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Abstract

This study aims to pinpoint the main rudiments of Islamic-normative environmental ethics, and also

to give an overview of its  similarities  and/or  differences  from secular-normative  environmental

ethics, as they can be interpreted in Islamic Declaration on Global Climate Change, and in Decla-

ration on Ethical Principles in Relation to Climate Change. As a theoretical framework, the study

uses specifically selected features of Mikael Stenmark’s  Miljöetik och miljövård, and of Ibrahim

Özdemir’s The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: a Muslim Perspective. The

material has been divided into the following four categories: Values, Humanity, Lifestyle, and Rela-

tions. The material has then been analyzed by using a qualitative content analysis. The results of the

study show that the Islamic- and the secular-normative environmental ethics share many valuational

standpoints, but their differences stem from what they use as the source to legitimize their ethics.

The secular environmental ethics puts humanity in the center, whereas the Islamic environmental

ethics places God in the center.
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1 Inledning

[30:41] Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet,

allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna

av] deras handlingar; kanske kommer de att [ångra sig och] vända om.1

Människan har i alla tider påverkat sin naturliga omgivning genom sina handling-

ar. De basala behoven behöver tillgodoses; att förse sig med mat, kläder och tak

över huvudet har därför varit den grundläggande drivkraften bakom vårt agerande,

och med den ökande befolkningen påverkar vi följaktligen miljön desto mer. Hur

vi legitimerar vårt handlande gentemot naturen är beroende av hur människor ser

och tänker om världen runtomkring sig. Relationen mellan människa och natur är,

enligt Clive Ponting, ett av de mest centrala ämnena i denna fråga, och har disku-

terats inom alla religiösa traditioner. Man kan till exempel dividera kring huruvida

människan är en integrerad del av naturen, om hon är separerad från den, eller om

hon till och med är överlägsen den. Hur man svarar på dessa frågor, inom bland

annat olika religioner, talar om för oss vilka etiska värderingsmässiga ställningsta-

ganden vi befäster, och därmed vilka mänskliga handlingar som vi anser vara mo-

raliska. Denna typ av filosofiska och religiösa frågor har under de senaste tvåhun-

dra åren ersatts av frågor som kretsar runt ekonomi, till exempel hur resurser bör

användas och fördelas mellan människor. Men även dessa frågor påverkar männi-

skans världsbild och hur hon agerar i förhållande till naturen.2 Med denna bak-

grund anser jag att det är intressant att titta på hur en islamisk världsbild skulle

kunna forma en säregen miljöetik, och hur den liknar och/eller skiljer sig från en

sekulär miljöetik, som är formad av en annan världsbild.

Organisationen  Islamic  Foundation  for  Ecology  and  Environmental  Sciences

(IFEES), baserat i Storbritannien,  hävdar att den islamiska miljöaktivismen finns

1Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, vol. 1, Svenska islamiska akademiens skriftserie
(Proprius, 2002), 707.
2Clive Ponting, A new green history of the world (Vintage, 2007), 116.
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inbäddad i den islamiska lärans matris, och att det i själva verket är stora delar av

Koranen som behandlar just frågor om hur människan ska förhålla sig till den na-

turliga omgivningen, och vilka fördelar hon får av att skydda den.3 Ibrahim Öz-

demir resonerar i samma banor, och menar att naturliga fenomen som bland annat

regn, vattendrag, vind, stenar och berg alla är tecken på Gud och uttryck för hans

gudomlighet.4 Stenar, mer specifikt, beskriver han som uttryck för Guds gudomli-

ga vrede, och förklarar att ”stening” av trotsiga människor i Koranen därför har en

allegorisk innebörd som antyder att vissa moraliska principer och ”läxor” ska lä-

ras från den naturliga omgivningen i allmänhet, och av stenar i synnerhet.5 Han

kontextualiserar detta genom att citera vers 2:74 i Koranen:

Thenceforth were your hearts hardened: they became like a rock and even worse in
hardness. For among rocks there are some from which rivers gush forth; others
there are which when split asunder send forth water; and others which sink for fear
of God. And God is not unmindful of what ye do (2:74).6

Miljön, och etiska frågor som berör miljön, är således direkt kopplade till koran-

texten. Detta är för mig en spännande och fascinerande företeelse, och var en an-

ledning till varför jag valde islamisk miljöetik som uppsatsämne.

3”Islamic  Declaration  on  Global  Climate  Change”,  IFEES,  åtkomstdatum 14  december  2017,
http://www.ifees.org.uk/declaration/.
4İbrahim Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature: A Muslim Perspec-
tive (Insan Publications, 2008), 162–64.
5Özdemir, 162.
6Özdemir, 163.
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att kritiskt undersöka huvudsakliga moral-etiska pre-

misser i en islamisk miljöetik.  Uppsatsen undersöker därmed ett uttryck för isla-

misk miljöetik och ställer den i jämförelse med ett sekulärt miljöetiskt uttryck för

att på det sättet få en bättre överblick av eventuella likheter och skillnader mellan

de två olika utgångspunkterna. Uppsatsen tar avstamp i ett islamiskt perspektiv på

miljöetik genom att analysera en islamisk miljödeklaration (Islamic Declaration

on Global Climate Change). Därefter undersöks en, inte helt metodologiskt lik-

värdig, men innehållsmässigt liknande, sekulär miljödeklaration (Declaration on

Ethical Principles in Relation to Climate Change). Målet och förhoppningen med

denna jämförelse är att den ska kunna tydliggöra eventuella säregna islamisk-nor-

mativa miljöetiska ställningstaganden, och även belysa eventuella likheter och/el-

ler skillnader med en sekulär-normativ miljöetik. Analysen görs utifrån fyra äm-

neskategorier grundade i Mikael Stenmarks bok Miljöetik och miljövård; Värden,

Människan, Livsstil, Relationer. 

Utifrån syfte och målsättning har jag formulerat följande frågeställningar:

- Hur kan en potentiell, säregen, islamisk-normativ miljöetik se ut?

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de islamiska och de sekulära miljöetis-

ka ställningstagandena?
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1.2 Tidigare forskning

Trots att ”islam och miljöfrågor” är ett relativt nytt och outforskat ämne så är jag

givetvis inte den första att undersöka detta. Nedan presenterar jag en studie som är

intressant för denna uppsats.

Soumaya Pernilla Ouis skrev år 1998 artikeln ”Islamic Ecotheology Based on the

Qur’ān”, som publicerades i tidskriften Islamic Studies. Denna artikel är en redo-

görelse för ”eko-islamiska”, eller ”muslimska eko-teologiska”, uppfattningar ba-

serade på Koranen. Häri görs också ett  försök att  bedöma betydelsen av dessa

uppfattningar och dess relevans för den generella ”eco-etiska” debatten.7

I artikelns slutord redogörs det att människans relation till naturen ligger i samma

”domän” som hennes relation till Gud, och att dessa två relationer är oskiljaktiga

inom islam. Därför, menar Ouis, skildrar alla ”eko-islamiska” författare männi-

skans relation till  naturen som en etisk angelägenhet.  Hon menar att  islamiska

etiska och juridiska principer formar en del av det ”muslimska samvetet”, och tror

därför att den islamiska ”eko-teologin” har sin grund i islamisk etik. Däremot ar-

gumenterar hon också för att människan inte alltid följer sina etiska principer, vil-

ket har fått sina konsekvenser.8 Till sist fastslår Ouis att hennes uppfattning är att

islam erbjuder en normativ grund för en ekologisk syn på naturen.9

Ouis artikel är relevant för min undersökning då den bidrar med ett sammanhang;

den styrker min egen infallsvinkel, som är just islamisk miljöetik. Utifrån denna

artikel vill jag också påstå att mitt syfte och min frågeställning kan anses vara

skäliga; erbjuder islam en normativ grund för ett ekologisk synsätt av naturen,

som Ouis påstår, så vill jag veta vad som karakteriserar detta, samt hur detta skil-

jer sig från ett sekulärt synsätt.

7Soumaya Pernilla  Ouis,  ”ISLAMIC ECOTHEOLOGY BASED ON THE QUR’ĀN”,  Islamic
Studies 37, nr 2 (1998): 151.
8Ouis, 176–77.
9Ouis, 177.

4



1.3 Teoretiska utgångspunkter

I denna uppsats använder jag mig av två teoretiska ramverk. Det första, och hu-

vudsakliga, är hämtat från  Miljöetik och miljövård  av Mikael Stenmark (2000),

och det andra från The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: a

Muslim Perspective, av Ibrahim Özdemir (2008). Tanken bakom detta urval är att

jag utgår från två miljöetiska teorier eller teoretiska ramverk; ett som represente-

rar ett sekulärt perspektiv, samt ett som representerar ett islamiskt perspektiv. Det-

ta är för att sedan, i min analys, praktiskt illustrera islamiska och sekulära miljöe-

tiska ställningstaganden i respektive miljödeklaration, utifrån ämneskategorierna

Värden, Människan, Livsstil, Relationer. Mikael Stenmark, å ena sidan, erbjuder

ett mer systematiserat ramverk som på ett överskådligt och begripligt vis kartläg-

ger miljöetiska teorier; därför har jag valt att använda en bestämd del ur Miljöetik

och miljövård som ett huvudsakligt teoretiskt ramverk. Ibrahim Özdemir å andra

sidan, erbjuder en kompletterande teoretisk infallsvinkel till denna uppsats, om än

något mer abstrakt, som ger möjlighet till en jämförelse mellan de två perspekti-

ven, i vilken jag hoppas kunna finna överlappningar och/eller avvikelser.

