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ABSTRACT

Muslims and islam are unquestionably a part of European social life. In recent times, however, different  

events, such as the enlargement of the EU and the fact that muslims to a higher extent demand their  

rights,  have  brought  a  number  of  questions  to  the  fore  concerning  muslims  and  islam in  Europe.  

Moreover, we can see an increasing level of islamophobia in contemporary Europe, but also that the EU 

has launched several programs to increase both the diversity and the unity throughout the Union and to  

combat islamophobia.  However,  most of these programs focus on islam as religion and muslims in 

general, and such a narrow viewpoint runs the risk of missing important issues. 

In this new context it would be interesting to widen the scope and ask what place not only the muslim  

community and islam, but also  sharia (an important element in islam), may have in future Europe – 

especially when it comes to muslim identity?

My main objects are to see how the concept of  sharia is constructed in the debates in the European 

Parliament, how that discourse relates to a social practice – the increasing islamophobic ideas in Europe  

– and what effect this may have on muslim identity in a European context.     

The results shows that the Parliament constructs sharia as, for example, something archaic, threatening, 

inhuman and misogynistic. In that sense, the discourse fits in with the predominant order of discourse  

regarding islam and muslims (in Europe) – and strengthen it. Though my results are neither absolute nor  

uniform, they show, persuasively enough, that sharia (as it is seen by the Parliament) is not consistent  

with and can not be included in or accepted by “European norms and values”. However, this must be  

said with one reservation: sharia is not always excluded as a whole. Still, it is not difficult to maintain  

that it is sharia as such that activates the (negative and) excluding connotations. Thus, an “approved” 

European muslim identity, as it seems, can not have too close connections with sharia, if (any) at all.  

Moreover, there is a risk that muslims themselves take on a restricting practice concerning their identity.  

In all, this will to a large extent circumscribe the possible muslim identities in Europe.

To form a substantial and really pluralistic diversity in Europe, the EU, and others, must liberate itself 

from the logic of these discourses. But this is not an easy thing to do. One way that might be profitable,  

is to challenge the prevailing discourse with new narratives – narratives and voices that for the most part  

must come from the muslims themselves. Despite the fact that these voices do exist, as has been shown,  

the question is how and under what circumstances they can be seen – or rather heard. Unfortunately the 

answer is not to be found in this thesis; the need of further research is obvious. 
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1.
INLEDNING

Efter  Östblockets  fall  och  kalla  krigets  slut  ställdes  EU  på  1990-talet  inför  nya  frågor  kring 

medlemskap (och medborgarskap). Diskussionerna ledde till att det Europeiska rådet 1993 drog upp 

grunderna  för  de  kriterier  som ska  gälla  för  nya  medlemsstater  –  de  så  kallade  Köpenhamns-

kriterierna. Det stod klart att Europa måste omdefinieras och i den följande utvidgningsprocessen 

hamnade bland annat islam i ett  nytt  ljus, muslimer kom att bli européer på ett nytt  sätt.1 Från 

ungefär samtidigt har EU haft ambitionen att knyta ihop unionen även på det civila och medborger-

liga planet (från att tidigare mer ha koncentrerat sig på det politiska och ekonomiska)2. År 2000 

antog EU också ett motto: Unity in Diversity3 samt fastslog i Konstitutionsfördraget bland annat en 

hymn och en europadag.4 2007 undertecknades Lissabonfördraget som ett samlat regelverk för EU. 

Köpenhamnskriterierna och Lissabonfördraget aktualiserar att medlemskap i en organisation eller 

liknande medför en avgränsning av någon slag, vad som gäller för medlemskap – inkludering – och 

således vad som ska exkluderas. Köpenhamnskriterierna och Lissabonfördraget stipulerar konkreta 

och officiella konvergenskrav, men huvudintresset i föreliggande uppsats riktas istället mot de mer 

abstrakta och subtila inkluderings och exkluderingsmekanismer som upprätthålls av mer diskursivt 

formade attityder och försanthållanden. Uppsatsen tar avstamp i diskussionen om vilken position 

islam ges i detta sammanhang.

1.1 Uppsatsens problemområde

Islam är idag Europas största minoritetsreligion och har en lång historiskt koppling till  Europa. 

Stora delar av den historien har berättats som en konfliktfylld sådan – korståg, turkarnas framfart på 

Balkan och synen på muslimen och islam under  kolonialismen är  tre  exempel  som fortfarande 

påverkar och diskuteras i vår samtid. Framför allt under efterkrigstiden har islam och muslimer 

1 Karlsson 2010, ss. 159f.
2 Det har funnits en rad program för detta. Det idag pågående har namnet Europe for Citizen programme (2007-

2013) http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm. Intentionen kan också ses i Pluralism and religious diversity,  
social cohesion and integration in Europe, Europeiska kommissionen 2011.

3 ”Mottot står för hur människor i EU samarbetar för fred och välstånd och samtidigt berikas av Europas många 
olika kulturer, traditioner och språk.” http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_sv.htm 

4 Konstitutionsfördraget, artikel I-8. Dessa skrivningar, som bygger på erfarenheter från nationalstatliga ritualiserade 
myter, ströks då fördraget röstades ner av Frankrike och Nederländerna 2005 (men finns alltså kvar på hemsidan). 
Laudrup 2010, ss. 46-48.
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också etablerat sig i Europa, främst som flyktingar eller i och med arbetskraftsinvandring.5 

En rad händelser under den senaste dryga tioårsperioden har aktualiserat och förstärkt den synen på 

islam och muslimer i Europa (och på andra håll): attackerna i New York och Washington den 11 

september 2001 – och det där på följande ”kriget mot terrorismen”, Turkiets ansökan om medlems-

kap i Europeiska Unionen (EU)6, diskussionerna kring religionens (eller kristendomens) nämnande i 

Lissabonfördraget7 samt EU:s utvidgning i Östeuropa. När det gäller Östeuropa har religionen där, 

mer än i Västeuropa, en starkare ställning då den varit en faktor i grupp- och identitetstillhörighet – 

inte sällan på etnisk grund.8 Det har också tagits en rad nya lagar i flera europeiska stater som 

begränsar muslimsk praktik, bland annat mot minareter och förbud av den muslimska slöjan.9 På 

senare tid, till viss del kanske orsakats av dessa händelser och med utgångspunkt i historiska synen 

på islam, kan man också se en ökad islamofobi i Europa. Begreppet islamofobi har många olika 

definitioner och en viktig del i dessa är att islamofobi inte bara rör sig om idéer eller teorier kring 

islam som hotfullt  och problemfyllt,  utan också innefattar  och formar exkluderande praktiker.10 

Islamofobi som begrepp har långa historiska rötter men fick en mer enhetlig definition 1997 då den 

brittiska tankesmedjan Runnymede Trust publicerade sin rapport Islamophobia – a challenge for us  

all, och kom därefter att uppmärksammas allt mer.11 Inom EU och Europarådet har det tagits en rad 

initiativ för att motverka och komma till rätta med dessa tendenser i Europa. European monitoring 

center  on  racism  and  xenophobia (EUMC)  konstaterade  i  rapporten  Summary  report  on  

islamophobia in the EU after 11 September 2001 redan i maj 2002 att islamofobin ökat i Europa 

efter attackerna året innan. Författarna, Jørgen Nielsen och Christoffer Allen vid teologiska fakulte-

ten på universitetet i Birmingham, rekommenderar en rad initiativ – framför allt det de kallar för  

”good practice” – för att bland annat komma till rätta med fördomar och marginalisering. Samman-

fattningsvis  hoppas  de  att:  ”these  will  be  used  in  proactive  way  by  EU  Institutions,  govern-

5 Se exempelvis Karlsson 2010, Gardell 2009 och Mandaville 2007. I uppsatsen används ofta benämningen Europa. 
Jag avser då antingen EU som organisation (även om jag också använder EU som benämning) eller Europa som en 
(ospecificerad) geografisk avgränsning för ett område för vilket det finns föreställningar om enhetlig tradition, 
historia, politik och kultur. Alltså, vill jag påstå, den vardagliga användningen av Europa. Över tid ska vi emellertid 
komma ihåg att Europa inte på något sätt är en oföränderlig enhet utan har haft en rad definitioner och omfång. Se 
exempelvis Gardell 2009 eller Delanty 1995. Deras synsätt är också uppsatsens.

6 Turkiet ansökte i och för sig om medlemskap redan 1987, men diskussionerna har fått mer genklang de senaste tio 
åren. Turkiets statsmässiga kontakter med EU har emellertid historiska rötter åtminstone tillbaka till 1959 då landet 
sökte om associerat medlemskap till dåvarande EG.

7 Framväxten av fördraget innefattade bland annat diskussioner kring om kristendomen, och dess tankgods, skulle 
ges en framträdande roll i den inledande texten (preambeln). Till slut kom det bland annat att stå: ”Europas 
kulturella, religiösa och humanistiska arv...”. 

8 Martin 1994, ss. 7-14; Byrnes & Katzenstein 2006.
9 Frankrike, Danmark och Belgien är några exempel där bland annat muslimsk klädedräkt förbjudits i olika grad. Se 

också Larsson & Olsson 2011, s. 23.
10 Dessa praktiker beskrivs bland annat av Gardell 2011, Fekete 2009, Brown 2006 och Malm 2009.
11 Islamofobi som begrepp har länge används, men fick i och med Runnymede Trusts undersökning 1997 en mer 

enhetlig definition. En definition som emellertid också kritiserats. Se vidare kapitel 5.
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ments...and the media”12 Fyra år senare skrev EUMC att viktiga områden för att motarbeta islamo-

fobi är bland annat lagstiftning, anställningar, utbildning, social integration samt kontakter mellan 

olika trossamfund.13 Andra parallella projekt rekommenderar liknande hållpunkter i det konkreta 

arbetet, och tar till exempel upp skyddet för att kunna utöva sin religion i enlighet med religions-

friheten (och i övrigt i enhetligt med mänskliga rättigheter), interkulturell dialog och betonar lag-

stiftningens roll.14

Utifrån dessa riktlinjer och förslag ser det alltså ut som om det, åtminstone på pappret, pågår ett 

arbete  med att  motverka islamofobin i  samhället  och att  muslimer inte  ska behöva utsättas för 

islamofoba uttryck. Om så är fallet, att detta arbete också blir en konstruktiv praktik (vilket det 

råder delade meningar om15) är det en befogad fråga vilka chanser denna utveckling har. Det räcker 

inte att endast fokusera på islam som religion eller på muslimer som grupp eller individer eftersom 

islam är en mångfasetterad religion. Ett sådant fokus kan bli allt för snävt. Arbetet med att muslimer 

i Europa ska kunna skapa sig egna identitet utan att förkasta sin religion (och dess praktiska uttryck) 

måste då föras på ett bredare plan än bara fokusera på religionen islam. En utgångstanke i den här 

uppsatsen är att sharia – en grundläggande och ofrånkomlig del i den muslimska religionen – också 

måste ha sin naturliga plats i Europa. Det kan lätt uppstå en slitning i muslimers identitetsbildning 

om sharia istället för att inkluderas på samma sätt som islam tvärtom marginaliseras och exkluderas 

från det europeiska. Man kan därvidlag fråga sig om det i så fall går att leva med en muslimsk 

identitet och inkluderas i det europeiska samhället?16 Med andra ord: Om islamofobin kan stävjas, 

finns  det  då  inte  fortfarande  underliggande  men  högst  verkningsfulla  exkluderingsmekanismer 

kvar? Dessa frågor blir än mer centrala om man utgår från att islam är naturligt närvarande i Europa 

och att diskussionen inte kan föras huruvida det bör vara så eller inte, utan på vilket sätt muslimer 

kan definiera sina egna identiteter i Europa.17 Om EU:s strävan mot en mångfald ska bli substantiell 

måste den i min mening vara både inklusiv och pluralistisk.18  

12 European monitoring centre on racism and xenophobia 2002, s. 5. 
13 European monitoring centre on racism and xenophobia 2006, ss. 111ff. Dessa rekommendationer utgår till stora 

delar från de resultat och problemområden som rapporten från 2002 pekade på. Andra exempel på 
rekommendationer, och indikationer på att ett visst konkret arbete pågår är:. Dessa rör sig i samma område, men tar 
också upp skyddet för att kunna utöva sin religion i enlighet med religionsfriheten, och betonar lagstiftningens roll. 

14 Till exempel: European commission against racism and intolerance 2000; International Helsinki federation for 
human rights 2005; Council of Europe 2008. 

