dialog och förmedla allmänmänskliga värderingar.

skulle kunna bidra med inom svensk politik och samhälle. Bland islams
företagsamhet och välfärdsamhälle – när det gäller inrikespolitik samt
freds- och rättvisekänsla när det gäller utrikespolitik.
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Med det ovanstående i åtanke är det inte främmande för shiamuslimer
att medverka i etablerade svenska politiska partier. Eftersom muslimer
skiftar i politiska preferenser så finns det inte någon gemensam linje
om vilket parti shiamuslimer bör vara aktiva i. En shiamuslim är fri
att välja partitillhörighet i enlighet med de värderingar han/hon står
för. Huvudsaken är att det sker en samhällsutveckling som tillgodoser
invånarnas bästa möjligheter att utvecklas. Även om det än så länge,
shiamuslimsk representant, så är tanken alltså inte främmande. Med
heten för Sverige att ta täten.
Xenofobi
Som representanter för ISS så avvisar vi all form av rasism och främlingshudfärg eller etniska bakgrund skulle ligga till grund för individens värde
eller utveckling. Oavsett om det rör sig om världsliga spörsmål eller
andliga. Detta betyder inte att alla enskilda muslimer alltid följer dessa
värderingar, men vi menar att islams egna budskap omöjliggör xenofobi
och hets mellan folkgrupper.
Islamofobi
sig. Detta hör till stor del samman med det rådande politiska klimatet
på just islam och muslimer för att yttra sitt missnöje. För shiamuslimer
får problemen en dubbel dimension, eftersom islam i allmänhet och shiabeskrivs shiaislam som en våldsam ideologi. Shiaislams grundvärderingar
anklagas stå för de våldsbrott som utförs av andra – brott som faktiskt
många gånger riktar sig mot shiamuslimer. Shiaislam beskrivs som farlig,
eller att dess utövare är farliga och önskar skada samhället.
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Vi menar att islam inte förespråkar antisemitism, oavsett om antisemitismen
riktas mot judar som religiös grupp eller mot judar som folkgrupp.
Ibland beskylls islam för antisemitism med utgångspunkt från vissa
verser i Koranen. Det stämmer att Koranen riktar en viss kritik mot vissa
judar som levde i Profetens samtid. Men Koranen riktar även kritik mot
andra grupper, inte minst muslimer själva. Det är därför viktigt att denna
kritik inte tolkas antisemitisk – lika lite som Jesus kritik av vissa judiska
Koranen som betonar vikten att visa respekt för den judiska gruppen.
Tyvärr plockas i vår egen tid vissa texter ut ur sitt sammanhang för att
mot den israeliska judenheten. Därför vill vi understryka att majoriteten
av shiaislams rättslärda betonar att det är avgörande skilja på staten
Israel och judar som folkgrupp. Detta gäller även de som uttalar sig mest
kritiskt om Israel. Shiamuslimska rättslärda vare sig förespråkar eller
försvarar aggressioner mot judiska individer eller församlingar.
Våld och terror
Vår fasta ståndpunkt är att shiaislam är motståndare till meningslöst
våld och krig. Visserligen är det en av islams utgångspunkter att självförespråkar att man skall söka våld som första utväg. Som exempel kan
nämnas att bland de shiamuslimer som motsatte sig de allierades invasion
av Irak (år 2003) förespråkade majoriteten inget militärt motstånd mot
ockupationen.
Våra rättslärda är tydliga i att man inte får använda våld mot civil-

uttryckligen förbjudit det.
Shiamuslimer är därför inga förespråkare av terrorism, eftersom detta
drabbar civilbefolkningen – oavsett om utövaren är organisationer eller
andan i shiaislam.
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