Eftersom jag har valt att analysera en sekulär miljödeklaration, och använda en se-

kulär miljöetisk teori som en del av mitt teoretiska ramverk, så anser jag att det är

viktigt att, om än kortfattat, uppmärksamma begreppet ”sekulär” och vad det inne-

bär i just denna uppsats. Sekularismen föddes i ett kristet Europa i samband med

upplysningen.10 Detta innebär att en sekulär miljöetik kan ha många kristna värde-

ringsmässiga influenser. Detta är jag medveten om. Vad som menas med en ”se-

kulär miljöetik” och en ”sekulär miljödeklaration” i just denna uppsats är att dessa

frånsäger sig all religiös legitimering; de använder inte religiöst språkbruk, sym-

bolik eller något annat som uttrycker religiösa ställningstaganden. De utgår alltså

inte från Gud eller den andliga världen, utan från det världsliga och mänskliga.

Jag förstår dock, med tanke på den sekulära traditionens eventuella kristna inslag,

10”upplysningen”, Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 13 december 2017, http://www.ne.se/upp-
slagsverk/encyklopedi/lång/upplysningen.
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att den sekulära och den islamiska miljöetiken kan visa sig överlappa mer än vad

man förväntar sig, då de båda är monoteistiska religioner med en gemensam gud.

I  Miljöetik och miljövård  identifierar Stenmark ett antal miljöetiska synsätt; han

jämför dessa med varandra och diskuterar vilka praktiska konsekvenser de kan or-

saka för miljövård och miljöpolitik. I bokens inledning skriver Stenmark att miljö-

frågor i dagens västerländska demokratier vanligen definieras som vetenskapliga

frågor. Vidare upplyser han läsaren om att vetenskap endast kan tala om för oss

hur världen är, men inte hur den bör vara. Vetenskapens kontribution är givetvis

avgörande för att kunna lösa miljöproblemen, men Stenmark menar att det inte

räcker med att enbart samla in empiriska fakta om miljöproblem, som till exempel

mätningar av luftföroreningar, utan anser att vi även måste värdera dessa fakta. Vi

behöver bestämma vilken vikt vi ska tillskriva den fakta vetenskapen ger oss, för

att sedan kunna ta fram lösningar.11 Alltså måste vi ställa frågor som hjälper oss

avgöra vad som har ett högre moraliskt värde.12 Stenmark hävdar därför att miljö-

problemen oundvikligen omfattar frågor som: 1) Vad bör vi som människor sätta

värde på? 2) Vilka slags varelser är vi och vill vi vara? 3) Vilket slags liv borde vi

leva? 4) Hur bör vi som människor förhålla oss till andra levande varelser?13

Stenmark definierar etik som ”det systematiska och kritiska studiet av människans

moraliska förhållningssätt, handlingar och uppfattningar om hur vi ska leva och

vilka slags människor vi bör vara.”14 Med denna innebörd betecknas miljöetik som

”det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga ställningstaganden

som (medvetet eller omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till naturen.”15

Grundfrågan i miljöetiken är följaktligen hur människan bör förhålla sig till sin

naturliga omgivning; alltså djur, växter, arter  och ekosystem.16 Hur vi värderar är

alltså  avgörande  för  svaret  på  denna  frågeställning,  men  av  olika  anledningar

kommer vi också att värdera olika, därför är det också intressant att titta på hur vi

värderar olika, och varför.

11Mikael Stenmark, Miljöetik och miljövård (Studentlitteratur, 2000), 17.
12Stenmark, 18.
13Stenmark, 18.
14Stenmark, 20.
15Stenmark, 21.
16Stenmark, 21.
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Ett av de miljöetiska synsätt som identifieras i Stenmarks bok är den hållbara ut-

vecklingens etik, och är den miljöetiska teori som används i denna uppsats. Detta

är den typ av miljöetik som Stenmark beskriver som den ”nya globala etiken”;17

det är den hållbara utvecklingens etik som vi finner i miljöpolicydokument som

till exempel Världskommissionens rapport Vår gemensamma framtid (1988), FN:s

Agenda 21 (1992),  Riodeklarationen  (1992) och Naturvårdsverkets  Ren luft och

gröna skogar: förslag till nationella miljömål (1997).18 Även UNFCCC:s  Paris-

avtal från 2015 tillämpar denna miljöetik.

De grundläggande värderingsmässiga ställningstagandena i den hållbara utveck-

lingens etik är följande fyra principer:

P1: Människans unika särställning: Det är människans behov som står i centrum

för vår omsorg och relation till naturen. Miljöåtgärder eller miljöprogram bedöms

främst på basis av den påverkan de har på människan.19

P2: Naturens resursvärde: Naturen bör ses uteslutande som en resurs; en tillgång

som människan har rätt att nyttja för hennes syften.20

P3: Intragenerationell rättvisa: Inom varje generation bör vi eftersträva att uppnå

en mer rättvis resursfördelning mellan fattiga och rika människor.21

P4:  Intergenerationell rättvisa: Vi har moraliska förpliktelser gentemot framtida

generationer; när vi nyttjar naturresurser bör vi därför inte enbart ta hänsyn till nu

levande  människors  behov,  utan  också  kommande  människogenerationers  be-

hov.22

17Stenmark, 29.
18Stenmark, 27.
19Stenmark, 37.
20Stenmark, 37.
21Stenmark, 37.
22Stenmark, 37.
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Stenmark menar att dessa principer, tillsammans med följande tre ekologiska te-

ser, utgör den hårda kärnan i föreställningen om en hållbar utveckling:

T1:  Ömsesidigt beroende (ekologisk holism): Människan är en integrerad del av

naturen; det råder därför interaktion och ömsesidigt beroende mellan människan

och alla andra organismer i naturliga system.23

T2: Begränsade naturresurser: Naturresurserna som finns tillgängliga är inte out-

tömliga; människan har inte nyttjat dessa tillgångar på ett effektivt och långsiktigt

sätt.24

T3:  Naturens begränsade tålighet:  Ekosystemens förmåga att absorbera männi-

skans avfallsprodukter har en gräns; vi har på flera områden uppnått denna.25

Stenmark betecknar, grundat på samtliga principer och teser, den hållbara utveck-

lingens etik som en ”holistisk och intergenerationell antropocentrism”. Antropo-

centrismens  grundläggande  värdekomponent  är  att  ”endast  människan  har  ett

egenvärde och att därmed naturen endast har ett instrumentellt  värde.”26 Sten-

mark menar att denna ståndpunkt ofta inte direkt uttrycks i exempelvis miljödoku-

ment, men vill ändå klassificera denna som en implicit grundläggande värdekom-

ponent i den hållbara utvecklingens etik, därmed lägger jag till den i listan över

principer:

P5: Antropocentrism: endast människan bör tillerkännas ett egenvärde och naturen

har därmed endast ett instrumentellt värde.27

I The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: a Muslim Perspec-

tive lyfter Özdemir fram vikten av metafysikens roll i miljöetikens utveckling. Öz-

demir skriver så här: ”If we are expected to develop an ethics, which includes

non-human beings within its moral sphere, then we should ground this new ethics

23Stenmark, 37.
24Stenmark, 37.
25Stenmark, 38.
26Stenmark, 38–39.
27Stenmark, 40.
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on a new metaphysical basis that lays down the foundation of its relevance, suffi-

ciency and legitimacy.”28 Metafysik definierades av dess upphovsman, Aristoteles,

som ”vetenskapen om vad varandet är” (the science of what being is); således,

menar Özdemir, behöver vi alltså ett nytt sätt att se på strukturen av vår existens.29

Miljöaktivister försöker skapa en ny metafysisk grund för miljöetik genom att om-

värdera relationen och maktordningen mellan människa och natur.30 De försöker

skapa en ny metafysik genom att hämta inspiration från den moderna ekologins

upptäckter; från en organisk syn på naturen; samt från kvantfysikens teori, med

målet att lägga grunden för konstruktionen av en miljöetik, och för utvecklingen

av en ekologisk medvetenhet.31 Özdemir konkretiserar detta i vad han presenterar

som ”Whiteheadian metaphysics”, och sammanställer den i fem centrala grundsat-

ser, som är följande:

1. ”Each individual thing is irreplaceably valuable; each thing is a novel, creative

contribution to the world.”32

2. ”Each thing is inseparably related to all other things.”33

3. ”Each thing experiences its own process of self-creation and, hence, is intrinsi-

cally valuable because it is self-significant.”34

4. ”The differences between things are due to differences in organization of con-

stituent elements.”35

5. ”There is purposiveness in the natural order, a striving towards novelty, har-

mony, complexity, and intensity of experience, which is part of what we mean by

the presence of divinity in the world process and which allows us to make com-

parative value judgments.”36

28Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 139.
29Özdemir, 140.
30Özdemir, 141.
31Özdemir, 142–43.
32Özdemir, 146.
33Özdemir, 146.
34Özdemir, 146.
35Özdemir, 146.
36Özdemir, 146.
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Dessa metaargument erbjuder en grund för miljöetiska teorier att stå på och ut-

vecklas utifrån. Genom att använda denna metafysik som bas får man som resultat

att uppdelningen mellan människa och natur tas bort, för att man istället imple-

menterar en organisk förståelse av naturen.37

Avslutningsvis leder Özdemir läsaren vidare in på den islamiska synen på naturen,

och diskuterar hur denna är relevant för miljöetik. Det första han skriver här är att

den islamiska uppfattningen av den naturliga omgivningen alltid utgår ifrån Guds

uppenbarade ord, alltså Koranen.38 Özdemir menar att vissa observationer går att

göras när man studerar Koranen utifrån ett ekologiskt perspektiv; nedan gör jag ett

försök att samla hans huvudpunkter i en lista:

1. ”[…]the Qur’an regards not only nature, but the whole universe as the creature

of God, while the former being regarded as the prime miracle of God. Therefore,

nature has a metaphysical significance, on the one hand, and an order which main-

tains in itself, on the other.”39

2. ”[…]everything in the natural world is a sign (aya) of God and as such it is con-

tinuously praising Him.[…]Above all, the universe, with all its causal processes,

is the prime sign (aya) and proof of its Maker.”40

3. ”[…]The main purpose of human beings is nothing else but to serve God, to be

grateful to Him, and to worship Him alone. Nature exists for human beings to use

and benefit from for their own ends.[…]However, human beings are invited to use

this  opportunity  for  the  good  and  not  to  ”corrupt  the  earth”  [fasad  fi’l-ard]