15 Se till exempel Gardell (2010, s. 257) som inte ser någon förbättring på kort sikt.
16 Yvonne Haddad (2002, ss. 14f) ställer upp en liknande fråga i inledningen av Muslims in the West – from 

sojourners to citizens – en bok som till stora delar tar upp det temat.
17 En fråga som också ställs av Yvonne Haddad. Haddad & Smith 2002, s. xviii.
18 Jag undviker här de annars vanliga begreppet mångkulturell (eller multikulturell) eftersom det i allt för hög grad 

appellerar till fasta och bestämda grupptillhörigheter. Pluralistisk i den här bemärkelsen ska läsas som mer 
individbaserat (där en och samma individ kan grunda sin identitet utifrån olika tillhörigheter) och starkt kopplas till 
begreppet inklusivitet. Ofta använder jag dessa ord tillsammans: en pluralistisk inklusivitet.
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Sharia är, skriver islamologen Jan Hjärpe i sin bok Shari′a – gudomlig lag i en värld av förändring 

”ingen oomformlig monolit utan är i allra högsta grad kontextuell”.19 I sista stycket i boken skriver 

han också att  ”...ordet  sharia  har  blivit  ett  slagord i  sociala och politiska motsättningar.”20 Han 

menar vidare att för att förstå den muslimska världen måste vi bland annat förstå den omformning 

den islamska rättstraditionen har gått, och fortfarande går, igenom. Muslimsk juridik är alltså en 

levande tradition. Lika viktigt som det är att öka förståelsen för islam för att motverka diskrimine-

ring och exkludering är det att skapa förståelse för hur meningsskapandet kring sharia sker i Europa 

och inom EU; vilken är bilden av sharia och vilka alternativa bilder utesluter den? Om bilden blir 

allt för fixerad uppstår inte minst en diskrepans mellan bilden av sharia och sharia som något förän-

derligt och mångfasetterat. Merparten av EMUC:s förslag är av konkret och praktisk art, men till  

syvende och sist är islamofobin, men också vår förståelse av sharia, en social och språklig förete-

else. Den tyske språkvetaren Victor Klemperer skriver om språket i Tredje riket och menar att om 

till exempel ordet jude tillräckligt ofta förknippas och kombineras med vissa adjektiv kommer ordet 

till slut, åtminstone delvis, att överta adjektivens betydelse och associationer.21 Jag utgår från den 

hypotesen att vår förståelse av vissa begrepp ständigt är beroende av, och påverkar, vår förståelse 

för andra närliggande begrepp. Om vi i tillräckligt stor utsträckning talar om sharia på ett visst sätt 

leder det inte endast till att vissa adjektiv (eller andra ord) kommer att bli betecknande för sharia, 

utan risken är också stor att dessa även förknippas med en rad begrepp som så att säga står sharia  

nära – som muslimen och islam. 

I antologin Blågul islam skriver religionssociologen Jonas Alwall om sin syn på integration: 

Integrationen handlar visserligen om anpassning, men den handlar om en ömsesidig anpassning – och  
anpassning som inte kan vara fullständig.  […] en uppgift  både för  majoritetssamhället  och för  olika 
minoritetsgrupper […] att gå varandra till mötes – men bara till en viss gräns. Träder man över gränsen 
riskerar man att ge upp något allt för väsentligt av sin särart; att ge upp det som gör en till den man är.  
Detta bör inte majoritetssamhället begära av muslimerna (eller någon annan minoritet)...22

Den pluralism och inklusivitet jag talar om kan inte komma till stånd utan att denna form av ömse-

sidighet, som också Hjärpe nämner och som jag delar, blir utgångspunkten för den mångfald EU 

eftersträvar. Om denna strävan för (verklig) mångfald ska bli en realitet är det av vikt att skapa en  

kunskap om vilka utgångspunkter vi har för vår förståelse för sharia. Alternativet, att istället låta allt 

för enhetliga förståelser vara allenarådande, kan svårligen leda till någon substantiell mångfald utan 

kommer att göra det svårt för en muslim att ”vara den hon eller han är”.

19 Hjärpe, 2005. s. 7.
20 Hjärpe, 2005. s. 229.
21 Klemperer 2006, s. 11.
22 Alwall 1999, s. 147.
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Även  om syftet  med  bekämpandet  av  islamofobiska  tendenser  är  ämnad  att  leda  till  en  ökad 

acceptens av islam som en del av Europa, och den europeiska enheten, kan synen på sharia likväl 

bli till en avgränsande markör för islam och muslimer i Europa. Genom talet om sharia, och det som 

därigenom förknippas med och formar det, uppstår en exkludering av alternativa betydelser och till 

synes klart avgränsade definitioner upprättas. När dessa betydelsebildningar sedan så att säga spiller 

över på andra närliggande begrepp (och diskurser) leder det också till att lika klart avgränsade, och 

exkluderade grupper, företeelser och fenomen uppstår. Genom att fokusera på talet kan vi iaktta hur 

vi formar våra uppfattningar, vad som får beteckna vad, samt få en insikt i att dessa uppfattningar är 

kontingenta och därmed kan förändras. 

1.2 Syfte och frågeställning

EU säger sig vilja främja en mångfald – och motverka islamofobin – för att därigenom sträva efter 

att skapa ett sammanhållande civilt samhälle. Därför är det av vikt att blottlägga de diskurser som 

skapar inkluderings- och exkluderingsmarkörer och vad dessa medför i praktiken. 

Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och som behand-

lar islamofobibegreppet, efterlyser mer forskning på området, en forskning som hittills mest varit 

sporadisk.23 Att utöka problembilden till att också innefatta begrepp som är starkt länkande till islam 

och muslimer – men som kanske automatiskt inte hamnar i fokus – fördjupar och breddar problem-

området, och kan leda till ett mer fruktbart mångfaldsarbete. Uppsatsen tar avstamp i de rådande 

synsätten på islam och muslimer i Europa men gör istället sharia till sitt huvudbegrepp; hur vår 

förståelse för sharia konstrueras får konsekvenser för hur vi ser på islam och muslimer och med-

verkar till vilken muslimsk identitetsbildning som är möjlig i Europa. Jag menar att det i ett vidare 

perspektiv blir svårt att föra ett konstruktivt arbete mot till exempel islamofobi utan att samtidigt  

förhålla sig till shariabegreppet.24 Det är inte omöjligt att de (exkluderande) konnotationer som så 

att säga aktiveras med begreppet sharia i förlängningen också aktiveras av begrepp som islam och 

muslim(er). 

Min intention är att se förbi de processade officiella dokumenten och istället fokusera på EU:s så att  

säga dagliga verksamhet och debatter.25 Det råder alltid en växelverkan mellan olika diskurser (och 

23 Gardell 2010, s. 21.
24 Det samma kan också gälla för hur vi ser på inkluderingen av så kallade muslimska länder i EU.
25 Det är också dessa mer direkta och spontana uttryck Gottschalk & Greenberg (2008, ss. 7ff.) vill åt när de arbetar 

med ”editorial cartoons”, utgångspunkten speglar normaliteten på ett bra sätt. 
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mellan diskurs och social praktik) och den institutionella uppfattningen är både avhängig av och 

påverkar andra nivåer i samhället. Därför kan mitt fokus på den dagliga verksamheten och debat-

terna  här  också  vara  viktig  för  att  iaktta  uppfattningen  hos  Europas  medborgare  i  ett  bredare 

perspektiv. 

Uppsatsens huvudsyfte blir  att  försöka blottlägga konstruktionen och förståelsen av sharia inom 

EU-administrationen, närmare bestämt genom debatterna i Europaparlamentet under 2000-talet.

Mina primära frågeställningar är: 

• Hur formas sharia diskursivt genom debatterna i Europaparlamentet? 

• Hur verkar denna diskurs i relation till en rådande islamofobidiskurs? 

• Bidrar diskurserna kring islam, muslimer och sharia till ett mer inklusivt och mångfaldigt 

Europa – speciellt med avseende på muslimsk identitet, och om inte, vilka möjligheter finns 

för en alternativ formering? 

1.3 Material, metod och avgränsningar

En diskurs formas aldrig utifrån en fast punkt och emanerar inte heller från en på förhand bestämd 

situation. Det går alltså inte att se ett ursprung till shariadiskursen i parlamentsdebatterna utan det 

råder en växelverkan mellan olika nivåer i samhället, inklusive attityderna hos människor i allmän-

het och i de separata staterna (på samma sätt förekommer det också en växelverkan mellan till 

exempel  EU-administrationen  och  andra  institutioner,  exempelvis  Europadomstolen,  något  jag 

återkommer till). Min ambition är alltså inte att spåra upp den plats eller tid där talet om sharia har  

sin sina rötter. Däremot, att fokusera på allmänheten eller debatten i medlemsstaterna medför en 

betydligt mer komplicerad materialinsamling. Det centrala källmaterialet till uppsatsen hämtar jag 

från Europaparlamentet26 (Parlamentet) vilket kan delas upp i tre kategorier. Den första, och det 

mest omfattande, är debatter förda i Parlamentet av dess ledamöter; den andra är de frågor som 

parlamentsledamöterna  och  grupperna  i  parlamentet  ställer  till  exempelvis  EU-Kommissionen 

(Kommissionen) eller det Europeiska rådet (Rådet) och de svar dessa ger27; den tredje är protokoll, 

26 Europaparlamentet är EU:s folkvalda institution och varje medlemsstat utser (genom val) ett på förhand bestämt 
antal ledamöter. Parlamentet beslutar tillsammans med Ministerrådet i en rad frågor. Båda dessa institutioner kan 
alltså stoppa ett beslut. För vissa andra frågor är Parlamentet bara rådgivande. Ledamöterna väljs för fem år och 
2011 har Parlamentet 736 ledamöter. Dessa ansluter sig till olika EU-partigrupper där partitillhörighet går före 
nationstillhörighet. Parlamentsledamöterna kan också, både direkt och indirekt påverka EU-Kommissionen kring 
vilka lagförslag som bör läggas fram. Parlamentet kan vid majoritetsbeslut rikta ett misstroendevotum mot EU-
Kommissionen. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/Europaparlamentet/ 

27 Det Europeiska rådet är EU:s högsta politiska organ och består av medlemsstaternas regerings- eller statschefer 
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beslut, resolutioner och övriga dokument som kommer från Parlamentets verksamhet. Materialet i 

uppsatsen hämtas endast från de två första kategorierna eftersom det är där man kommer närmast de 

individuella (och spontana) uppfattningarna hos ledamöterna (även om Rådets och Kommissionens 

svar oftast är förberedda). Från ungefär år 2000 finns all denna dokumentation i elektroniskt lätt 

sökbar form på Parlamentets hemsida. Debatterna är publicerade med inledning av talmannen samt 

inläggen från parlamentarikerna i kronologisk ordning. Det finns en ”sträng” för varje fråga som 

avhandlas. Frågorna är med några få undantag publicerade tillsammans med svaren. 

Urvalet har gjorts genom sökningar på ”sharia” i Parlamentets databas. Träffarna innehåller så att 

säga hela debatter varför det var nödvändigt att mer precist sortera ut de debatter där ordet sharia 

ingick. I urvalsprocessen intresserade jag mig också för utsagor kring muslimsk lagstiftning, i den 

mån det var klart att det var sharia som avsågs; huvudfokus ligger ändå på sharia. Urvalsmetoden 

har gjort att jag fått med varje utsaga där sharia finns med, men givetvis har de som inte publicerats, 

och som jag således inte känner till, inte heller kunnat användas i uppsatsen. Jag ger en närmare 

beskrivning av arbetet med materialet i kapitel 4. 

Det mesta av materialet finns på svenska. När översättningar inte finns har det visat sig att de i de 

flesta fall finns tillgängliga på engelska. I några enstaka fall har det bara funnits inlägg, frågor eller 

svar att tillgå på andra språk – oftast franska – vilket gjort att jag inte kunnat ta del av dem som 

helhet även om det funnits för mig intressanta begrepp och ord. Dessa fall är så pass fåtaliga att det 

för uppsatsen som helhet har underordnad betydelse. 

Översättningar blir ibland fel, och när det sker kan de vara svårt att upptäcka utan att dubbelkolla 

med debattörens modersmål – vilket ofta också är en språklig omöjlighet. Vid noggrann läsning kan 

dock helt uppenbara fel läggas i dagen så som när ”tens of millions” översätts med ”tiotusentals 

miljoner” lätt upptäckas.28 Jag har dock inte upptäckt särskilt många sådana uppenbara fel och kan i 

övrigt bara utgå från att översättningarna är korrekta. Jag vill här dock kort nämna något om svårig-

heterna med att arbeta med översatt text – en diskussion jag återkommer till. Det är svårt att komma 

nedskrivet tal nära. Tonfall, pauser och överlappande tal framkommer inte i det utskrivna materialet. 