[…]Although human beings are at the top of the great chain of being, they are not

the owner of nature, for the sole aim of nature is not only for human beings and

their ends.”41

37Özdemir, 148.
38Özdemir, 159.
39Özdemir, 159.
40Özdemir, 159.
41Özdemir, 160.
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4. ”[…]”everything was created by measure” and, therefore, is dependent upon

God, and whenever a creature claims self-sufficiency or independence (istisqhna’,

istikbar), it thus claims infinitude and shares in divinity (shirk). When God creates

anything, He places within it its powers or laws of behavior, called in the Qur’an

”guidance,” ”command,” or ”measure” whereby it fits into the rest of the universe

[…]”42

5. ”[…]the Qur’an speaks frequently of the perfect order in the universe as proof

not only of God’s existence, but also of His unity. That is known as the ”cosmo-

logical evidence of God’s existence” in the philosophy of kalam[…]”43

För att göra dessa teoretiska ramverk tydligare, både för läsaren och mig själv, så

analyserar jag materialet, med förankring i Stenmarks grundläggande principer för

den hållbara utvecklingens etik, och Özdemirs perspektiv på miljöetik, utifrån de

fyra tidigare nämnda frågeställningarna formulerade av Stenmark. Dessa frågor

har jag omvandlat till fyra kategorier, nämligen:

1) Vad bör vi som människor sätta värde på?  – Värden

2) Vilka slags varelser är vi och vill vi vara?  – Människan

3) Vilket slags liv borde vi leva?  – Livsstil

4) Hur bör vi som människor förhålla oss

till andra levande varelser?  – Relationer

Jag gör alltså en analys av den islamiska miljödeklarationen i jämförelse med den

sekulära, och undersöker dess miljöetiska likheter och skillnader utifrån samtliga

fyra frågor/kategorier. Min valda metod hjälper mig att titta på olika påståenden

och/eller argument som återspeglar miljöetiska ställningstaganden inom områdena

för respektive kategori, och förser mig med innehåll att analysera och diskutera.

Eftersom en av frågeställningarna för denna uppsats söker svara på vilka likheter

och/eller skillnader som finns mellan de islamiska och sekulära miljöetiska ställ-

42Özdemir, 162.
43Özdemir, 162.
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ningstagandena i de två miljödeklarationerna, som jag ingående beskriver under

materialavsnittet, så anser jag att det även är viktigt att i detta avsnitt belysa de

likheter och/eller skillnader som finns mellan de två teoretiska ingångarna. Därför

vill jag kort sammanfatta de mest centrala punkterna inom respektive miljöetiska

ramverk i en tabell, för att göra det överskådligt för läsaren:

Muslimskt perspektiv: Sekulärt perspektiv:

1. Värden Gud i centrum

Alla varelser har ett innebo-
ende värde

Människan i centrum

Endast  människan  har  ett
egenvärde

2. Människan Människan  har  ett  särskilt
ansvar  som Guds ställföre-
trädare på jorden

Människan  har  moraliska
förpliktelser  gentemot  nu-
varande och kommande ge-
nerationer

3. Livsstil Människan ska leva efter de
föreskrifter hon fått av Gud

Ta  del  av  utvecklingen,
inom  sociala,  ekonomiska
och ekologiska hållbara ra-
mar

4. Relationer Holistisk

Teocentrisk  –  Gud  är  cen-
trum för  våran  relation  till
den naturliga världen

Holistisk

Antropocentrisk  –  männi-
skan  är  centrum  för  våran
relation  till  den  naturliga
världen
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1.4 Material

Uppsatsens  huvudfokus  är  riktat  på  Islamic  Declaration  on  Global  Climate

Change, just för att jag vill tydliggöra islamisk-normativa miljöetiska ställningsta-

ganden. Men för att kunna göra en kritisk undersökning av ett islamiskt perspektiv

på miljöetik – och belysa eventuella likheter och/eller skillnader mellan denna och

en sekulär-normativ miljöetik – behöver jag ha en sekulär infallsvinkel att ställa

den islamiska miljödeklarationen mot; något att jämföra med. Därför har jag valt

att inkludera  Declaration on Ethical Principles in Relation to Climate Change i

uppsatsens analys.

Dessa två deklarationer  är likartade då båda behandlar miljöetiska grundvärde-

ringar i förhållande till de miljöproblem vi står inför, men det är viktigt att poäng-

tera att de inte utgår från samma grundprinciper.  Islamic Declaration on Global

Climate  Change, å  ena  sidan,  är  ett  dokument  sammanställt  av  olika

muslimska/religiösa organisationer och individer runt om i världen, och dess hu-

vudsakliga fundament är Koranen.44 Declaration on Ethical Principles in Relation

to Climate Change, å andra sidan, är ett dokument skapat av UNESCO, och är ett

resultat av ett arbete mellan FN:s samtliga medlemsstater, vilket innebär att det

slutgiltiga dokumentet är en typ av kompromiss mellan flera parter. Av denna an-

ledning vill jag förtydliga att min intention inte är att jämföra en islamisk miljöde-

klaration med dess sekulära motsvarighet; jag vill snarare analysera en islamisk

miljödeklaration  och använda en sekulär  miljödeklaration  som  något  annat  att

ställa den mot, för att hjälpa framhäva karaktären i en islamisk-normativ miljöe-

tik. Nedan presenterar jag samtliga dokument.

Idén till  Islamic Declaration on Global Climate Change uppstod år 2014 i  ett

samarbete mellan IFEES/EcoIslam (The Islamic Foundation For Ecology And En-

vironmental Sciences) och Islamic Relief World Wide.45 IFEES/EcoIslam är den

främsta  expertgruppen inom studier  och  verksamhet  för  eco-Islam och Green-

44”Islamic Declaration on Global Climate Change”.
45”Islamic Declaration on Global Climate Change”.
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Faith, och Islamic Relief World Wide är världens största internationella, icke stat-

liga, muslimska humanitära och utvecklings-inriktade organisation. Detta arbete

utvecklades sedan till  att involvera vitt spridda parter, i from av organisationer

och individer, bland annat Climate Action Network, Islamic Scientific, Educatio-

nal,  Social  & Cultural  Organisation och International  Islamic Fiqh Academy.46

Under International Islamic Climate Change Symposium i Istanbul den 17 till 18

augusti 2015 blev deklarationen formellt antagen.47 Under denna sammankomst

närvarande både religiösa ledare, framstående forskare, gräsrot-aktivister och sty-

resmän från olika FN-departement för klimatförändring; även representanter för

katolska, lutherska, hinduiska och judiska traditioner var där för att visa solidari-

tet.48 På IFEES/EcoIslam:s hemsida skriver de bland annat såhär om deklaratio-

nens syfte:

The Islamic Climate Change Declaration is also intended to focus local community
action within Muslim communities,  including renewable energy and community
preparedness for climate events. This can be achieved by using the declaration as
the base of training people to be able spread the word of the Islamic Environmental
ethic and teach Muslims about their responsibility towards the environment.49

Declaration on Ethical Principles in Relation to Climate Change är framställd av

UNESCO  (United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization).

Under UNESCO:s 38:e General Conference år 2015 kom medlemsstaterna över-

ens om att en etik för klimatförändringar bör adresseras i en deklaration, därefter

började man att  förbereda en preliminär  version av dokumentet.  Deklarationen

har  undergått arbete fram till den 13 november 2017, då den officiellt antogs av

195 medlemsstater vid UNESCO:s 39:e  General Conference i Paris.50 På UNE-

SCO:s hemsida skriver de följande om deklarationen:

This Declaration sets out a shortlist of the globally-agreed ethical principles that
should guide decision-making and policy-making at all levels and help mobilize
people to address climate change. The ethical guidance of this UNESCO Declara-
tion is supposed to complement states’ other multilateral efforts including negoti-
ated commitments under the United Nations Framework Convention on Climate

46”Islamic  Climate  Change  Syposium”,  IFEES,  åtkomstdatum  03  november  2017,
http://www.ifees.org.uk/declaration/islamic-climate-change-syposium/.
47”Islamic Declaration on Global Climate Change”.
48”Islamic Climate Change Syposium”.
49”Islamic Climate Change Syposium”.
50”Evolution of  the  Declaration”,  UNESCO,  åtkomstdatum 14 december  2017,  http://www.un-
esco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/comest/ethical-principles/evolution-of-the-
declaration/.
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Change, and scientific assessments organized by the Intergovernmental Panel on
Climate Change.51

Jag har valt att undersöka just dessa två miljödeklarationer av två anledningar. För

det första var dessa två de enda officiella deklarationerna – som jag kunde finna –

som utgav sig för att uteslutande avhandla just etiska ställningstaganden för mil-

jön och klimatet. De är alltså inte handlingsprogram för minskade utsläpp och hej-

dande av temperaturökningar, i stil med Parisavtalet. Just sådana dokument finns

det många av, men de hade varit svåra att undersöka utifrån syfte och frågeställ-

ning i just denna uppsats. För det andra är samtliga miljödeklarationer mycket ak-

tuella; den ena färdigställdes år 2015, och den andra år 2017. Detta känns viktigt

för mig då forskningen för miljö- och klimatfrågor hela tiden uppdateras. Arbetet

måste därför anpassas efter detta för att vara relevant; att undersöka gamla doku-

ment känns därför meningslöst.

51”Ethical  principles”,  UNESCO,  åtkomstdatum  14  december  2017,
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/comest/ethical-principles/.
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1.5 Metod

I denna uppsats har jag tillämpat en kvalitativ innehållsanalys som metod, i syfte

att besvara min frågeställning.