Än svårare blir det när texten är översatt. Därför kommer jag i mycket lite utsträckning att beakta  

och har som uppdrag att bland annat dra upp de mer långtgående riktlinjerna för EU:s arbete. EU-Kommissionen 
består av 27 kommissionärer och utses av det Europeiska rådet och antas av EU-parlamentet. Kommissionärerna 
har hand om olika specifika fackfrågor och ska arbeta med hela EU:s bästa för ögonen, och inte sina respektive 
länders. Kommissionens viktigaste uppdrag är att föreslå lagar. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-
institutioner/EU-kommissionen/, http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/Europeiska-radet/ 

28 Det som avhandlades i detta fall var europeiska medborgare, och att de skulle kunna räknas till över tio miljarder 
framstår som tämligen orealistiskt. Parlamentsdebatt, 11 april 2002.
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annat än den nedskrivna texten i min behandling av materialet. 

Mina  teoretiska  och  metodologiska  utgångspunkter  är  den  socialkonstruktionistiska  och  den 

diskursanalytiska. En förutsättning för ett sådan arbetssätt är en reflexiv hållning. Forskaren har 

inte, och kan inte sätta sig i en, neutral position varför det är nödvändigt att, för det första, vara klar 

över sin egen position och ansats, och för det andra låta läsaren ta del av materialet i så stor ut-

sträckning som möjligt. Det innebär bland annat att uppsatsen innehåller många, och ibland långa, 

citat. Detta alltså för att de diskursskapande utsagorna klart ska framgå. 

Mitt teoretiska perspektiv grundar sig alltså på att det inte finns någon sanning att komma åt. En 

sådan utgångspunkt innebär att man som forskare i så stor utsträckning som möjligt måste ”försöka 

ställa sig  främmande  inför materialet...”.29 Börjesson & Palmblad betonar vikten av att forskaren 

måste  skapa  sin  egen diskursanalytiska  design  och vara  öppen med både sin egen och  studie-

objektets sammanhangsförståelse och tolkningsram. Ingen design är dock oskyldig. Eftersom språk 

är  handling  kan forskaren  aldrig  inta  ett  absolut  utifrånperspektiv,  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  

analysen aldrig helt kan slutföras. För att ändå kunna genomföra en undersökning måste då varje 

diskursanalys utgå från ett ”fryst” ögonblick utan att för den skull tänka sig att det finns en kärna att 

närma sig.  Samtidigt får  inte forskningen eller  analysen,  som Bergström & Boréus påpekar,  bli 

forskarens egna upplevelser utan noggrannheten är lika viktigt även om det inte finns något fast att 

relatera resultaten mot.30 

Det är inte heller bara redovisningen av källmaterialet som berörs av detta problem, utan de kon-

textuella utgångspunkter jag presenterar i kapitel 2 och kapitel 5, och som lägger grunden till min 

diskussion i slutet av uppsatsen, är inte heller de, givetvis, neutrala. Det är till och med så, för att 

dra de fulla konsekvenserna av det diskursanalytiska förhållningssättet, att de eventuellt negativa 

respektive positiva värdeladdade orden som förknippas med sharia i materialet värderas av mig och 

ur min diskursiva position som sekulariserad västerlänning. 

Någon absolut gräns mellan forskare och material (eller kontext) går alltså inte att uppnå, och någon 

slutlig lösning på detta teoretiska problem kan inte åstadkommas.31 Dock, min uppgift är inte att 

forma diskursen, utan att kartlägga den, och den reflexiva hållningen ska garantera att arbetet har en 

så stor transparens som möjligt och utgör ett skydd mot denna icke-neutrala position. Det är utifrån 

29 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 28.
30 Bergström & Boréus 2005, s. 35.
31 Även om olika diskursanalytiska teorier förhåller sig till problemet på olika sätt. Winther Jørgensen & Phillips 

2000 s. 29.
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de ovan beskrivna förhållningssätten jag läser och analyserar mitt material. 

Mina avgränsningar är i huvudsak två: en tidslig och en institutionsbaserad. Avgränsningen i tid har 

jag berört redan i inledningen. Det finns flera faktorer som på senare tid påverkat synen på islam 

och muslimer i en europeisk kontext. Det finns alltså mycket som tyder på att en ny diskurs kring 

islam och muslimer (och kanske även vissa utomeuropeiska kulturer i stort) växt fram under de 

senaste tio åren. 

Den tidsliga avgränsningen grundar sig också på tillgången på källmaterial inom EU. Från och med 

det Europeiska konventet – vilken var den arbetsgrupp som drog upp riktlinjerna för det senare 

förkastade  unionsfördraget  –  har  öppenheten  och  möjligheter  till  insyn  i  EU-administrationens 

arbete och dess beslutsprocesserna blivit bättre. Detta avspeglar sig bland annat i tillgängligheten 

till EU-parlamentets debatter och andra handlingar. Från och med runt år 2000 ökar det markant.

EU:s administrativa och beslutsfattande organisation är omfattande och inte sällan är olika instanser 

inkopplade i olika skeden i beslutsprocessen. Protokollen från Rådet sammanfattar den ståndpunkt 

man gemensamt kommit fram till och innehåller inte diskussionerna i sig och inte heller de olika 

medlemmarnas egna åsikter i någon högre grad. Detsamma kan i grova drag sägas gälla Kommis-

sionen och kommissionärerna.  För  att  komma enskilda  personer  och en diskussion nära  passar 

Parlamentet mycket bra. Här kommer de direkta åsikterna och argumenten fram på ett tydligare sätt 

och man kan iaktta hur begrepp används och diskurser byggs upp. Därmed blir avgränsningen mot 

exempelvis Parlamentets betänkanden, arbetsdokument eller resolutioner också naturlig. En annan 

fördel  är  att  Parlamentets  ledamöter  också  är  folkvalda  och  på  ett  annat  sätt  än  till  exempel 

kommissionärerna  kan  antas  stå  medborgarna,  och  deras  åsikter,  något  närmare.  Parlamentet 

erbjuder också ett förhållandevis klart avgränsat forum.

Ytterligare en viktig avgränsning bör klargöras. Min ansatts är inte att tolka Koranen eller sharia, 

eller undersöka hur olika tolkningar av sharia går till, eller kan gå till. Det är inte heller min mening 

att se hur till exempel de olika rättsskolorna ser på en specifik fråga. Det är alltså inte min intention 

att diskutera tolkningar av sharia utan jag kommer att ha fortsatt fokus på formationen inom parla-

mentet. Jag kommer inte heller att förklara olika stater, regioner eller gruppers tolkning av sharia. 

Jag gör alltså den skillnaden på sharia som å ena sidan en muslimsk rättstradition, och å andra sidan 

som diskursivt begrepp. Det är det senare synsättet jag kommer att utgå ifrån.
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har sin grund i det som kallas för socialkonstruktionism.32 De 

väsentliga grunderna för socialkonstruktionismen är att de föreställningar vi har om verkligheten 

och det vi tror oss kunna iaktta som objektiv sanning i egentlig mening endast är kontingenta repre-

sentationer skapade genom vårt språk och alltså ingen korrekt återspegling av verkligheten. Våra 

föreställningar  om sanning  och  kunskap,  och  våra  sociala  identiteter,  blir  därmed  kontextuellt 

formade där utgångspunkterna inte är på förhand givna, eviga eller oföränderliga. Det konstruktio-

nistiska synsättet är alltså i grunden ett antiessentialistiskt sätt att se på tillvaron där det inte finns 

någon  inneboende  kärna  eller  bakomliggande  struktur  att  ”upptäcka”.  Socialkonstruktionismen 

vänder sig därvidlag bort från rent hermeneutiska utgångspunkter som, generaliserat, mer lutar åt att 

vår kunskap om verkligheten i och för sig inte är korrekt men att vi kan ta oss allt närmare en inne-

hållslig  kärna.  Även om vår  kunskap inte är  arbiträr  så är den enligt socialkonstruktionismen i 

högsta grad beroende av, eller helt styrd av, de diskurser som våra sociala praktiker, processer och 

vårt språk formar. Dessa diskurser är just kontingenta och ständigt utsatta för förstärkningar så väl  

som utmaningar. Viktigt att komma ihåg är alltså att vår kunskap och våra sanningsbegrepp, i en 

specifik given situation, endast verkar utgå från en objektiv och essentiell kärna. När denna känsla 

övergår till en uppfattning av säkerhet och objektivitet talar man om ideologi.33 Man kan emellertid 

hävda att denna känsla av något fast och oföränderligt är en nödvändighet i det sociala livet efter-

som kommunikation annars skulle vara en omöjlighet.  En konstruktion och dess funktioner går 

dock alltid att omförhandla, och framför allt att blottlägga, och det är denna skenbara uppfattning av 

objektivitet som det socialkonstruktionistiska (och även det diskursanalytiska34) synsättet vill bryta 

upp och iaktta. Den amerikanske filosofen Ian Hacking uttrycker detta på följande sätt i sin bok 

Social construction of what? (där X är just det socialt konstruerade): ”X need not have existed, or 

need not be at all as it is. X or X as it is at present, is not determined by the nature of things; it is not 

inevitable”. Han ger denna formel en fortsättning i två steg och menar att socialkonstruktionismen 

ofta anammar även dessa: ”X is quite bad as it is”, respektive ”We would be much better off if X 

32 Det finns flera olika begrepp att använda när man talar om denna teoretiska hållning: konstruktionalism, 
konstruktivism och konstruktionism. Jag kommer att hålla mig till det senare.

33 Burr 2003, s. 83ff. Ideologi som begrepp används i många olika sammanhang och ges olika innebörd. Inom 
socialkonstruktionismen (och kanske framför allt inom diskursanalysen) får det anses beskriva övergången från att 
något är kontingent till att det uppfattas och tas som en objektiv sanning. Det förekommer även andra begrepp – 
exempelvis hegemoni och common sense – som beskriver närliggande fenomen, vilka jag återkommer till i kapitel 
3. Gemensamt för dessa är dock att de beskriver någon form av strävan att upprätthålla rådande sanning och 
utestänga alternativa representationer av verkligheten.

34 I det diskursanalytiska förhållningssättet är den vanliga uppdelningen av metod och teori sammanlänkade. Dess 
analysmetod får inte användas utan de tillhörande teoretiska och metodologiska grunderna. Därför kommer jag inte 
att gå in på diskursanalysen som verktyg här utan en utförligare beskrivning av detta följer i kapitel 3 i samband 
med en närmare presentation och behandling av mitt källmaterial.
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were done away with, or at least radically transformed”.35 Eftersom forskaren aldrig befinner sig i 

en neutral eller objektiv position finns det alltid, det är tämligen oundvikligt, en form av norma-

tivitet i förhållningssättet.36 Till viss del kommer jag att ansluta mig till de som anser att en vinst 

med socialkonstruktionismen är att kunna visa på hur saker och ting kunnat vara på ett bättre sätt – 

alltså med ett visst normativt syfte.37

Den brittiske psykologen Vivien Burr intar ett psykologvetenskapligt perspektiv på socialkonstruk-

tionism.  Hon  ser  social  konstruktion  som ett  övergripande  begrepp  för  olika  utgångspunkter  i 

kritiska  studier  av  människan  som  social  varelse  och  räknar  bland  annat  upp  dekonstruktion, 

postmodernism och diskursanalys som några av dessa.38 Även om utgångspunkterna skiljer sig åt 

ser Burr ett antal gemensamma drag. Förutom den viktiga icke-essentiella hållningen hjälper dessa 

perspektiv oss att inta en kritiskt hållning till sanningar och tillstånd som tas för givna (i grunden en 

kritik av positivism och empirism). Synsättet utgår från att försanthållanden och kunskap i högsta 

grad är historiskt och kulturellt specifika och att de upprätthålls av sociala processer (även i det 

dagliga  livet),  och  att  språket  inte  är  en  korrekt  avspegling  av  verkligheten.  Burr  skriver: 

”Knowledge is therefore seen not as something that a person has or doesn't have, but as something 

that  people  do  together  [in  processes]”39.  Slutligen  menar  hon  också  att  kunskap  och  socialt 

beteende hänger ihop. Våra uppfattningar och beteenden är påverkade och styrda av maktrelationer 

som avgör vilket utrymme som finns för vårt handlande.40 

Även om Burr visar på några gemensamma drag är socialkonstruktionismen inte något enhetligt 

förhållningssätt  utan  består  av  olika  inriktningar  med  olika  utgångspunkter  i  sina  resonemang, 

ibland nästintill motsägelsefulla.41 Jag kommer här att ta upp tre olika områden som diskuteras inom 

socialkonstruktionismen och som alla har inbördes beröringspunkter, och hjälper till att strukturera 

innehållet i denna uppsats. 

Den första är diskussionen kring verkligheten så som den är utanför diskurserna, finns den? Här 

35 Hacking 1999, s. 6.
36 Hacking 1999, ss. 19ff. Hacking upprättar här en skala i fem steg som mäter till vilken grad forskaren anammar en 

mer normativ position och använder forskningen till att åstadkomma förändringar i diskursen.
37 Burr 2003, ss. 96, 99. 
38 Burr 2003, s. 1. Winther Jørgensen & Phillips (2000, ss. 12f.) gör en liknande uppdelning med 

socialkonstruktionismen som något bredare begrepp där poststrukturalismen och diskursanalysen ingår. Detta även 
fast de menar att socialkonstruktionismen bland annat har sina rötter i den franska poststrukturalismen.

39 Burr 2003, s. 9
40 Burr 2003, ss. 3-9.
41 Detta motsägelsefulla kan komma av att till exempel Burr för in forskare som själva inte utger sig för att vara 

socialkonstruktionister i sina resonemang samtidigt som hon avfärdar andra som säger sig vara det. Således blir 
den en, om man så vill, konstruerad sfär av hållningar som skrivs in under socialkonstruktionismen. Någon jag 
emellertid inte kommer att diskutera eller närmare gå in på.
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finns två positioner: det relativistiska respektive det realistiska perspektivet. Det förra utgår från att 

vi inte på något sätt kan komma åt verkligheten, eller snarare kanske de fysiska objekten, genom de 

medel som står oss till buds. Vi kan bara representera verkligheten på olika sätt och ha olika före-

ställningar om den utan att kunna stämma av mot någon realitet. Det är dessa föreställningar och 

representationer som (både skapar och) styrs av diskursen.42 Olika representationer, eller nya, för 

oss inte närmare verkligheten utan de tecken (som våra representationer bygger på) kan bara rela-

teras till andra diskursiva tecken. Få, om någon relativist, intar emellertid den ståndpunkten att (den 

fysiska) verkligheten alls inte skulle finnas, men det är endast genom språket vi kan göra oss före-

ställningar om och därmed representera verkligheten; och så fort vi försöker representera verklig-

heten befinner vi oss i en diskurs som premierar vissa representationer och utesluter andra.43 

Realisterna  å  andra  sidan  menar  att  även  om våra  sinnen eller  vårt  språk  inte  korrelerar  med 

verkligheten  är  dessa  ändå,  i  olika  grad,  avhängiga  verkligheten;  språket  är  inte  oberoende  av 

verkligheten.44 Ett argument är att om vi ska kunna se diskrepanser, alltså att våra representationer 

kan te sig på flera olika sätt, måste vi utgå från att olika människor ändå ser och iakttar samma 

saker. Representationen måste ha en gemensam grund i samma verklighet, inte (alltid) en verklighet 

vi i faktiskt mening kan uttala oss om utan just en verklighet som våra representationer inte är 

oberoende av. Kritik kan rikta mot detta synsätt eftersom hållningen kan leda till att vissa sanningar 

inte kan ifrågasättas och perspektivet blir därmed begränsande.

Givetvis finns det en rad olika blandningar av dessa två utgångspunkter.45 Ian Hacking argumenterar 

mot  en  universell  konstruktionism  (alltså  mot  relativismen)  och  avfärdar  tanken  på  språkets 

totala/absoluta roll. Han menar att det är en skillnad på ontologisk subjektivitet och epistemologisk 

(kunskapsteoretiska) objektiva ting och tar begreppet  hyra som exempel. Att hyran finns och ska 

betalas anser han vara en epistemologisk sanning, men företeelsen (objektet) skulle aldrig ha funnits 

om det inte vore för mänskliga seder och bruk, och individers acceptans.46 Då Hacking i stor ut-

sträckning håller sig till mer påtagliga ting, såsom hyran eller kvarkar, eller till mänskliga kategorier 

42 Det råder långt ifrån konsensus över i vilken utsträckning, och i så fall hur, diskursen kan påverkas. Jag kommer att 
inta den positionen att diskursen kan påverkas – alltså att det sker ett växelspel mellan diskurs och den sociala 
verklighet som diskursen formar. Jag återkommer nedan till denna diskussion.

43 Burr 2003, s. 88ff. Denna hållning har också Laclau & Mouffe (2001, s. 108) som jag återkommer till i kapitel 3.
44 Men precis som för relativisterna, fast omvänt, är det få realister som anser att våra uppfattningar och vårt språk till 

fullo är styrda av verklighetens strukturer. Därför brukar de flesta realister benämnas kritiska realister. Burr 2003, 
s. 95.

45 Psykologen Ian Parker (1992, ss. 28ff.) försöker jämka genom att hävda en epistemologisk relativism i förhållande 
till en ontologisk realism där våra socialt konstruerade (epistemologiska) diskurser är baserade på och avhängiga 
av hur verkligheten faktiskt är strukturerad. Jag förstår det som om Parker inte anser att vi utifrån våra diskurser 
kan uttala oss om den ontologiska realismen men att denna ändå finns där och spelar en roll.

46 Hacking 1999, s. 22. (Hacking utgår här i sitt resonemang från den amerikanske filosofien John R. Searle.)
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så som kvinnliga flyktingar eller företeelsen ungdomstevetittare, ger han oss inga direkta svar på 

hur objekt  och idéer  samspelar när det  kommer till  mer abstrakta  företeelser.  En för uppsatsen 

relevant,  och  möjligen  smått  retorisk,  fråga  är  på  vilket  sätt  verkligheten  påverkar  eller  utgör 

grunden för  våra representationer  av till  exempel  färgen citronblå eller  matematik? Är de över 

huvud taget representationer av någonting, och hur är det förhållandet i så fall beskaffat? Jag ska 

inte  försöka  ge  svar  på  dessa  frågor,  utan  vill  bara  konstatera  att  den  realistiska  ståndpunkten 

framstår som allt mer svår att försvara när vi diskuterar mer abstrakta begrepp, som till exempel 

sharia.47 Trots skillnaden mellan mitt intresse av begreppet sharia och de företeelser som Hacking 

behandlar är hans användning av ontologisk subjektivism och epistemologisk objektivism använd-

bara som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Det som kan sägas vara ontologiskt subjek-

tivt i denna uppsats är förekomsten av juridiska system, och sharia som ett specifikt juridiskt system 

(men med odefinierat innehåll). Jag menar då, och i uppsatsen utgår från, att det är idén om sharia 

som något objektivt och essentiellt – alltså försöken till att göra det epistemologiskt objektivt – som 

det socialkonstruktionistiska synsättet kan hjälpa oss att iaktta. Min uppgift är att se om sharia i den 

lokala diskursen tenderar att ges en enhetlig definition (samt vilka diskursiva kamper det ger upp-

hov till) och vilka konsekvenser detta kan få i arbetet med ett pluralistiskt EU.

Det andra området som diskuteras inom ramen för socialkonstruktionism är vad som omfattas av 

diskursen,  eller  det  konstruerade.  Många ser  här  två  huvudfåror  och  Burr  kallar  dessa  makro- 

respektive mikroperspektivet. Det förra grundar sig på hållningen att allt är diskurs, även materiella 

och sociala strukturer (och kan sträcka sig över långa tidsrymder och olika platser). Lite förenklat 

kan man säga att det ur makroperspektivet endast finns plats för en diskurs, där allt ingår. Utifrån 

mikroperspektivet ses diskursen som ett mer avgränsat fenomen utifrån daglig och lokal interaktion 

mellan människor vilket medför att fler diskurser kan konkurrera om representationen av verklig-

heten.48 Hacking gör en liknande uppdelning men talar om övergripande respektive lokala konstruk-

tioner/diskurser  (eller  claims som han  själv  benämner  det)  där  den  senare  gör  det  enklare  att 

fokusera på något specifikt man vill iaktta och demaskera.49 Varken Burr eller Hacking, eller andra 

som gör denna uppdelning, sätter upp några vattentäta skott mellan de två perspektiven utan de 

samspelar i olika grad. I behandlingen av mitt material kommer jag att utgå från mikroplanet, eller 

från det lokala för att tala med Hacking, utan att för den skull motsätta mig att diskurser påverkar 

47 Sharia är, i korthet, juridisk tolkning av framför allt Koranen och hadithlitteraturen (se kapitel 2). Dessa är i högsta 
grad påtagliga, men juridik som tolkningsförfarande är abstrakt och har inte förmåga eller chans att korrelera mot 
någon reell verklighet.

48 Burr 2003, ss. 21ff. Andra försökt till att dela upp dessa perspektiv är till exempel weak respektive strong 
constructionism, eller stora och små diskurser som Börjesson & Palmblad (2007, s. 15) väljer att kalla det. Burr 
menar att hennes begrepp är de som för med sig minst antal normativa konnotationer.

49 Hacking 1999, s. 6.
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och påverkas dels av andra diskurser, dels av icke-diskursiva fenomen.

Kopplat till  diskussionen om dessa två perspektiv är det tredje området jag tar  upp: frågan om 

individens agens och subjektets autonomi.  I det ovan beskrivna makroperspektivet, kanske allra 

helst om det knyter an till den franske idéhistorikern Michael Foucaults teorier, tillskrivs individen 

en låg nivå av agens och subjektet ges en underordnad roll och blir avhängig diskursen och de 

sociala  strukturerna. Burr  beskriver,  och  kritiserar,  detta  som ”the  death  of  the  subject”50 där 

individen framstår som en agenslös slav under diskursen. Denna syn på subjektet är allt för deter-

ministiskt och blir ett trubbigt verktyg om man vill blottlägga diskurserna och därigenom öppna upp 

för förändringar.51 Socialkonstruktionismens icke-essentialistiska utgångspunkt implicerar i och för 

sig att det inte finns något centralt hos individen som vi sedan uttrycker genom språket. Tvärtom, 

det  är  först  genom språket  vi  kan  forma våra  personligheter.  Men detta  är  inget  argument  för 

subjektets död, utan resonemanget leder till att det finns en rad olika sätt att uttrycka sig och forma 

sin personlighet på. Individen hade alltid kunnat formeras på ett alternativt sätt, och det är dekon-

struktionens uppgift att visa detta, samt att kanske också visa på alternativa handlingssätt. Hacking 

betonar  också  att  konstruktioner  av  identiteter  inte  bara  är  en  (slut)produkt  utan  är  en  ständig 

process;  en  process  som också  innefattar  (och  påverkar  vår  syn  på)  det  förflutna  eftersom vår 

identitet också baserar sig på vår levnadshistoria.52 Då språket är det som bygger upp diskursen, och 

identiteter, är språket också det verktyg vi måste använda om en omförhandling av diskursen ska 

åstadkommas. Den brittiske språkfilosofien J. L. Austin förde in tanken på talakter som en mänsk-

ligt  individuell  handling och  inte  bara  som en beskrivning  eller  försök till  representationer  av 

verkligheten. Talakter gör alltså något – bland annat genom uttryck som: ”akta dig för tjuren” eller ” 

jag dömer dig till sex års fängelse” – och därmed blir språket något aktivt som också kan användas 

till att påverka diskursen.53

Diskussionen handlar här alltså om i vilken utsträckning individen inom diskursen kan agera som 

ett  eget  subjekt  och  därmed  ha  åtminstone  teoretiska  möjligheter  att  påverka  diskursen.  Lite 

förenklat kan man säga att makroperspektivet erbjuder individen ett litet utrymme för handling, 

medan mikroperspektivet öppnar upp för dennes möjligheter att förändra. En hämsko för förändring 

kan dock vara om språkbruket tenderar att få en allt för ideologisk karaktär eftersom utrymmet för 

vad som kan sägas, och vad som så att säga tas på allvar, blir allt mindre.54 I en sådan situation är 

50 Burr 2003, s. 23.
51 Burr 2003, ss. 98f.
52 Hacking 1999, s. 130.
53 Burr 2003, ss. 58f. Burr relaterar här bland annat till J. L. Austin (1962) och Potter & Wetherell (1987).  
54 Mörkerstam 1999, s. 49 (som hänvisar till bland andra historikern Quentin Skinner och sociologen Pierre 

Bourdieu).
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det än mer angeläget att analysera rådande diskurs.