Innehållsanalys  är  en form av textanalys.  Den ämnar att  studera budskap som

finns inbäddade i texter, och har för avsikt att förklara och beskriva de karakteris-

tiska drag som återspeglar sig i dessa budskap.52

I denna studie har jag analyserat två olika miljödeklarationer; Islamic Declaration

on Global Climate Change, och Declaration on Ethical Principles in Relation to

Climate Change. I dessa har propositionella enheter studerats, vilket innebär att

jag har undersökt olika påståenden och/eller argument som förekommer i texterna,

med syfte att finna grundläggande miljöetiska ställningstaganden  som framkom-

mer i de två deklarationerna. Detaljerna för hur denna analys har gått till återges i

det teoretiska avsnittet, där jag förklarar hur dessa påståenden och/eller argument

fungerar; vad de uttrycker gällande miljöetiska värdegrunder och hur de hänger

samman.

Dessa enheter av miljöetiska ställningstaganden har jag sedan placerat i fyra kate-

gorier: 1) Värden, 2) Människan, 3) Livsstil och 4) Relationer. Dessa kategorier

har jag tagit fram med hjälp av mitt teoretiska ramverk.

En kvalitativ analys passar denna studie då jag vill analysera och diskutera poten-

tiella miljöetiska skillnader och likheter mellan de två ovannämnda deklarationer-

na, samt undersöka hur en säregen islamisk-normativ miljöetik kan se ut, med

hjälp av de utformade kategorierna och mitt teoretiska ramverk. Jag fokuserar på

de värderingsmässiga ställningstagandena jag finner i påståenden och/eller argu-

ment i texterna, för att sedan diskutera dess karaktär och jämföra dem med var-

52Michael  Stausberg och Steven Engler,  The Routledge Handbook of  Research Methods in the
Study of Religion (Routledge, 2013), 109–10.
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andra. I denna uppsats är jag därför inte intresserad av kvantitativa mätningar av

exempelvis frekvensen av särskilda argument och/eller påståenden, eller den pro-

centuella överensstämmelsen mellan texterna,53 även om denna typ av information

också kan vara värdefull.

Det  finns  även flera  metoder  inom den ”textanalytiska  familjen”  som absolut

hade kunnat vara värdefulla för ämnet  islamisk miljöetik. Några av dem är dis-

kursanalys, hermeneutik, konversationsanalys och filologi.54 Utifrån de ramar jag

har för en uppsats på C-nivå, såväl tidsmässigt som storleksmässigt, och med hän-

syn till frågeställningarnas avgränsningar, så anser jag att jag kan göra ett bättre

jobb att besvara mina frågor och uppnå mitt syfte med en innehållsanalys av det

begränsade material jag har valt. Men hade jag haft mer erfarenhet av uppsatsar-

bete; större bekantskap med metoderna; och större utrymme i min studie så hade

jag tyckt det varit intressant att till exempel undersöka hur diskursen om islam

och miljöetik ser ut i exempelvis nyhetsmedier på internet; eller också att göra en

hermeneutisk studie av ett antal verser i Koranen som är relevanta för till exempel

ämnet djur och människor. Detta kan ses som möjligheter för vidare forskning.

53Stausberg och Engler, 114.
54Stausberg och Engler, 109.
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2 Undersökning

2.1 Genomförande

I detta avsnitt analyserar jag mitt material.  Under de fyra angivna kategorierna

diskuterar jag runt olika påståenden och/eller argument som är relevanta för äm-

net, tagna från de två miljödeklarationerna. Dessa återger jag som citat, i vilka jag

gör egna kursiveringar för att ytterligare betona det budskap jag vill få fram av att

använda dessa. 

I och med att miljödeklarationerna inte är helt likvärdiga i dess utformning och

karaktär är det ibland svårt att hitta jämbördiga svar på analysens frågor/kategori-

er, som utgör mallen för arbetet; detta kan emellanåt resultera i en obalanserad re-

presentation av deklarationerna.
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2.2 Analys

Värden

Islamic Declaration on Global Climate Change öppnar med frasen ”In the name

of Allah, Most Merciful, Most Compassionate”55. Detta är den första versen i det

första kapitlet i Koranen, ”Al-Fatihah” (Ingressen), och det är en första bekräftelse

på att Gud står centrum för en islamisk miljöetik, vilket även går i linje med vad

Ibrahim Özdemir uttrycker.56

I artikel 1.3 skriver de om jordens ”fina balans” och det befaras att den snart kom-

mer att förloras på grund av klimatförändringar. Gåvor som mänskligheten har fått

av Gud, så som levande hav, frisk luft och skiftande årstider, har missbrukats av

människan, och det uttrycks därför en oro för framtida generationer:  ”What will

future generations say of us, who leave them a degraded planet as our legacy?

How will we face our Lord and Creator?”57 Detta påstående placerar jag här under

Värden, då det återspeglar en omsorg för kommande generationer, det som Mikael

Stenmark kallar för ”intergenerationell rättvisa”, som innebär att vi har moraliska

förpliktelser gentemot kommande generationer.58 Denna värdering stämmer också

överens  med  vad  Declaration  on  Ethical  Principles  in  Relation  to  Climate

Change säger i artikel 4.2: ”It is important for all to take measures to safeguard

and protect Earth’s terrestrial and marine ecosystems, for present and future gen-

erations.”59 Men istället för att uttrycka rättvisa som ett värde att uppmärksamma,

uttrycks en oro över hur man ska kunna konfrontera Herren och Skaparen. Även

här blir det därför tydligt att Gud är kärnan i islamisk miljöetik. Detta utesluter

däremot inte att rättvisa är ett värde som förordas i en islamisk miljöetik; i artikel

55”Islamic Declaration on Global Climate Change” (Ifees/ecoislam), 1, åtkomstdatum 02 november
2017, http://www.ifees.org.uk/declaration/.
56Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 159.
57”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 1.
58Mikael Stenmark, Miljöetik och miljövård (Studentlitteratur, 2000), 37.
59”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference;  39th;  2017”  (UNESCO  General  Conference,  19  oktober  2017),  4,
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?
catno=255678&set=005A324BA1_0_170&gp=1&lin=1&ll=1.
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1.7 står nämligen följande, i kontext till den genomsnittliga temperaturökningen

på jorden: 

This is the point considered to be the threshold for catastrophic climate change,
which will  expose yet more millions of people and countless other creatures to
drought, hunger and flooding. The brunt of this will continue to be borne by the
poor, as the earth experiences a drastic increase in levels of carbon in the atmos-
phere brought on in the period since the onset of the industrial revolution.60

Detta påstående uttrycker att fattiga människor i världen, både då, nu och i framti-

den, drabbas värst av klimatförändringarna, som bland annat torka, hunger och

översvämningar. Jag vill hävda att detta påstående också uttrycker ett värderings-

mässigt ställningstagande som framför att detta är en orättvis fördelning av konse-

kvenserna av det som har orsakats av den industriella revolutionen, som hade sin

startpunkt i Europa, eller ”västvärlden”. I detta ser jag implicit en önskan om att

sträva efter en rättvis fördelning av ansvar för klimatförändringarnas påverkan i

världen. Solidaritet med de fattiga och mest sårbara finner man även i den sekulä-

ra deklarationen, i artikel  4.1, där det står följande: ”[…]In addressing climate

change, relevant actors at  all levels should work together in a spirit of justice,

global partnership, inclusion, and in particular in solidarity with the poorest and

most vulnerable people.[…]”61 Detta skulle kunna vara en likhet mellan deklara-

tionerna. Men, vilket ansvar de anser att människan har, och vad de anser ska un-

derbygga rättvisa, skiljer dem åt. I den islamiska kontexten talar man om männi-

skans ansvar som hennes roll som Guds ställföreträdare på jorden; på uppdrag av

Honom ska hon ta hand om skapelsen. Skapelsen inkluderar allting; alla levande

varelser och alla naturliga fenomen, till och med universum, enligt Özdemirs förs-

ta  observation62.  Människans  uppdrag  är  dock  begränsat  till  jorden,  men  det

sträcker sig alltså inte enbart till djur och människor, utan också exempelvis berg

och hav. Özdemir uttrycker detta i hans skildring av den Whiteheadianska metafy-

siken: ”Each individual thing is irreplaceably valuable; each thing is a novel, cre-

ative contribution to the world.”63 Vilket också återges i den islamiska deklaratio-

nen, i artikel 2.1: ”Nothing that He creates is without value: each thing is created

60”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 2.
61”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 3–4.
62Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 159.
63Özdemir, 146.
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bi ’l-haqq, in truth and for right.”64 Utifrån detta skulle en islamisk miljöetik kun-

na ses som ekocentrisk, som enligt Stenmark är: ”Synsättet att förutom alla levan-

de varelser också arter, ekosystem, floder och berg har ett egenvärde eller är mo-

raliskt signifikanta.”65 Rättvisa, inom islam, är alltså att göra gott mot Gud, och på

så vis även mot hela Hans skapelse. Enligt Stenmarks princip om människans uni-

ka särställning; naturens resursvärde;66 och principen om antropocentrism,67 inne-

bär den sekulära miljöetiken att endast människan har ett egenvärde, vilket inne-

bär att hennes ansvar i första hand sträcker sig till mänsklighetens behov. Hon har

förvisso ett ansvar att vårda naturen, men med syftet att bibehålla dess instrumen-

tella värde för att försäkra mänsklighetens tillgång till denna; alltså hennes mattill-

gångar. Rättvisa, i denna kontext, innebär att vi ska behandla våra medmänniskor

rättvist.

Den islamiska miljödeklarationen finner sina värden i Koranen. I artikel 2.6 står

följande vers: ”The creation of the heavens and the earth is greater than the cre-

ation of humankind, but most people do not know.”68 I och med att detta är Guds

ord, och i och med att människans huvudsakliga syfte är att tjäna Honom, som

Özdemir uttrycker det i observation 3,69 så innebär denna koranvers att vi bör vär-

dera himlarna och jorden högre än mänskligheten. Därför bör vi värna om himmel

och jord, och inte se våran rätt att nyttja den som våran överlägsenhet över den,

eller som en möjlighet att fördärva den. Detta bekräftas också i samma artikel, där

de skriver såhär: ”We are but one of the multitude of living beings with whom we

share the earth; We have no right to abuse the creation or impair it;[...]”70 Kanske

innebär detta då att den islamiska miljöetiken skiljer sig från Stenmarks princip

om människans unika särställning och principen om naturens resursvärde.71 Trots

att även Özdemir uttrycker att människan är ”at the top of the great chain of be-

ing”72, och att hon har rätt att nyttja naturen, så hävdar han också att hon inte äger

64”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 3.
65Stenmark, Miljöetik och miljövård, 188.
66Stenmark, 37.
67Stenmark, 40.
68”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5.
69Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 160.
70”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5.
71Stenmark, Miljöetik och miljövård, 37.
72Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 160.
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den, och att alla ting har ett egenvärde;73 dessa är argument som motsätter att en

islamisk miljöetik skulle vara antropocentrisk, något som även styrks med att de i

artikel 2:6 hänvisar till vers 6:38 i Koranen: ”There is no animal on the earth, nor

any bird that wings its flight,  but is a community like you.”74 Alla ”samhällen” i

jordens alla ekosystem är alltså värdefulla. 

Den sekulära miljödeklarationen diskuterar i artikel 2 vikten av att förebygga ska-

dor; de konstaterar att klimatförändringarna bryter ner både jordens ekosystem så-

väl som framtida människors välbefinnande. Därför uppmanas stater och andra

aktörer att, med lämpliga åtgärder:

[…]formulate and implement policies and actions to mitigate and adapt to
climate  change,  including  through  fostering  climate  resilience  and  low
greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten
food production[…]75 

De uttrycker alltså medvetenhet om den belastning som läggs på jordens alla eko-

system, men de åtgärder som kan göras är begränsade till att inte hota matproduk-

tionen. Denna inställning går i linje med Stenmarks princip om människans unika

särställning, som dels säger att en miljöåtgärd eller ett miljöprogram främst ska

bedömas utifrån den påverkan de har på människor;76 i denna kontext får alltså

inte miljöåtgärder påverka människans matproduktion. Till skillnad från vad den

islamiska deklarationen har uttryckt, upplever jag här att denna artikel värderar

växter och djur som en resurs, med enda ändamål att tillgodose människans behov

och/eller rättigheter, som också stämmer överens med  principen om naturens re-

sursvärde.77

Den sekulära deklarationen utmärker sig med dess betoning på vetenskaplig kun-

skap och utbildning. Jag uppfattar att de vill förmedla detta som något människan

bör sätta värde på. Hela artikel 7 är dedikerad till ”Scientific Knowledge and In-

tegrity in Decision-Making”. I 7:1 står det såhär: 

73Özdemir, 146.
74”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5.
75”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 3.
76Stenmark, Miljöetik och miljövård, 37.
77Stenmark, 37.
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Decision-making based on science is critically important for meeting the mitigation
and adaptation challenges of a rapidly changing climate. Decisions should be based
on, and guided by, the  best available knowledge from the natural and social sci-
ences, including interdisciplinary and transdisciplinary science, and by taking into
account, as appropriate, local, traditional and indigenous knowledge.78

Även den islamiska deklarationen står för vetenskaplig forskning; de stödjer sig

på föregående miljödokument av olika typer, bland annat Kyotoprotokollet, som

är ett av de mest aktuella. De lutar sig mot studier gjorda av  Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC); de förhåller sig till forskares rapporter om jor-

dens genomsnittliga temperaturökning och det så kallade ”tipping point”,79 och de

åkallar i artikel 3:1: ”[…]the Conference of the Parties (COP) to the United Na-

tions Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Meeting of

the Parties  (MOP) to the Kyoto Protocol  taking place in Paris  this  December,

2015 to bring their discussions to an equitable and binding conclusion, bearing in

mind[…]”80 Med detta sagt vill jag ändå hävda att vetenskap inte uttrycks som ett

konkret värde, på samma sätt som det gör i den sekulära deklarationen. Detta är en

skillnad mellan dem som inte riktigt går att koppla till Stenmarks principer för den

hållbara utvecklingens etik, och inte heller Özdemirs perspektiv på miljöetik. Där-

emot vill jag tro att det kan vara intressant att spekulera kring huruvida vetenskap

är den kärna för en sekulär miljöetik på det sätt som Gud är kärnan för en islamisk

miljöetik. Men, i samma veva är det också viktigt att understryka att islam inte

utesluter vetenskap; som vi ju kan se i den islamiska deklarationen.

78”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 5.
79”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 2.
80”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 6.
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Människan

Vilka slags varelser är och vill vi då vara? I  Islamic Declaration on Global Cli-

mate Change skildras Profeten Mohammed som den främsta förebilden för män-

niskan. I artikel 2.8 står följande: ”[…]we affirm that our responsibility as Mus-

lims is to act according to the example of the Prophet Muhammad (God’s peace

and blessings be upon him)[…]”81 Vidare beskrivs det att Profeten bland annat ska

ha förbjudit hänsynslöst, sportsligt dödande av levande varelser; förbjudit trädfäll-

ning i öknen; främjat konservering av vatten (även vid tvätt innan bön); inrättat

zoner runt Mecka och Medina, i vilka han förbjöd dödande av växter och vilda

djur; och även installerat skyddade områden för bevarande och hållbart nyttjande

av betesmarker, växt-och djurliv.82 Med andra ord skulle man kunna säga att en

islamisk miljöetik vill inspirera människor att vara sparsamma och beskyddande

gentemot naturen. I artikel 1.3 klargörs dock att denna anvisning inte följs, då man

erkänner att det är människan själv som har orsakat miljöförstöring och klimatför-

ändringar på jorden: 

Moreover, it is human-induced:  we have now become a force dominating nature.
The epoch in which we live has increasingly been described in geological terms as
the Anthropocene, or “Age of Humans”. Our species, though selected to be a care-
taker or steward (khalīfah) on the earth, has been the cause of such corruption and
devastation on it that we are in danger ending life as we know it on our planet.83

Inom islamisk teologi är alltså människan utvald av Gud att vara ställföreträdare

på jorden. I citatet ovan förklaras det att människan har missbrukat detta ansvar,

och på så vis korrumperat jorden. Detta påstående skulle man kunna koppla tillba-

ka till Özdemirs fjärde observation om islam och miljö, där han förklarar att varel-

ser som gör anspråk på att vara självförsörjande och oberoende av Gud indirekt

också gör anspråk på att vara eviga, vilket skulle innebära att de delade gudomliga

egenskaper med den enda guden.84 Att sätta någon eller något vid Guds sida är

den största synden inom islam, och kallas för ”shirk”.85 Vidare skriver Özdemir

81”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5.
82”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5–6.
83”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 1.
84Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 162.
85”Shirk”, Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 18 december 2017, https://www-ne-se.ezproxy.it-
s.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/shirk.
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att: ”When God creates anything, He places within it its powers or laws of behav-

ior, called in the Qur’an ”guidance,” ”command,” or ”measure” whereby it fits

into the rest of the universe [...]”86 Att som människa dominera naturen genom att

ingripa i – och störa – dess naturliga ordning, genom att till exempel skövla regn-

skogar och på så vis skada de ekosystem som finns där, anser jag kan likställas

med att gå emot de föreskrifter hon fått i Koranen. Genom att ha brukat en makt

som människan inte blivit tilldelad och levt utanför de lagar hon fått angivna, har

hon också placerat sig vid sidan av Gud, och gjort sig skyldig till shirk.

Declaration on Ethical Principles in Relation to Climate Change har huvudsakli-

gen tre artikelrubriker  som är relevanta för ”Människan”.  Den ena är artikel  2

”Prevention of Harm”, där det dels står såhär: ”States and all actors should take

appropriate  measures  within  their  powers  to:[…]anticipate,  avoid  or  minimize

harm, wherever it might emerge, from climate change, as well as from climate

mitigation and adaptation policies and actions[…]”87 Detta skulle man kunna se

som en anvisning för människor (och andra aktörer) att vara  beskyddande. Den

andra är artikel 4, ”Equity and Justice”, som bland annat säger så här: ”Justice in

relation to climate change requires fair treatment and meaningful involvement of

all people.”88 Detta uttrycker vikten av att människor ska vara  rättvisa mot var-

andra. Den tredje är artikel 6, som har rubriken ”Solidarity”. Denna inleds såhär:

”Solidarity implies that  human beings collectively and individually should assist

people and groups that are most vulnerable to climate change and natural disas-

ters, especially when catastrophic events occur.”89 Vilket kan konkluderas i  att

människor ska vara solidariska.

I artikel 2.6 i den islamiska deklarationen står följande:

We recognize that we are but a minuscule part of the divine order, yet within that
order we are exceptionally powerful beings, and have  the responsibility to estab-
lish good and avert evil in every way we can. We also recognize that […] Intelli-
gence and conscience should lead us, as our faith commands, to treat all

86Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 162.
87”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 3.
88”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 3.
89”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 4.
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things with care and awe (taqwā) of their Creator, compassion (rahmah)
and utmost good (ihsān).”90

Jag anser att detta påstående går ihop med den sekulära deklarationens tre artiklar

som återgavs ovan. Man skulle kunna hävda att ”establish good and avert evil” in-

nebär ungefär samma sak som artikeln ”Prevention of Harm”; de båda uppmanar

oss att göra vad vi kan för att undvika att förorsaka skador, och att etablera god-

het. Vidare citerar de i den islamiska deklarationen följande koranvers, som styr-

ker detta ställningstagande: ”But that He (God) may try you in that which He has

given you: So vie with one another in doing good deeds.”91 Artikeln ”Equity and

Justice” betonar rättvis behandling och meningsfullt inblandande av alla männi-

skor, och artikeln 2.6 i den islamiska deklarationen framhäver vikten av att be-

handla alla varelser med omsorg och respekt för deras skapare, medkänsla och ex-

cellens. Detta är värderingsmässiga ställningstaganden som på många sätt stäm-

mer överens, även om de uttrycks lite olika; den största skillnaden är fortfarande

närvaron av en gudomlig Skapare. ”Intelligence and conscience should lead us”

återkopplar till artikeln ”Solidarity”, där det i 6.3 står: ”Knowledge related to the

causes, modalities and impacts of climate change and responses to it should be

shared equitably and in a timely manner[…]”92 Här verkar det som att båda dekla-

rationer lägger ett värde i att människor ska vara intellektuella på någon nivå, vil-

ket kanske även innebär att människor bör vara utbildade – något som den sekulä-

ra deklarationen lägger stor vikt vid i artikel 11.93 Detta skulle kunna innebära vik-

ten av att vara påläst i Koranens budskap, eller till exempel att vara lärd i ämnet

hållbar utveckling via skolan. Deklarationerna behöver inte nödvändigtvis värde-

sätta samma ”intelligens”; samtidigt som detta kan vara en olikhet mellan dem så

kan det alltså också vara en likhet.