I  det  fortsatta  arbetet  kommer  jag  att  arbeta  med  både  produkt  och  (förändrings)process.  I  en 

bemärkelse kommer jag att se mitt källmaterial (som alltså sträcker sig över en elvaårsperiod) som 

synkront och enhetligt;  eller  snarare:  jag kommer att  ta  mig friheten att  inte se det  som linjärt 

diakront.55 Jag motsätter mig inte att en konstruktion är en process, som Hacking understryker, men 

trots det kommer jag inte mer än i undantagsfall att beakta till exempel tidsmässiga skillnader eller 

talarens  egen  kontext  (som exempelvis  nationstillhörighet)  i  arbetet  med  materialet.  Härvidlag 

knyter jag an till en foucauldiansk syn på subjektets roll i diskursen. Debatterna förs givetvis inte i 

ett vakuum utan påverkas av en rad faktorer, inte minst händelser i omvärlden (som i högsta grad 

kan sägas vara linjära), och vissa av dessa leder till en förstärkning av diskursen medan andra till en 

utmaning av den samma. Sådana inslag kommer i viss mån att förekomma i behandlingen av mitt  

källmaterial. När jag däremot i slutet av uppsatsen diskuterar min sista fråga kommer det i större 

utsträckning att  handla om processer  i  den bemärkelsen att  arbetet  med att  förändra en diskurs 

givetvis måste innebära en förändringsprocess. I det arbetet kommer jag att inta den hållningen att  

individen har förmåga att påverka diskursen, bland annat genom talakter (även om detta inte kan 

sägas vara lätt då även annat påverkar diskursen).

Till sist ska jag ta upp något av den kritik som riktas mot socialkonstruktionismen, samt försöka 

besvara den. Jag har redan varit inne på den mer interna kritiken rörande individens och subjektets 

autonomi. En annan kritik som framförts framför allt inom genusforskningen är att konstruktionister 

tenderar att lägga allt för stort fokus på själva texten och bortser från de mer konkreta ojämlik-

heterna som finns i samhället.56 Jag vill mena att det ena inte behöver utesluta det andra, allra helst 

när vi talar om mer abstrakta saker. Utifrån mitt perspektiv byggs talet om sharia upp genom sociala 

diskurser  som, tar  jag för  givet,  i  sin  tur medför  överspillningseffekter  till  andra diskurser  och 

sociala sammanhang. Därvidlag, och för att kunna peka var arbetet med en önskad förändring måste 

ske, kan det finnas stor nytta i att kartlägga hur sådant tal konstitueras. Det finns också kritik som 

menar att socialkonstruktionismen leder till att ”allting går”, det vill säga att allt kan sägas vara 

konstruerat och att detta kan se ut hur som helst – konstruktionen är endast i betraktarens öga. I viss 

bemärkelse  är  detta  riktigt  efter  som  all  vår  kunskap  om  verkligheten  är  kontingent  och  att 

forskarens position aldrig kan vara neutral. Men i givna situationer är de flesta positioner ganska 

fasta vilket innebär att forskaren måste vara väl inläst på de förhållanden och de kunskapsmässiga 

55 Ur ett diskursanalytiskt perspektiv, där diskursen aldrig enhetlighet, är det också en förutsättning att se på den i ett 
något så när ”fryst” tillstånd. 

56 Hacking 1999, s. 9. Hacking refererar här en artikel skriven av Jeffner Allen 1989. 
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grunderna för det denne förutsätter sig att undersöka; diskursens kontext får alltså inte bygga på 

lösa antaganden. Den konkreta forskningen försiggår alltså aldrig i det principiella eller teoretiska 

rum där allt är kontingent utan utgår från (till synes) fasta mönster som kan iakttas.57 Andra menar 

att  konstruktionistiska  (och  diskursanalytiska)  förhållningssätt  är  vetenskapligt  och  politiskt 

oanvändbara eftersom det inte går att avgöra vad som är riktigt, viktigt, bra eller dåligt.58 Man måste 

till viss del ge den kritiken rätt. Men det är inte konstruktionismens agenda att utröna vad som är 

rätt eller fel; forskaren har inte den exklusiva tillgången till sanningen. Precis som Hacking menar 

är  utgångspunkten  att  belysa  det  som till  synes  verkar  vara  oundvikligt.  I  förlängningen  kan 

konstruktionismen,  om  man  så  vill,  användas  till  att  verka  för  en  förändring  och  i  subjektiv 

bemärkelse till en förbättring. Varken gällande ordning eller den man vill åstadkomma är bättre eller 

sämre avspeglingar av en yttre verklighet. Här måste man medge att förhållningssättet bär med sig 

en normativ del, vilket är, så som jag ser det, helt i sin ordning. Att visa på att försanthållanden är  

just bara föreställningar öppnar upp för en diskussion kring hur vårt sociala liv bör utformas där  

ingen i  egentlig  mening intar  en prioriterad position.  För att  få en något  så  när bärkraftig  och 

relevant utgångspunkt för denna normativa del av konstruktionismen skulle man kunna utgå från 

den retoriska och enkla frågan: ”hur vill vi ha det?”.

Sammanfattningsvis  kommer  jag  alltså  att  inta  en  relativistisk  hållning  och  förhålla  mig  till 

kunskapsproduktionen kring sharia utifrån Hackings begrepp ontologisk subjektivism och episte-

mologisk objektivism. Vidare utgår jag från ett mikroperspektiv och ser mitt material som en lokal 

och till stora delar synkron diskurs. Emellertid kommer jag inte se diskursen som helt avskärmad, 

utan faktorer utanför diskursen kan genom utsagor användas för att förstärka respektive utmana 

densamma.

1.5 Tidigare forskning 

Även om uppsatsens huvudtema är sharia rör den sig över många olika forskningsfält, därför kan 

det här inte bli tal om någon djupare genomgång av forskningsläget utan den litteratur jag presente-

rar blir ett strikt urval med fokus på den forskning jag använder i uppsatsen. Relaterar jag till förfat-

tarna även i uppsatsen gör jag som regel en kortfattad presentation där.

Det finns ingen direkt forskning på EU-administrationens syn på islam, eller sharia, vid sidan av de 

57 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 153.
58 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 149.
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mer officiella dokumenten; hur det talas om dessa ting bakom den officiella hållningen vet vi inget 

om. Däremot finns det alltså en rad officiella skrifter, uttalande och dokument som på olika sätt ska 

stadfästa  EU:s  mer  officiella  hållning,  inställning  och  uppfattningar  om islam,  samt  en  mängd 

forskningsprojekt och rapporter kring bland annat islam, EU:s utvidgning, mångfald och integration 

vilka på ett eller annat sätt är kopplade till (och finansierade av) EU eller Europakommissionen.59 

Inte sällan avslutas dessa rapporter med förslag till förbättringsåtgärder.60 

Om man däremot vänder blicken mot forskning som inte direkt är kopplat till EU finns betydligt 

mer  att  tillgå.  Ibland  inom samma problemområde,  men  också  med  andra  frågeställningar  och 

utgångspunkter. Forskningen om islam och muslimer i Europa utgår till allra största del från bilden 

av att de europeiska staterna under senare tid och på olika sätt mer än förut konfronterats med islam 

och muslimer – och har blivit tvungna att förhålla sig till detta både politiskt och socialt (och kanske 

även juridiskt). Ett huvudtema som också återfinns bland de som diskuterar islam i ett mer globalt 

perspektiv. Problemområdena är många, exempelvis: globaliseringen, nationalstatens upplösnings-

tendenser,  medborgarskap,  sekularisering,  mångkulturalism,  integration,  EU:s  utvidgning,  islams 

ställning  i  Europa,  EU och  det  civila  samhället,  Europas  historiska  kontakter  med  islam samt 

skapandet av ”Europa”. Utgångspunkten för de flesta är också att kulturer och identiteter är förän-

derliga och att det därvidlag finns utrymme för omformation och samlevnad utan majoritetens krav 

på assimilation. 

I Islam in Europe. Diversity, identity and influence (2007) menar Aziz Al-Azmeh och Effie Fokas 

att islam i Europa bland annat måste ses i ett större socioekonomiskt perspektiv och, understryker 

de, att islam och muslimer (i Europa) långt ifrån är enhetliga begrepp. Problemet är dock att islam 

och  muslimer  i  realiteten  ses  som  något  tämligen  enhetligt,  något  som  också  den  brittiske 

sociologen Yunas Samad och Kasturi  Sen diskuterar  i  Islam in the European Union –  Trans-

nationalism, youth and the war on terrorism (2007). De menar att muslimen alltid får positionen av 

”den andre” och ges mycket lite utrymme vid till exempel förhandlingar om identiteter. I Islam in  

Europe, integration or marginalization? (2004) skriver Robert J. Pauly att muslimer i Europa måste 

ges chans och utrymme att skapa sig egna identiteter. En bok jag återkommer till senare i uppsatsen. 

Jag vill också nämna två andra intressanta antologier som befinner sig på samma område, och som 

även de återkommer senare i uppsatsen: Muslims in the west after 9/11 (2010, Jocelyne Cesari) och 

59 Det är härvidlag svårt att avgöra om projekten är direkt beställda eller endast finansierade av 
EU/Europakommissionen, eller om de till och med är fristående rapporter. Samtliga avhandlar ändå situationen i 
EU och/eller Europa.

60 Jag nämnde några av dem i inledningen. Fyra andra exempel är: Europeiska kommissionen 2003; Europeiska 
kommissionen 2011; EURAC (Blokker, P.) 2006; European institute for comparative cultural research 2008.
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Muslims in  the west.  From sojourners  to  citizen  (2002,  Yvonne Haddad).  Ett  exempel  på  mer 

avgränsade  problemområden  är  Dominic  McGoldricks  Human rights  and  religion:  the  islamic  

headscarf in Europe (2006) som, bland många andra, tar upp debatten om den muslimska slöjan i 

ett  Europeiskt  perspektiv.  Om  religion  i  allmänhet  och  EU:s  utvidgning  skriver  statsvetarna 

Timothy Byrnes och Peter Katzenstein i Religion in an expanding Europe (2006) och fokuserar på 

de  nya,  och  förmodat  kommande  (inklusive  Turkiet),  medlemsländerna  i  östra  Europa  och  de 

religiösa traditionerna i dessa områden. Även statsvetaren Ahmet Kuru fokuserar i Secularism and 

state policies toward religion (2009) på religion i allmänhet men ser till hur staten förhåller sig till 

religion i tre olika länder (Turkiet, Frankrike och USA) och relaterar detta till EU:s utvidgning.   

Samma diskussioner och problemställningar finns alltså också på ett globalt plan. Även där finns 

det en bred forskning varav några exempel är historikern Birgit Schaebler och islamologen Leif 

Stenberg i Globalization and the muslim world (2004), samt statsvetarna Peter Mandaville, i Trans-

national  muslim politics:  reimagining  the  umma (2001)  och  Global  politcal  islam (2007),  och 

Oliver Roy i Globalized islam: the search for the new ummah (2004).

När det gäller problemområden kring EU och exempelvis det civila samhället, demokrati, mångfald, 

politiska styrning och, i synnerhet intressant för denna uppsats, religion är forskningen även där 

mycket  omfattande.  Jag  har  valt  att  i  huvudsak använda mig  av  statsvetaren  Erik  Fossum och 

kulturvetaren Philip Schlesingers antologi The European union and public sphere (2007) och stats-

vetarna Lucian Leustean och John Madeleys antologi  Religion, politics and law in the European  

Union (2010). De första har ett brett perspektiv men avhandlar även religion utifrån EU:s vilja att  

minska det demokratiska underskottet genom att bedriva samtal med de olika religionerna (vilket 

givetvis leder till problem kring frågan om representantskap). För Leustean och Madeley är religio-

nen mer i fokus, och främst dess ställning, eller snarare användning, i det politiska och juridiska 

samtalet. Speciellt intressant blir detta i diskussionen om Turkiets medlemskap i EU. 

Mycket av forskningen utgår från ungefär samma problembeskrivning, men relativt få diskuterar 

några lösningar i egentlig mening. Jocelyne Cesari menar i European muslims and the secular state 

(2005) att det behövs ett nytt sätt att se på pluralism och jämlikhet eftersom arbetet med multi-

kulturalism, som pågått ett tag, inte verkar få någon nämnbar effekt, snarare tvärtom. Hon ser en 

ökad vilja till samhällelig homogenitet – även i länder som haft en annan tradition tidigare – och att 

islam allt mer börjar ses som ett hot eller ett hinder för samhällelig sammanhållning. Andra vägar 

måste röjas, och i detta arbete har också det västerländska samhället ett stort ansvar. Två exempel på 

försök till lösning återfinns hos H. A. Hellyer respektive Gerard Delanty.  Hellyer problematiserar 
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och kritiserar den samtida diskussionen om ett mångkulturellt samhälle eftersom få (om några) har 

en lösning på vad som i praktiken ska binda ihop ett pluralistiskt samhälle. Han vill komma bort 

från  ytterligheterna homogenitet  och separation och använder  istället  –  utan  att  egentligen lösa 

grundfrågan om vad det gemensamma ska bestå i – begreppet integralisation. Delanty, sociolog vid 

University of Sussex, resonerar att Europa som idé måste omformuleras. Han menar att en europe-

isk identitet och social integration varken kan basera sig på det gamla nationalstatstänkandet eller på 

EU som en supra-stat eftersom definitionerna där blir allt för trånga. Istället bör vi se en mångfald 

av smala identiteter (thin identities) i ett mer globalt perspektiv. Men trots goda anslag hos både 

Hellyer  och Delanty,  och andra som vill  åstadkomma mer grundläggande förändringar,  kan det 

ibland bli svårt att se var den rent konkreta förändringen har sin början. 