90”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5.
91”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 7.
92”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 4.
93”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 6.
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Livsstil

Muhammed är också vägledande föredöme för hur muslimer bör leva. Vidare i ar-

tikel 2.8 återges att Muhammed levde ett enkelt och sparsamt liv; han beskrivs ha

förnyat och återvunnit  sina ägodelar  genom att  reparera och skänka bort  dem;

samt att han ska ha konsumerat enkel och nyttig mat, och varit återhållsam med

sin köttkonsumtion. Profeten framställs som en människa som var fri från över-

flöd, slösaktighet och flärd; en människa som tog glädje i skapelsen; som vårdade

och bevarade den genom att leva enkelt, sparsamt och anspråkslöst.94

I artikel 5 i  den sekulära deklarationen avhandlas temat  ”Sustainable Develop-

ment”. Där står bland annat såhär: ”

To ensure that present and future generations are able to meet their needs, it is ur-
gent  that  all  States and pertinent  actors:  (a)  promote the implementation of the
United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and its  SDGs, espe-
cially  by adopting  sustainable  patterns  of  consumption,  production  and  waste
management;  by using resources efficiently; and by fostering climate resilience
and low greenhouse gas emissions development.95

Här kan man se Stenmarks båda principer om intragenerationell och intergenera-

tionell  rättvisa  återspeglas.  Med  dessa  i  särskild  åtanke  uppmanar  de  om  att

tillämpa hållbara mönster av konsumtion, produktion och avfallshantering, genom

att använda resurser på ett effektivt sätt, och genom att främja klimatresiliens och

utveckling av låga växthusgasutsläpp. Detta kan förstås mot Stenmarks tes, eller

insikt som han också kallar det, om begränsade naturresurser, samt hans tes om

naturens begränsade tålighet. Den första framhåller att naturresurserna vi har till-

gång till inte är outtömliga, och att människan inte har nyttjat dessa på ett effektivt

och långsiktigt sätt; och den andra hävdar att det finns en gräns för ekosystemens

förmåga att absorbera människans avfallsprodukter, vilken vi har uppnått på flera

områden.96 Dessa insikter styrks även i den islamiska deklarationen, där de skri-

ver: ”[…]our unwise and short-sighted use of these resources is now resulting in

94”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5–6.
95”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 3–4.
96Stenmark, Miljöetik och miljövård, 37–38.
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the destruction of the very conditions that have made our life on Earth possible.”97

Att använda naturresurser på ett effektivt  sätt kan vara detsamma som att  leva

sparsamt, och på så sätt kan detta vara ett ställningstagande som deklarationerna

delar. Det finns dock även andra tillvägagångssätt för effektivt nyttjande av natur-

resurser, exempelvis genom att satsa på teknisk utveckling, som uttrycks i artikel

8 i den sekulära deklarationen: ”Develop and scale up carefully assessed tech-

nologies, infrastructure and actions that reduce climate change and its associated

risks.”98 Denna åtgärd skulle kunna innebära ny teknologi som möjliggör fortsatt

resursanvändning på oförändrad nivå, men med mindre påverkan på naturen. Det-

ta stämmer inte överens med det islamiska idealet om en enkel och sparsam livs-

stil; i kontrast talar den sekulära deklarationen istället om ”utveckling”. I artikel 5

vill man till exempel: ”[…]work to ensure that each person benefits from the op-

portunities of development, especially those who are vulnerable[…]”99 Man kan

tolka detta som att det är viktigt att fler människor ska få ta del av utvecklingen,

och därmed  öka sin levnadsstandard. Utifrån tesen om begränsade naturresurser

kan man utläsa att detta helst ska ske på ett hållbart och långsiktigt sätt; men i och

med Stenmarks princip om naturens resursvärde finns egentligen inga restriktio-

ner på hur mycket människan får belasta naturen för att uppnå sina syften och till-

fredsställa sina behov – naturen finns ju till för henne.

I den islamiska miljödeklarationen uttrycker man sig såhär, i artikel 1.6: ”In the

brief period since the Industrial Revolution, humans have consumed much of the

nonrenewable resources which have taken 250 million years to produce in the

earth – all in the name of economic development and human progress.”100 Detta

tycker jag yttrar  ett  värderingsmässigt  ställningstagande beträffande ekonomisk

utveckling och mänsklig progress. I denna kontext målas detta upp som något de-

struktivt, vilket skiljer sig från den sekulära deklarationen i vilken ekonomisk ut-

veckling verkar  vara något  nödvändigt  och eftersträvansvärt:  ”Recognizing  the

need for a transition as quickly as possible to sustainable lifestyles and sustain-

97”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 1.
98”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 5.
99”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 3–4.
100”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 2.
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able  economic  development,[…]”101 Visserligen  står  det  hållbar  ekonomisk  ut-

veckling, men vad det innebär vet jag inte. Dessa dokument har som funktion att

agera moral-etiska vägvisare i arbeten med andra, mer konkreta, handlingsplaner

för miljöarbete. Nackdelen med detta är att påståenden som det ovan är vaga och

egentligen inte ger några tydliga svar på hur, varför och vad.

Ett gemensamt mål för de båda deklarationerna är att minska fattigdomen i värl-

den. Den islamiska deklarationen uttrycker detta i artikel 3.2: ”We particularly

call on the well-off nations and oil-producing states to[…]Re-focus their concerns

from unethical profit from the environment, to preserving it and elevating the con-

dition of the world’s poor.”102 Och den sekulära deklarationen förmedlar motsva-

rande budskap i artikel 5.b: ”[...]and in this way, contribute to the eradication of

poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty.”103 Skillnaden

verkar vara hur man vill att detta ska ske, men även här är deklarationerna vaga i

sina påståenden. Man skulle kunna definiera begreppet ”utveckling” som någon

form av framsteg eller tillväxt. Det som återges i den islamiska miljödeklarationen

tyder inte på att Mohammed hade intresse för någon typ av ”tillväxt” i sin livsstil,

snarare tvärtom ska han ha eftersträvat enkelhet, sparsamhet och anspråkslöshet.

Jag skulle vilja påstå att dessa dygder skulle innebära en sorts avveckling av lev-

nadsstandard istället för en  utveckling,  sett till  hur den ser ut i industriländerna

idag. Detta stämmer väl överens med ytterligare en del av artikel 3.2 i den islamis-

ka deklarationen, där de uttrycker att de ser det som en moralisk plikt att reducera

konsumtionen för att de fattiga delarna av världen ska få dra nytta av det som

finns kvar från jordens icke-förnybara resurser.104 Utifrån vad som sagts i detta av-

snitt skulle man kunna konstatera att den islamiska miljöetiken vill hjälpa männi-

skor ur fattigdom genom att minska konsumtionen i de mer välbärgade delarna i

världen, för att jämna ut fördelningen av naturresurser mellan människor; medan

den sekulära deklarationen vill uppnå samma mål, men genom att utveckla pro-

101”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 1.
102”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 6.
103”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 4.
104”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 6.
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duktionen, på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt, för att öka levnadsstan-

darden för fattiga människor.
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Relationer

Artikel 1.1 i Islamic Declaration on Global Climate Change säger såhär:

God – Whom we know as Allah – has created the universe in all its diversity, rich-
ness and vitality: the stars, the sun and moon, the earth and all its communities of
living beings. All these reflect and manifest the boundless glory and mercy of their
Creator. All created beings by nature serve and glorify their Maker, all bow to their
Lord’s will. We human beings are created to serve the Lord of all beings, to work
the greatest good we can for all the species, individuals, and generations of God’s
creatures.105

Detta stämmer bra överens med vad Özdemir säger om islam och miljö. I observa-

tion 2 menar han att allting i den naturliga världen är ett tecken från Gud, vilket

betyder att välden ständigt prisar Honom.106 Likaså i citatet ovan säger de att all-

ting i universum reflekterar och manifesterar den gränslösa härligheten och barm-

härtigheten hos Skaparen; alla varelser är därför naturligt beskaffade att tjäna Ho-

nom. Människan har således en uppgift att göra sitt allra bästa för alla arter, indi-

vider, och generationer av Guds skapelse. Detta stämmer också med Özdemirs

tredje observation: ”[…]The main purpose of human beings is nothing else but to

serve God, to be grateful to Him, and to worship Him alone.”107 Hur bör vi då som

människor förhålla oss till andra levande varelser? Utifrån artikel 1.1 ser jag det

som att människan ska förhålla sig till andra levande varelser som om de vore ma-

nifestationer av Gud; alltså med respekt och ödmjukhet.