Ytterligare ett område är, tämligen generellt uttryckt, islams ”möte” med Europa, både historiskt 

och hur dessa ska förhålla sig till varandra idag. Ur det senare perspektivet är två av de genom-

gående frågorna om islam kan, och i så fall hur, verka fullt ut i en europeisk kontext samt hur 

muslimer ska förhålla sig till det europeiska samhället. Till exempel undersöker  Mishal Fahm Al-

Sulami, i The west and islam – democracy system and shura (2003), hur väl det muslimska begrep-

pet  shura är förenligt med det västerländska demokratibegreppet. Han kommer fram till att den 

enda egentliga skillnaden är frågan om den absoluta överhögheten. Här kan man notera att det ändå 

verkar vara frågan om två system som möter varandra samt att det är den västerländska demokratin 

som utgör mallen. I samma område rör sig juristen Mosa Sayed som i sin doktorsavhandling Islam 

och arvsrätt  i  det mångkulturella Sverige (2009) behandlar svensk och egyptisk arvsrätt.  Sayed 

förespråkar bland annat en sekulär stat (vilket i sin tur inte måste innebära ett sekulärt samhälle), 

men understryker samtidigt att ingen arvsrättslig reglering kan vara neutral. Han menar också att 

mångkulturalism (på det juridiska planet) kan vara möjligt om, och detta är viktigt, individen inte 

mot sin vilja inordnas i eller bedöms efter ”slutna” kulturer. Tariq Ramadan, bland annat professor i 

samtida islam vid Oxford university, resonerar i flera böcker (exempelvis Western Muslims and the  

future of Islam, 2005) att muslimer måste anpassa sig till de förutsättningar som finns i Europa och 

odla fram ett islam som kan verka där. Han menar också att Europa på många sätt erbjuder bättre 

sätt att utforma alternativa tolkningar av islam än vad många muslimska stater gör. 

Den historiska sidan av islam i Europa innefattar  också berättelsen om vad Europa är.  Delanty 

beskriver i Europa, idé, identitet, verklighet (1996) hur Europa aldrig haft någon enhetlig definition 

eller gräns. Mattias Gardell beskriver utifrån detta perspektiv kort hur Europas relation till islam sett 

ut i Håller Europa? (2009). Att islam under lång tid utmålats som ”den andre” och setts som ett hot 
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råder det ingen större tvekan om, varför många författare vill ge en mer mångbottnad bild av den 

historiska relationen mellan islam och Europa. Ingmar Karlsson, före detta svensk generalkonsul i 

Turkiet, tar upp detta i en rad böcker, bland annat i En delad värld: islam och Europa – igår, idag  

och i morgon (2010), Andrew Wheatcroft gör det i De otrogna – konflikten mellan kristendom och  

islam (2006), Franco Cardini i Europe and islam (2001) och Jack Goody i Islam in Europe (2007).

Kopplat till den historiska utvecklingen är också den islamofobi som blivit allt mer framträdande 

den senaste tiden. Jag återkommer till den forskningen i kapitel 5 och knyter då framför allt an till 

Gardell,  Islamofobi (2010),  journalisten  Andreas  Malm,  Hatet  mot  muslimer (2009)  och  Peter 

Gottschalk, amerikansk religionsprofessor, & Gabriel Greenberg, Islamophobia (2008). Liz Fekete 

menar i A Suitable enemy. Racism, migration and islamophobia in Europe (2009) att Europa i allt 

större utsträckning exkluderar den ”andre” och att detta har skett genom att extrema partiers synsätt 

med hjälp av media spritt sig både till  den övriga politiken och till  samhället i stort,  vilket har 

skapat  ett  xenofobiskt  och  islamofobiskt  Europa.  Bland  annat  tar  hon  synen  på  brottslingen, 

kriminalvården och EU:s gränser som exempel. 

Som en del i forskningen kring islamofobin hittar vi också till exempel medieforskarna Ylva Brune 

och Håkan Hvitfeldt som, i svenskt perspektiv, kartlagt hur islam och muslimer omskrivs i media 

och ser hur starkt schabloniserade bilder växer fram och används (båda i Brune (red.), 1998. Mörk 

magi i vita medier – Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism).

I kapitel 2 avhandlar jag sharia. Där stödjer jag mig i huvudsak på Jan Hjärpe, Mohammad Hadhim 

Kamali och Wael B. Hallaq, men också på antologin  Sharia as discourse (2010) som avhandlar 

sharia  i  relation  till  en europeisk juridisk kultur  och ställer  genomgående frågan hur  dessa två 

traditioner kan anpassa sig efter varandra. 
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1.6 Uppsatsens disposition

Efter  detta  inledande  kapitel  ger  jag  i  kapitel  2  en  kort  beskrivning  av  sharia,  med  fokus  på 

begreppets föränderlighet i tolkning och praktik. Därefter följer i kapitel 3 en fortsättning på de 

teoretiska utläggningarna i detta kapitel men nu med fokus på diskursanalytiska utgångspunkter och 

den metod jag kommer att behandla mitt material efter. Kapitel 4 utgör uppsatsens kärna och inne-

håller närmare presentation och analys av källmaterialet.  I kapitel 5 redogör jag för den sociala 

praktik som formar bakgrunden till diskussionen i uppsatsens slutkapitel där jag diskuterar mina 

resultat utifrån uppsatsens frågeställningar, samt försöker att blicka framåt genom att ge förslag till 

kommande relevanta forskningsområden.

24



2.
SHARIA

Jag vill understryka att innehållet i detta kapitel, precis som mitt källmaterial, behandlas och ses på 

utifrån konstruktionistiska utgångspunkter. För att vara min teoretiska utgångspunkt trogen kan jag 

här alltså inte skissa på eller sätta upp fasta definitioner som mitt material och diskurserna sedan ska 

mätas och värderas utifrån. Min intention är alltså inte att beskriva vad sharia  är,  hur (korrekt) 

tolkning av sharia går till, hur islams olika rättsskolor utformar sin juridik eller huruvida sharialag-

stiftning är kompatibel med eller kan anpassas till nationell lag i Europas stater. En första och för 

uppsatsen  nödvändig  uppdelning  är  den  mellan  sharia  som rättstradition  respektive  sharia  som 

diskursivt  begrepp.  Som diskursivt  begrepp  kan sharia  förstås  som två  olika  men  till  viss  del 

sammanlänkade företeelser. För det första kan en diskursiv syn på sharia användas i mer normativt 

syfte när man vill bryta upp de fasta tolkningsmönster som sharia påståtts hamnat i – och därmed 

mena att förståelsen och tolkningen av sharia måste bestå av flera olika diskurser.61 För det andra 

kan fokus ligga på hur det talas om sharia, och alltså hur begreppet diskursivt formas, inom olika 

sfärer. Det senare handlar alltså om hur en förståelse för vad sharia  är diskursivt byggs upp och 

vilka följder det kan få, medan den förra ser till hur en mångfasetterad och kontextuell tolkning av 

sharia bör tillåtas vara. Redogörelsen här vilar på det synsättet, att sharia är flexibel och föränderlig 

i  sin  tolkning  och  historia62 medan  jag  i  resten  av  uppsatsen  fokuserar  på  hur  den  diskursivt 

uppbyggda förståelsen för sharia ser ut.

Att sharia varken är eller har varit enhetligt i sin tillämpning får man en uppfattning om bara genom 

att försöka definiera, eller översätta, betydelsen av begreppet i sig.63 Ordagrant kan det sägas betyda 

”vägen till källan i öknen”, vilket Hjärpe menar bör ses som en liknelse för en god väg eller den väg 

som leder rätt och som är sanktionerad av gud.64 Vanligtvis förklaras sharia kort och gott vara den 

muslimska lagen, men detta kan ge missvisande kopplingar eftersom ordet lag i västvärlden oftast 

relatera till nation, medborgare och positiv konstitutionell rätt – eller exempelvis internationell rätt 

61 En slutsats som bland annat dras i Grillo (et al.) 2009, se nedan.
62 Synen på sharia och dess tolkningsgrunder är komplex varför jag här endast kan ge en kort inblick i dess allt annat 

än enhetliga historiska utveckling. 
63 Varken sharia eller andra begrepp som beskriver den muslimska juridiken verkar ha förekommit i Koranen eller 

använts under profetens levnad. Kamali 2008, s. 5.
64 Hjärpe 2005, s. 31. Gardell (2010, s. 131) skriver att ordet ordagrant betyder ”vägen”, och att det som muslimsk 

(öken)metafor får betydelsen av ”vägen till vattenkällan”.
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eller civilrätt; en sådan syn på lag benämns oftare qanun på arabiska.65 Vidare kan sharia, och nära 

förknippade begrepp, relateras till och användas för att beteckna uppenbarelsen i sig eller religion. 

Det senare också i kombination med Mose lag och Messias (Jesus) lag när man talar om juden-

domen respektive kristendomen.66 Sharia som rättsbegrepp är alltså betydlig bredare och sträcker 

sig längre än det vi benämner lag.67

Sharia  som rättstradition är  också förknippat  med bland annat  begreppen  fiqh och  usul  al-fiqh. 

Hjärpe ser sharia som den väg som leder rätt medan fiqh, som ibland ses som synonymt med sharia, 

istället bör stå för den metodik som används för att härleda de mer konkreta regler som bildar praxis 

för det vardagliga livet, alltså en islamisk jurisprudens.68 Mohammad Hashim Kamali,  professor i 

islamstudier i Kuala Lumpur, som även diskuterar begreppet usul al-fiqh, skiljer mellan principerna 

för detta och fiqh och menar att den primära, men inte enda, uppgiften för usul al-fiqh är att härleda 

jurisprudensen ur källorna (framför allt Koranen och hadithlitteraturen), medan fiqh är kunskaperna 

om detaljerna i islamsk lag och blir för Kamali alltså slutprodukten av usul al-fiqh.69 Usul al-fiqh är 

också utgångspunkten för ijtihad (se nedan) och tjänar så som en vägledning för juristernas arbete 

med (ny)tolkningen av källorna.  

Wael B. Hallaq, professor i islamisk juridik vid McGill University i Montreal, menar att sharia är en 

levande  tradition  med  en  formbar  praktik  som inte  motsvarar  dess  gängse  bild  i  det  moderna 

(västerländska) samhället där sharia ikläs betydelsen av något som inte sträcker sig längre än fast-

slagna mönster och en mekanisk upprepning av evigt giltiga bestämmelser – inte minst sådana som 

begränsar kvinnans frihet.70 De konnotationer sharia som lag idag bär med sig fanns över huvud 

taget inte i islams tidiga historia, inte minst för att det under profetens tid, eller under lång tid där-

efter, inte existerade någon stat eller enhetlig styrning av juridiken. Det fanns inte heller ett enhetligt 

juridiskt skrå utan uttolkningen av sharia sköttes på många plan, och inga av dessa var i vår mening 

direkt statligt sanktionerade utan var istället lokalt förankrade (och då också kunniga och insatta i 

lokala förhållanden).71 

Källorna till juridikens utformning delas upp i det uppenbarade, som framför allt utgörs av Koranen 

65 Hjärpe 2005, s. 30. Även Hallaq (2009, s. 165) menar att dessa mer moderna (och västerländskt influerade) synsätt 
på sharia blir missvisande och är en efterkonstruktion som inte tar hänsyn begreppets historiska betydelse eller 
utveckling.

66 Hjärpe 2005, s. 30.
67 Kamali 1991, s. 7.
68 Hjärpe 2005, s. 31.
69 Kamali 1991, ss. 1f. Hjärpe (2005, s. 253 ) beskriver usul al-fiqh som ”jurisprudensens rötter”.
70 Hallaq 2009, s. 3.
71 Hallaq 2009, s. 8f. 
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och haditherna respektive människans förnuft och rationella tänkande. Det förra utgör grunderna 

medan det andra är människans gåva från gud vilket vi till fullo ska utnyttja. Fiqh kan sägas vara 

produkten av denna kombination. Utöver detta måste människan också använda vissa verktyg för att 

utforma jurisprudensen, några av dessa är  idjma (konsensus),  qiyas (analogi),  shura (rådslag) och 

istislah eller  maslaha (det  allmännas  intresse  eller  goda).  Ingen  av  dessa  har  emellertid  egen 

juridisk bärkraft utan måste hela tiden användas utifrån förnuft och uppenbarelserna.72 

Ijtihad är ett centralt begrepp för islamsk juridik och översätts ofta med ”ansträngning”; i (ny)tolk-

ningen av sharia måste man göra en ansträngning för att komma fram till en ny tolkning som inte 

primärt är avhängig tidigare sådana. Mot denna term står taqlid, att återupprepa tidigare tolkningar 

och forma juridiken efter dessa.73 Detta förfarande – ijtihad – har inte som syfte att forma en enhet-

lig tolkning utan en pluralism där olika ämbeten, inte bara den juridiska eliten, var delaktiga; ingen 

utom gud vet vad som är helt korrekt tolkning.74 Sharia var ett öppet och icke centralt styrt system 

som varierade över tid och rum, och kom bland annat att både bygga upp och kritisera den politiska  

dagordningen.75 Sharia var alltså i sin tidiga historia inte ett statligt reglerande instrument med ett 

substantiellt  fastslaget innehåll  utan har i  högsta grad varit  socialt  inbäddat och varierat.  Dock, 

sharias mening, dess intentioner, har ändå alltid setts som en enhet i mångfalden – att vägarna dit  

ändå varit många har setts som en tillgång.76

Utvecklingen av den islamska juridiken kan delas in i olika faser; Kamali ser fem sådana fram till  

1200-talet varav den första slutar ungefär vid profetens död 632.77 Under denna den första tiden 

fanns till exempel inte något behov av ijtihad eftersom profeten fortfarande var i livet. På 1100-talet 

avslutades den ackumulerade tolkningen av uppenbarelserna och man brukar säga att dörren för 

ijtihad stängdes och endast upprepning, taqlid, var nödvändig.

Under de senaste två århundradena är två linjer i utvecklingen av sharia och  fiqh intressanta för 

uppsatsen. Den ena är att den muslimska lagen, bland annat efter inflytande av västerländsk/europe-

isk lagstiftning och den koloniala perioden, blivit mer formell, textbaserad, politiserad, homogeni-

serad och statligt styrd där det flexibla, lokala och kontextuella allt mer försvunnit. Sharia gick från 

en egen  taqlid,  menar Kamali,  till  en annan: att  endast återupprepa den  västerländska synen på 

72 Hallaq 2009, s. 21f.
73 Hjärpe 2005, s. 40.
74 Hallaq 2009, s. 27. 
75 Hallaq 2009, ss. 27, 163.
76 Kamali 2008, s. 9; Gardell 2010, s. 131.
77 Kamali 2008, ss. 246ff.
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juridik.78 Den andra linjen är, kanske som en följd av detta, att det uppstått ökade krav och behov av 

att återigen öppna dörren för ijtihad och gå tillbaka till källorna för att forma en ny juridik för ett 

modernt samhälle på muslimsk grund.79 I kölvattnet av denna vilja till nytolkningar iakttar Kamali 

en rad händelser och strävanden, bland annat utarbetandet av fiqh-encyklopedier och nya juridiska 

akademier. Denna tendens leder bland annat till att de annars vattentäta skotten mellan islams olika 

rättsskolor börjar lösas upp.80 Även i väst syns ett nyvaknat intresse för islamsk juridik. Tyvärr, 

menar  Kamali,  är  det  senare  emellertid  inte  sällan  ofta  allt  för  präglat  av en  gammal  klassisk 

orientalismdiskurs, något som i och för sig luckrades upp i slutet av 1900-talet men som fick ett 

beklagansvärt återfall efter terroristattackerna 2001.81

I den muslimska världen pågår idag en debatt om relationen mellan islams juridiska begrepp och 

hur utformningen av en muslimsk juridik ska se ut. Den ökande muslimska närvaron i Europa, men 

även  till  exempel  EU:s  intentioner  kring  mångfald  och  enhet,  har  också  lett  till  en  europeisk 

diskussion kring hur muslimskt och europeiskt juridiskt tänkande kan sammanflätas och bli kompa-

tibla i frågor och synsätt där de skiljer sig åt.82 I inledningen av Legal practice and cultural diver-

sity  (2009) skriver redaktörerna att samhället odiskutabelt är pluralistiskt och att en politik som 

propagerar  för  en homogenitet  blir  både  missriktat  och kontraproduktivt.83 Det  är  också,  enligt 

författarna,  på  det  juridiska  området  denna  mångfald  och  ömsesidiga  anpassning  främst  måste 

debatteras.84 

Antologin Sharia  as  discourse (2010)  kan  ses  som en  fortsättning  på  denna  tanke  då  de  vill 

diskutera hur västerländsk juridik kan anpassas till den muslimska. Ett genomgående tema är att 

sharia inte är en fastslagen oföränderlig monolit utan har tvärtom alltid varit föremål för föränd-

ringar, flexibilitet och mångfald. Inte ens den period som anses vara präglad av  taqlid – efter att 

dörren för ijtihad stängdes på 1100-talet – var som man tidigare ansett helt tom på nytolkningar. 85 

Intentionen är att öppna upp för en pluralistisk omtolkning av sharia, både när det gäller den väster-

78 Kamali 2008, s. 308.
79 Hallaq 2009, ss. 167f; Kamali 2008, ss. 245-256. Inte minst behövs denna återgång för att inte fastan i, och 

återupprepa, de medeltida mönster som utgjorde bakgrund för uttolkarna före 1100-talet. Kamali 2008, s. 268. 
Tillvägagångssättet används också av muslimska feminister som vill bryta upp de patriarkalt påverkade 
tolkningarna. Se tex. Fazlhashemi 2008, ss. 93-102.

80 Kamali 2009, s. 259.
81 Kamali 2009, ss. 257f.
82 En sådan företeelse grundar sig i synen på lag för medborgare och en statlig fråga, kontra en mer statsoberoende 

syn på juridiken och moralen. Redan nämnda Hjärpe (2005) och Mosa Sayed (2009) är två svenska exempel, 
Grillo (et al.) 2009 är ett mer övergripande. 

83 Ballard (et al.) 2009, s. 25.
84 Ballard (et al.) 2009, s. 10. De menar dock att de hätska reaktionerna på ärkebiskopen av Canterburys uttalande 

2008 gjorde det omöjligt att diskutera eller föreslå anpassningar på juridikens område, frågan blev allt för 
infekterad. Ballard (et al.) 2009, ss. 18f.

85 Nielsen 2010, s. 3.
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ländska  förståelsen  för  muslimsk  juridik  –  som ofta  är  allt  för  begränsad  och  grundar  sig  på 

missuppfattningar – och den muslimska tolkningen, som inte sällan också den blir allt för snäv och 

dogmatiskt. Under 1900-talet och efter den koloniala frigörelsen har tolkningen av sharia också, 

mer än förut,  påverkats av politiska,  sociala och kulturella faktorer.86 Den europeiska diskursen 

kring lag och rätt förutsätter att juridiken ska vara normativa och institutionellt reglerade system 

som styrs av det allmänna (staten). Sharia kan alltså inte ses på det sättet utan verkar bland annat 

moraliskt bindande alldeles oavsett nationell lag.87 I slutet av boken fokuserar Madsen på hur sharia 

kan  ses  som mer  öppen och utgår  från  ett  diskursteoretiskt  perspektiv  grundat  bland annat  på 

Foucault. Att sharia inte har någon enhetlig uttolkning står redan klart, men det faktum att vissa 

institutioner ändå besitter betydligt större auktoritet än andra kan studeras och kritiseras utifrån ett 

maktperspektiv.  Exegeter  och  uttolkare  utgår  från  en  rad  aspekter  som exempelvis  grammatik, 

juridik,  tidigare tolkningar,  kulturella  förståelser,  social  sedvänjor  och historiska narrativ,  vilket 

leder till en mängd diskursiva tolkningar. Den allt mer ökande mediala spridningen och tillgäng-

ligheten  leder  också till  att  intrycken och referensramarna  ändras  och blir  större  – det  tidigare 

självklara auktoriteterna är inte längre lika uppenbara.88 Om sharia och dess tolkning ses utifrån 

dessa aspekter, av diskurs och makt, kan man lättare komma ifrån att sharia, och kanske även islam, 

uppfattas som en oföränderlig enhet eller består av en enda diskurs. 

Sharia måste alltså ses som ett mångfasetterat begrepp och kan svårligen sägas besitta en enhetlig 

grund för utformandet av juridisk praktik. De redskap som finns för dess tolkning ska ses som just  

redskap att diskursivt använda utifrån juridikens källor, och inte som fastslagna och grundmurade 

dogmer. Ur min synvinkel är det alltså uppenbart att sharia tolkas och definieras diskursivt. Det är 

emellertid inte uppsatsens primära ansats att problematisera eller visa detta – eller hitta alternativa 

diskurser, mitt ärende är istället att just se hur en sådan diskurs formas och vad det möjligen får för 

sociala konsekvenser. 

86 Nielsen 2010, ss. 1-4.
87 Christoffersen 2010, s. 63. Christoffersen (2010, s. 62) ser att detta traditionellt europeiska fixerade synsätt lyser 

igenom i till exempel den dom som Europadomstolen skriver i fallet Refah Partisi (se nedan).
88 Madsen 2010, ss. 222f.
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3.
UPPSATSENS DISKURSANALYTISKA DESIGN

Jag  har  tidigare  redogjort  för  uppsatsens  övergripande  teoretiska  utgångspunkter  och  som  en 

fortsättning på dessa redogör jag här för hur jag kommer att behandla, analysera och diskutera mitt  

källmaterial utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt.  Diskursanalysen är lika lite som social-

konstruktionismen ett  redskap för  att  fastslå  kunskaper  eller  blottlägga  essenser  som ligger  till 

grund för tillvarons representationer. Istället syftar den till att dekonstruera och iaktta hur strukturer 

och chimärt fasta mönster skapas och är uppbyggda.  Då det diskursanalytiska tillvägagångssättet 

ses som en sammanslagning av teori och metod ska de utgångspunkter jag redan presenterat ses 

som de  grundläggande  teoretiska  utgångspunkterna  och  det  jag  redogör  för  här  som den  mer 

metodologiska delen. Givetvis finns det inte någon skarp gräns mellan dem utan med ett diskurs-

analytiskt arbetssätt överlappar teori och metod varandra. 

Det finns många olika definitioner av vad diskurs är, och såldes vad diskursanalys är. En enkel 

utgångspunkt kan vara att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt  

av den)”.89 I Foucaults tidiga författarskap är diskurs principen för de sätt varpå utsagor sprids och 

fördelas, och de utestängningar (av alternativa betydelser) som detta leder till. I diskursen verkar 

alltså krafter som exkluderar och marginaliserar möjliga meningar, och skapar i och med detta bland 

annat vissa specifika subjekt och en viss till synes naturlig epistemologi. För Foucault omfattade 

diskursen också ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”.90 Laclau & Mouffe 

menar  att  en diskurs  är:  ”[t]he structured totality resulting from the articulatory practice...”.91 I 

kombination  med  de  konstruktionistiska  utgångspunkterna,  och  den  definition  som  Laclau  & 

Mouffe gör, utgår jag i uppsatsen från att en diskurs är: en mer eller mindre avgränsad kontext där  

de sociala relationerna genom språket avgränsar och marginaliserar visst tal och premierar annat,  

och gör de senare till grund för våra föreställningar av verkligheten. Hur en diskurs är formerad får 

också sociala konsekvenser, men eftersom språket är centralt i diskursen uppbyggnad kan vi också 

påverka diskursen genom att tala på ett annat sätt. Ändras språket, och därmed diskursen, ändras vår 

bild av verkligheten och vår uppfattning om sanning – alltså vår kunskap. 

Diskursanalysens  uppgift  blir  då  att  belysa  och  visa  hur  en  diskurs  är  uppbyggd,  och  hjälper 

89 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7.
90 Foucault 2002, ss. 133f.; Foucault 1970, s. 57. Foucaults syn på diskurser är komplex och mångfacetterad varför 

dessa citat endast ska ses som exempel.
91 Laclau & Mouffe 2001, s. 105.
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forskaren att  göra ”en systematisk analys  av diskurser”.92 En annan definition,  som den norske 

statsvetaren Iver Neumann arbetar utifrån, är att diskursanalysen är ett redskap för att analysera hur 

och var mening skapas genom språket.93 För Foucault blir diskursanalysen även ett sätt att studera 

makt och dess exkluderande respektive inkluderande verkningar.94 I uppsatsen kommer jag att utgå 

från att diskursanalysens grundläggande uppgift är att: systematiskt blottlägga hur utsagor i en viss  

kontext  länkas  till  varandra och hur  vissa  utsagor  blir  viktigare  än  andra och  får  en  central  

betydelsebärande, normgivande, roll i diskursen. 