I en grundsats för den Whiteheadianska metafysiken återger Özdemir även följan-

de: ”Each thing is inseparably related to all other things.”108 Detta stämmer även

bra in med Stenmarks tes om ömsesidigt beroende, eller ekologisk holism, som

säger att människan är en integrerad del av naturen, och att det därför råder inter-

aktion och ömsesidigt beroende mellan människor och alla andra organismer i na-

turliga system.109 Detta talar för att en islamisk miljöetik, precis som den sekulära,

är holistisk. Detta borde innebära att samtliga deklarationer menar att vi ska för-

hålla oss till varandra som jämlikar i denna värld, då vi alla är sammankopplade
105”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 1.
106Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 159.
107Özdemir, 160.
108Özdemir, 146.
109Stenmark, Miljöetik och miljövård, 37.
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och ömsesidigt beroende av varandra. I den islamiska deklarationen kan vi se det-

ta värderingsmässiga ställningstagande i artikel 2.6: ”We recognize that we are

but a minuscule part of the divine order, yet within that order we are exception-

ally powerful beings[…]”110, och likvärdigt ställningstagande återfinns i artikel 4.2

i den sekulära deklarationen:

It is important for all to take measures to safeguard and protect Earth’s ter-
restrial and marine ecosystems, for present and future generations.  The in-
teraction of people and ecosystems is particularly important given the high
dependence of one upon the other.111 

Det är tydligt att båda deklarationer erkänner alla levande varelsers beroende av

varandra, men det finns ytterligare värderingar i dessa påståenden som måste be-

aktas. I den islamiska deklarationen framkommer det att människan är av särskild

betydelse i skapelsens ordning, och i den sekulära deklarationen framförs det att

människan ska skydda andra ekosystem för nutida och framtida generationers för-

del. Detta stämmer bra med Stenmarks princip om människans unika särställning,

som säger att endast människans behov bör stå i centrum för vår relation till och

omsorg  för  naturen.112 Denna  princip  skulle  även  kunna  sammankopplas  med

Stenmarks princip om antropocentrism, som innebär att endast människan bör till-

skrivas ett egenvärde, och att naturen därför endast har ett instrumentellt värde.113

I observation 3 uttrycker Özdemir följande:

[…]The main purpose of human beings is nothing else but to serve God, to
be grateful to Him, and to worship Him alone. Nature exists for human be-
ings to use and benefit from for their own ends. […]However, human beings
are invited to use this  opportunity  for the good and not to ”corrupt the
earth” [fasad fi’l-ard][…]Although human beings are at the top of the great
chain of being, they are not the owner of nature, for the sole aim of nature
is not only for human beings and their ends.114

Utifrån detta skulle man kunna konstatera att båda en sekulär miljöetik och en

islamisk miljöetik erkänner att människan har en unik särställning. Däremot upp-

lever jag inte att det inom en islamisk miljöetik är människans behov som står i

centrum för vår relation till andra levande varelser på jorden. I Özdemirs observa-

110”Islamic Declaration on Global Climate Change”, 5.
111”Draft Declaration of Ethical Principles in Relation to Climate Change; UNESCO. General Con-
ference; 39th; 2017”, 4.
112Stenmark, Miljöetik och miljövård, 37.
113Stenmark, 40.
114Özdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature, 160.
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tioner framkommer det att det alltid är Gud som ska stå i centrum för människan,

alla andra varelser, och för relationerna mellan dem. Antingen skulle detta kunna

innebära att ingenting utom Gud har ett egenvärde, och att skapelsen således har

ett instrumentellt värde; eller också har hela skapelsen ett egenvärde, för att den

återspeglar Guds egenvärde. Detta skulle kunna kopplas till vad den Whiteheadi-

anska metafysiken  vidhåller,  enligt  Özdemir:  ”Each  thing  experiences  its  own

process of self-creation and, hence, is intrinsically valuable because it is self-sig-

nificant.”115 Oavsett vad svaret är så upplever jag inte att en islamisk miljöetik är

antropocentrisk i sin natur, trots att människan tillskrivs en unik ställning på jor-

den. Jag vill snarare tala om en islamisk miljöetik som teocentrisk, alltså guds-

centrerad. Följaktligen  både skiljer sig och liknar miljödeklarationerna varandra

på denna punkt.

115Özdemir, 146.
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3 Slutsatser

I detta avsnitt presenterar jag de slutsatser jag har kommit fram till i min under-

sökning, utifrån frågeställningarna: hur kan en potentiell,  säregen, islamisk-nor-

mativ miljöetik se ut? Och, vilka likheter och skillnader finns mellan de islamiska

och de sekulära miljöetiska ställningstagandena?

Under kategorin Värden har vi sett att den islamiska miljödeklarationen uttrycker

oro för kommande generationers tillvaro på jorden, likt den sekulära deklaratio-

nen. Detta innebär att samtliga deklarationer anser att man har moraliska förplik-

telser gentemot framtida generationer, det som Stenmark kallar för intergeneratio-

nell rättvisa. Men, deklarationerna motiverar denna förpliktelse utifrån olika pre-

misser. Den islamiska deklarationen diskuterar här hur de med gott samvete ska

kunna möta Herren efter att ha överlämnat en fördärvad planet till framtida gene-

rationer, vilket tyder på att de moraliska förpliktelser man har gentemot framtida

generationer också är förpliktelser till  Gud; medan den sekulära deklarationens

princip om intergenerationell rättvisa bara omfattar mänskligheten. Det blir såle-

des tydligt att det är Gud som står i centrum för den islamiska deklarationen, me-

dan människan står i centrum för den sekulära. 

Vi har även sett att ansvar och rättvisa är två värden som återfinns i båda miljöde-

klarationer. I den islamiska deklarationen har vi sett att man uppfattar världen som

Skapad, till skillnad från den sekulära. I denna skapelse har människan har ett sär-

skilt ansvar som Guds ställföreträdare på jorden; detta innebär att det är hennes

uppdrag att  bevara  och vårda hela  skapelsen,  som inkluderar  människor,  djur,

berg, hav, himmel, jord och allt därtill. Allting i skapelsen är ömsesidigt beroende

av varandra, och allting har ett inneboende värde. I den sekulära deklarationen ut-

trycks det att endast människan ett egenvärde, och att naturen har ett instrumen-

tellt värde. Däremot delar de uppfattningen om att alla levande varelser är beroen-

de av varandra, vilket går ihop med vad Stenmark kallar för principen om ömsesi-
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digt beroende (ekologisk holism), samt Özdemirs andra grundsats för den White-

headianska metafysiken. Men, den sekulära holistiska uppfattningen sträcker sig

bara till levande organismer, medan den islamiska även omfattar icke-levande ting

och/eller fenomen. Enligt båda deklarationer har människan en särskild roll på jor-

den, och de båda kan därför anses bekräfta Stenmarks princip om människans uni-

ka särställning. Denna princip innebär bland annat att människan har rätt att nyttja

naturen, men, det som blir tydligt i den islamiska deklarationen är att människan

för den skull inte äger naturen, samt att hon inte har rätt att missbruka sitt ansvar,

medans man i den sekulära deklarationen uttrycker att naturens enda syfte är att

tillgodose människans behov.

Under kategorin Människan har vi sett att profeten Muhammed är idealbilden för

hur man vill att människor ska vara, enligt den islamiska miljödeklarationen. Mu-

hammed beskrivs ha varit sparsam och beskyddande, vilket har visat sig vara de

två huvudsakliga moral-etiska riktlinjerna för hur vi ska vara. Människan ska ta

sin roll som Guds ställföreträdare och se till att ordningen i naturen upprätthålls.

Stör hon ordningen sätter hon sig vid sidan av Gud, och begår då den störa synden

inom islam. I  den sekulära  deklarationen finns  ingen motsvarande förebild till

Profeten, inte heller några tydliga påbud för hur människor ska vara. Men, båda

deklarationer uttrycker, på olika sätt, att människor ska vara beskyddande, rättvi-

sa, solidariska, intellektuella och utbildade. I dessa värderingsmässiga ställnings-

taganden skiljer de sig i första hand åt på det religiösa planet. I den islamiska tron

på en gudomlig skapare tillkommer ytterligare en ”dimension” i dessa värdering-

ar.  Detta  betyder  alltså  exempelvis  att  ”vara rättvis”  inte  bara innebär  rättvisa

gentemot människor, utan mot alla varelser – med respekt och omsorg för deras

skapare; och att vara utbildad och intellektuell innebära troligtvis att man ska, ut-

över den ”vanliga utbildningen”, vara bevandrad i Koranens budskap.

Under kategorin  Livsstil  hittar vi snarlika svar; även här är Muhammed ledstjär-

nan för muslimer. Han återges ha levt ett enkelt,  sparsamt och  anspråkslöst  liv,

vilket är den livsstil som förespråkas i den islamiska miljödeklarationen. Den se-

kulära deklarationen talar här istället om  hållbar utveckling, som innebär att de

vill nå en social, ekonomisk och ekologisk utveckling, inom hållbara ramar. Ge-
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mensamt för deklarationerna är att de båda anser att vi bör arbeta för att minska,

eller utrota, fattigdomen i världen. Hur de vill åstadkomma detta skiljer sig åt, då

den islamiska deklarationen förespråkar att man ska minska konsumtionen i  de

delar av världen som lever i överflöd, och den sekulära menar att produktionen

måste öka, med hjälp av hållbar teknik, för att fler människor ska kunna ta del av

utvecklingen. Den islamiska deklarationen talar alltså om en avveckling av stan-

dard och en justering av livsstil i vissa delar i världen som har nyttjat för stora de-

lar av naturresurserna, för att de fattiga delarna i världen ska kunna utvecklas; och

den sekulära deklarationen pratar om en utvecklad, hållbar livsstil och ökad stan-

dard för alla människor.

Under ämneskategorin Relationer har vi observerat att människan, enligt den isla-

miska deklarationen, endast är en liten del av skapelsen, och att vi, trots vårt sär-

skilda ansvar på jorden, ingår i en större helhet tillsammans med alla andra varel-

ser och fenomen i skapelsen. Allting i skapelsen är manifestationer av Gud, och

därför ska vi behandla den med vår yttersta respekt och ödmjukhet. Detta stämmer

överens med Özdemirs perspektiv på miljöetik.  Även den sekulära deklarationen

erkänner att allting i naturen är ömsesidigt beroende av varandra, och att det där-

för är viktigt att bevara naturen.  Däremot framgår det i den sekulära deklaratio-

nen, i enlighet med Stenmarks princip om människans unika särställning, att det är

människans behov som bör stå i centrum för vår relation till naturen, och därför

att vår omsorg för den ska gynna oss. Detta grundar sig även i att den sekulära de-

klarationen bekräftar Stenmarks princip om antropocentrism, som innebär att en-

dast människan har ett egenvärde. Visserligen hävdar även den islamiska deklara-

tionen att människan har en unik särställning, men den den motsätter sig här mot

samtliga principer, då det är Gud, och därmed hela Hans skapelse, som står i cen-

trum för människans relation till naturen; samt att Gud finns manifesterad i alla

varelser och fenomen, vilket innebär att allting i universum har ett  inneboende

värde som är oberoende av människan. Den islamiska deklarationen är alltså teo-

centrisk. Denna slutsats stämmer bra överens med Özdemirs i perspektiv på miljö-

etik.
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Analysen pekar på att en säregen, islamisk-normativ miljöetik i första hand känne-

tecknas av dess primära utgångspunkt i Gud och Koranen; alla värderingsmässiga

ställningstaganden börjar och slutar med Honom, och alla moral-etiska värdering-

ar kan man därför finna i Koranen. Gud är också Skaparen, vilket innebär att man

i en islamisk miljöetik betraktar naturen, jorden och hela universum som skapad.

Allting är skapat i sanning, med syfte och i perfekt balans, och allting är en del av

en perfekt, gudomlig ordning. Detta tyder på att en islamisk-normativ miljöetik

ser ett inneboende värde i alla levande varelser men också i naturliga fenomen,

och att detta värde inte är beroende av människans existens på jorden.

En islamisk-normativ miljöetik utmärker sig också i dess uppfattning om att Gud

står i centrum för människans relation till resten av skapelsen. Denna åskådning

utgår ifrån uppfattningen om att allting är ömsesidigt beroende av varandra, och

att alla levande och icke-levande varelser är reflektioner och manifestationer av

Gud. Därför bör vår relation till naturen präglas av respekt och ödmjukhet. Männi-

skan har dock ett uppdrag på jorden som Guds ställföreträdare, vilket gör att hon

har en unik särställning. Detta uppdrag innebär att människan har ett särskilt an-

svar att vårda skapelsen och upprätthålla dess balans. Men, det framkommer tyd-

ligt att hon för den skull inte äger naturen, och har på inget sätt rätt att dominera

den. 

Ett annat särdrag för islamisk miljöetik är att den, förutom att se till nuvarande ge-

nerationer,  blickar  framåt  mot  kommande  generationer;  beslutsfattande  utifrån

denna islamiska miljöetik ska alltså även ta hänsyn till framtida invånare på denna

jord och deras välbefinnande. För att uppnå detta behöver vi, enligt en islamisk

miljöetik, minska konsumtionen i delar av världen som lever i överflöd, för att

kunna fördela resurserna rättvist mellan alla jordens invånare, samt mellan samti-

da och framtida generationer. Detta grundar sig i uppfattningen om att människan

ska vara, likt profeten Muhammed, sparsam och beskyddande av naturen, samt att

hon ska leva sitt liv i enkelhet och anspråkslöshet, precis som honom.

En sista utmärkande egenskap för en islamisk miljöetik är att människan ska låta

sig utbildas och vägledas av sitt intellekt, vilket jag har tolkat som att hon ska stu-
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dera Koranen och handla utifrån den kunskap hon får av den - av Gud – ty det är i

Hans budskap som den islamiska miljöetiken har sitt ursprung.

Utifrån samtliga slutsatser skulle man kunna hävda att en säregen, islamisk-nor-

mativ miljöetik sammanfattningsvis kan beskrivas som en ”holistisk intergenera-

tionell  teocentrism”,  eller  möjligen  en  ”ekocentrisk  intergenerationell  teocen-

trism”, och skiljer sig på så vis från en sekulär-normativ miljöetik, som Stenmark

framställer som en ”holistisk intergenerationell antropocentrism”.
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4 Diskussion

I denna uppsats har jag undersökt huvudsakliga moral-etiska premisser i en isla-

misk miljöetik,  och dess likheter  och/eller  skillnader  med en sekulär miljöetik.

Detta har jag gjort genom att analysera miljöetiska uttryck i en islamisk miljöde-

klaration, Islamic Declaration on Global Climate Change (IFEES/EcoIslam), och

sedan jämfört dessa med miljöetiska uttryck i en sekulär miljödeklaration, Decla-

ration on Ethical Principles in Relation to Climate Change (UNESCO). Denna

analys har  gjorts  utifrån två teoretiska  ramverk som jag har formulerat  utifrån

Mikael Stenmarks principer för ”den hållbara utvecklingens etik”, samt Ibrahim

Özdemirs (muslimska) perspektiv på miljöetik. Detta har jag gjort för att jag vill

se hur en potentiell, säregen, islamisk-normativ miljöetik kan se ut; och för att få

en överblick över vilka likheter och/eller skillnader som finns mellan en islamisk

och en sekulär miljöetik.

I min undersökning har jag sett att den huvudsakliga skillnaden mellan en isla-

misk-normativ miljöetik och en sekulär-normativ miljöetik är den grundläggande

förklaringen man lägger bakom sina moral-etiska ställningstaganden; i en islamisk

miljöetik ser man världen som skapad av Gud, och därför har allting sin utgångs-

punkt i Honom. Men, bortser man från detta delar den islamiska och den sekulära

miljöetiken  många  värderingsmässiga  ställningstaganden,  som till  exempel  att

människan har en unik särställning på jorden; att människan är en integrerad del

av naturen och att alla levande varelser är ömsesidigt beroende av varandra; samt

att vi har moraliska förpliktelser gentemot framtida generationer. Detta kan man

också se på en teoretisk nivå, om man jämför Mikael Stenmarks principer och

Ibrahim Özdemirs observationer. 

Vad som utmärker den islamiska miljöetiken i dessa värderingar är att man hävdar

att människan har en unik särställning som Guds ställföreträdare på jorden, och att

hon därför även har ett särskilt ansvar att skydda och bevara naturens gudomliga
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balans. Detta uppdrag innebär inte att människan äger jorden och får dominera

den, och inte heller att hon har ett högre värde än resten av skapelsen. Detta skiljer

sig från den sekulära miljöetiken, som hävdar att endast människan har ett egen-

värde, och att naturen har ett instrumentellt värde. Den islamiska ”holismen” skil-

jer sig även från den sekulära, holistiska miljöetiken, då den islamiska miljöetiken

inte enbart omfattar levande varelser, utan även naturliga fenomen som inte är le-

vande, som till exempel stenar, berg och vattendrag. Detta skulle kunna vara ett

argument för att en islamisk-normativ miljöetik kan benämnas som ”ekocentrisk”.

Utifrån vad jag har sett i min undersökning vill jag påstå att en islamisk-normativ

miljöetik är ekocentrisk till följd av att den är teocentrisk. Alltså, eftersom att all-

ting i skapelsen är reflektioner och manifestationer av Gud och alla hans attribut,

måste alla varelser och fenomen ha ett egenvärde i sig.

Även våra moraliska förpliktelser gentemot kommande generationer återkopplar

till det gudomliga; i en islamisk miljöetik är detta även en förpliktelse gentemot

Gud, och hur man uppfyller sitt ansvar avgör hur man kommer möta Honom efter

döden. Det kanske kan vara så att detta etiska ställningstagande i grunden handlar

om teologi, och hur man inom islam ser på synd och livet efter döden. Lämnar

man en fördärvad planet i arv till nästkommande generation har man misslyckats

med sitt ansvar som ställföreträdare på jorden; troligtvis väntar då ett straff när ti-

den är kommen. En fruktan för hur domen ska falla bör därför också vara en driv-

kraft till att handla moraliskt korrekt efter Koranens föreskrifter. Stämmer detta

kan även de miljöetiska ställningstagandena skifta beroende på vilken teologisk

skola man företräder inom islam, då man kan se olika på dessa teologiska frågor.

Detta hade därför varit intressant att undersöka i ytterligare en uppsats; nämligen

miljöetiska likheter och/eller skillnader mellan exempelvis teologiska skolor inom

sunni- respektive shia-islam. Även miljöetiska uttryck inom islamisk mystik kan

vara intressant att  undersöka, då det inom dessa traditioner ofta finns litteratur

med mycket natur-referenser och kärleksuttryck.

Att en islamisk-normativ och en sekulär-normativ miljöetik på många sätt liknar

varandra anser jag vara positivt. Det kan ses som en möjlighet att förstärka det

miljöarbete som pågår idag, och man har här chansen att praktiskt tillämpa ut-
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trycket ”slå sina kloka huvuden ihop”; för även om den sekulära miljöetiken avsä-

ger sig allting som rör den gudomliga världen, så har de många gemensamma mål.

Vi vill alla att miljöförstöring ska stoppas, vi vill alla utrota fattigdom, och vi vill

alla att våra barnbarn, barnbarnsbarn – och så vidare – ska leva ett gott liv på den-

na planet. Dessa två miljöetiska modeller bör tillsammans kunna forma en bär-

kraftig handlingsplan för att uppnå dessa mål.

Jag upplever att det jag funnit i denna uppsats stämmer bra överens med vad Sou-

maya Pernilla Ouis kommit fram till i artikeln ”Islamic Ecotheology Based on the

Qur’ān”. Min insikt från detta arbete är, likt hennes, att den islamiska relationen

till den naturliga miljön sitter ihop med den islamiska relationen till Gud. Naturen

utgör en konstitutiv del i Koranen, och är således även en viktig del av den isla-

miska etiken. Det lönar sig därför inte att separera islam från naturen; islam om-

fattar hela skapelsen, och mänskligheten har ett särskilt ansvar att förvalta jorden.

På grund av detta anser jag att den islamiska miljöetiken är en självklarhet. Jag

har en förhoppning om att min uppsats ska kunna bidra till att färglägga ytterliga-

re en sida av islam, och att min insikt från detta arbete ska ge även läsaren en mer

nyanserad uppfattning av vad islam kan vara.
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