Även om det diskursanalytiska förhållningssättet delar några centrala utgångspunkter bjuder det på 

ett mycket brett fält av teoretiska utgångspunkter och metodologiska tillvägagångssätt varför jag i 

detta kapitel kommer att skapa mitt egna specifika förhållningssätt – uppsatsens diskursanalytiska 

design. Jag kommer att inleda med en kort redogörelse för diskursanalysens grunder för att sedan 

förklara  de  specifika  begrepp  jag  kommer  att  använda när  jag  behandlar  mitt  källmaterial  och 

diskuterar mina resultat. Den diskursanalytiska begreppsapparaten kommer till största del att hämta 

sin näring från Ernesto Laclau (professor emeritus i statsvetenskap och politisk teoretiker), Chantal 

Mouffe (professor i statsvetenskap och politisk teoretiker) och lingvisten Norman Fairclough.

3. 1 Diskursanalysens byggstenar95

Diskursanalys är alltså ett analysredskap där språket på ett eller annat sätt står i fokus. Så snart 

språk används blir tillvaron (alltså vår uppfattning och föreställning om verkligheten) på ett eller 

annat vis diskursivt konstruerad. Med insikt om detta kan vi iaktta hur meningsskapande och kun-

skap formas, men det ger oss samtidigt också möjligheter till att utforska förutsättningar till för-

ändring, att öppna för alternativ.96 Det är emellertid viktigt att understryka att metoden inte får, eller 

ens kan, leda till att forskarens uppgift blir att avslöja felaktiga eller falska diskurser och blottlägga 

de riktiga eller sanna – några sådana finns inte. Det finns alltså ingen transcendent verklighet som 

vår  kunskap (eller  diskurserna)  kan kontrolleras  mot.  Härvidlag är den mer antirealistiska håll-

ningen en viktig ingrediens.97 

92 Bergström & Boréus 2005, s. 307.
93 Neumann 2003, s. 37. 
94 Se till exempel Foucault 2002, ss. 57-73 (där han bland annat tar 1800-talets psykiatri som exempel).
95 I denna redogörelse kommer jag att använda en hel del begrepp, varav många inte har någon enhetlig definition. I 

slutet av detta kapitel kommer jag att mer precist definiera de för uppsatsen viktigaste begreppen.
96 Huruvida en förändring är möjlig, och i så fall hur, är en debatterad fråga. Jag återkommer till den diskussionen 

nedan.
97 Detta kan ses som en sanning med modifikation. Precis som när det gäller socialkonstruktionismen är skalan 

glidande för hur man ser på verkligheten utanför språket. Vissa diskursanalytiker som Laclau & Mouffe ser ingen 
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I inledningen nämnde jag språkvetaren Victor Klemperer och hans bok kring språkanvändningen i 

Nazityskland. Även om man kan kritisera honom för att sakna utvecklade teoretiska eller metodo-

logiska verktyg kan man i hans bok se grunder till både diskursanalys och synen på språket som 

konstituerande av både tanke och gärning.98 Enligt Klemperer är det omöjligt att se vem eller vilka 

som är ansvariga för den språkliga väven. Det är inte heller intressant att ta reda på när ett ord 

användes för första gången, viktigare är att se hur ordet används i sitt sammanhang, eller inom 

diskursen som vi skulle säga, och vilka effekter det får. Språket blir inte bara något att uttrycka sig 

genom utan styr obemärkt i högsta grad hela människans själsliv och hennes beteende. Klemperer 

skriver (i översättning): ”[o]rd kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, det 

tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå”.99 Vi befinner oss i en diskurs med 

till synes normaliserade uppfattningar om verkligheten och det är orden, hur vi använder dem och 

vilken betydelse vi  ger dem, som formar denna väv. Mer än 60 år  senare finns tankarna kvar, 

språket konstituerar inte bara den sociala världen utan även ”sociala identiteter och sociala rela-

tioner”.100 I  slutet  av boken, när han beskriver situationen efter  kriget,  pekar  Klemperer på hur 

språket blir kategoriserande, och hur det nu istället talades om ryssar, tyskar och fransmän utan att  

se till variationen inom dessa grupper; talet ger sociala effekter.

Många diskursanalytiska förhållningssätt har sin utgångspunkt i poststrukturalismen som växte fram 

som en kritik  mot (eller  modifiering av)  lingvisten Ferdinand de Saussures språkteorier.  En av 

Saussures utgångspunkter var att relationen mellan språk och verklighet är arbiträr. Det finns inte 

någon förutbestämd regel eller lag som gör att vi kallar tåg för just tåg. Ord och begrepp, eller 

tecken som Saussure använder, får sin betydelse i relation till andra tecken i en sammanhängande 

väv eller struktur. En annan grundläggande tanke var att han delade upp vårt språk i  två delar, 

parole  (tal) respektive  langue  (språket eller språkstrukturen). Saussure, och andra strukturalister, 

ansåg att det inte var meningsfullt att närmare kartlägga talet, det var allt för tillfälligt, utan koncen-

trerade sig istället på den bakomliggande strukturen. Langue utgjorde nämligen ett fast system där 

ord fick mening genom sin relation till andra ord och forskarens uppgift blev att kartlägga denna 

struktur. Den poststrukturella modifieringen av detta synsätt var grundad på två antaganden. För det 

första såg kritikerna inte alls langue-nivån så fast och strukturerad som Saussure gjort, bindningen 

av begreppen var betydligt mer lösa och föränderliga än han hävdat. För det andra, och kanske 

vinst i att ta den icke-diskursiva verkligheten i beaktande medan andra till viss mån gör det och ser ett växelspel. 
Jag tror ändå inte någon ser verkligheten som en av diskurserna helt opåverkad faktor i vårt sociala liv. Jag 
återkommer till diskussionen nedan.

98 Klemperer ses här som föregångare till både Michael Foucault och Quentin Skinner. Klemperer 2006, s. 18 (i 
förordet).

99 Klemperer 2006, ss. 41, 134. 
100 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 16.
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viktigare, var att man ville radera ut den skarpa gränsen mellan  parole  och  langue. Nu hamnade 

istället talet (parole) i fokus. Det var i talet man betecknade det som förekom i den bakomliggande 

strukturen – men eftersom strukturen inte fanns kom talet istället att bli en inom-social handling där 

orden genom sin (föränderliga) användning och relation till varandra konstruerade imaginära bety-

delser av verkliga ting. Det var alltså inte det betecknade (objektet) vi egentligen talade eller ut-

tryckte oss om, utan bara vår bild (formad genom talet) av det. I och med detta kunde man nu bättre 

förklara förändring både av den konkreta språkanvändningen och av det som till synes såg ut att 

vara fasta strukturer – en struktur som bara var tillfällig och inte i en motsägelsefri form. Nu såg 

man varje talhandling som förslag på hur tecknen skulle  placeras och ges betydelse genom att 

beteckna något.101 

Om kritiken av Saussure är en del av diskursanalysens byggstenar är synen på subjektet och kritiken 

eller  modifieringen av  marxistisk syn  på samhällsstrukturen  två  andra.  Utgångspunkten  för  det 

senare är den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci. Klassisk marxism utgår från att de 

ekonomiska förhållandena är avgörande för hur människan formar samhället och hur hennes sociala 

verklighet ter sig i olika historiska tider. Den ekonomiska basen determinerar den överbyggnad som 

upprätthåller samhället och ger dess förhållanden som till synes för evigt giltiga. Våra sociala liv, 

och överbyggnaden,  styrs  alltså  enligt  denna teori  av en enkelriktad rörelse från basen. För att 

luckra upp ekonomins deterministiska roll  för Gramsci  in hegemonibegreppet  som en verkande 

kraft i överbyggnaden. De ideologier som skapas i överbyggnaden är inte helt och hållet styrt av  

basen utan formas också av hegemoniska processer i form av samförstånd i den ideologiska över-

byggnaden, ett samförstånd som kan ändras och omformas utan inverkan från basen. Ett hegemo-

niskt tillstånd är ett tillstånd där rådande uppfattningar inte utmanas därför att ideologin genomsyrar 

alla  samhällets  nivåer  och rakt  över  diskurser.102 Människors  medvetande och tankemönster  får 

därmed alltså  en viss autonomi gentemot basen och en form av dialektiskt  förhållande uppstår 

mellan bas och överbyggnad. Ytterst är det ändå, menar Gramsci, de ekonomiska betingelserna som 

styr överbyggnaden, något som bland andra Laclau och Mouffe har kritiserat honom (men även 

Althusser) för.103

Även Louis Althusser utgår från marxistisk teoribildning. Inom diskursteorin och diskursanalysen 

101 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17f. Fairclough (1992, ss. 63, 74f.) menar också att Saussures teorier här har 
ytterligare begränsningar: de är allt för ensidiga när det gäller att förklara språklig förändring i sociala 
sammanhang och att de sociala faktorerna inte ges tillräcklig tyngd. Således tycks Fairclough mena att den 
absoluta godtycklighet som Saussure förutsätter inte riktigt är fallet.

102 Bergström & Boréus 2005, s. 321. Någon absolut tillslutning är det dock inte frågan om, hegemonin uppnås aldrig 
helt och hållet eftersom den ständigt brottas med det som utmanar den.

103 Laclau & Mouffe 2001, passim.
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är det bland annat hans teorier om individen som subjekt som blivit intressant. Althusser menar att 

alla individer interpelleras till subjekt så som om någon ropar till oss på gatan och vi vänder oss om. 

Under rådande ideologi interpelleras, eller rekryteras, individen till ett specifikt subjekt som är skilt 

från det sanna eller reella subjektet vilket leder till att även våra sociala relationer blir imaginära och 

skilt från vår sanna natur. Hos Althusser är det statsapparaten och dess ideologi som står för denna 

interpellationsprocess.104 Ideologi blir här ett falsk, men till  synes naturligt och sant, representa-

tionssystem som alltså medverkar till att dölja våra sanna subjekt och relationer.105 Althussers idéer 

har emellertid kritiserats bland annat utifrån att individen ses som varandes helt utan handlings-

utrymme, hon tillskrivs ingen autonom agens. Kritik har också riktats mot att individen interpelleras 

till en enda möjlig subjektsposition. Det sociala styrs inte av endast en totalitär ideologi utan flera  

diskurser  verkar  samtidigt  vilket  ger  utrymme  för  flera  möjliga  positioner.106 Framför  allt  kan 

Althusser ur diskursanalytisk synvinkel kritiseras för att han förutsätter en äkta och sann subjekts-

position (som ideologin döljer).107 Någon sådan existerar inte utan det finns alltid en strid ström av 

möjliga  positioner för subjektet som verkar utan någon förutbestämdhet. Följden av detta blir att 

subjektet ständigt är överdeterminerat; ingen position kan heller därför förbli fast – subjektet blir, 

för att  tala med Foucault,  decentraliserat.  Även om uppsatsen inte kommer att  beröra subjekts-

positioner i någon större utsträckning blir kritiken mot Althusser viktig när vi diskuterar till exem-

pel muslimsk identitetsbildning.

Den betydelsebildning som skapas genom språket sker alltså inom diskurser. Diskursen, som vi sett 

ovan,  verkar  alltså  exkluderande  och  utesluter  alternativa,  men  högst  möjliga,  alternativ.  I  en 

specifik  historisk  kontext  är  det  endast  vissa  betydelser  som kommer  att  ”tillåtas”.108 Foucault 

intresserade sig också för hur makten verkade i diskursen och bidrog till hur kunskap bestämdes. 

När det gäller att iaktta makt och dess produktiva kraft menar Foucault att vissa diskurser är mer 

lämpade än andra, de där motstånd förekommer och kampen om positionerna syns klart. Dessa är 

mer politiska och där är det lättare att iaktta maktens verkningar.109

Av detta kan vi alltså dra slutsatsen att diskursanalysens framväxt vilar på en uppbrytning av det 

104 Fairclough 1992, ss. 30, 87
105 Fairclough 2010, s. 67.
106 Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 23f.
107 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 23f; Fairclough 1992, ss. 86f, 90f; Laclau & Mouffe 2001, ss. 116ff.
108 Foucault 2002, ss. 75-79. Se också Fairclough 1992, ss. 41ff. 
109 Neumann 2003, ss. 147f. Även maktbegreppet hos Foucault är något svårdefinierat. Klart är ändå att makt inte är 

något som ett subjekt besitter för att utöva makt över ett annan subjekt. Makten verkar i diskursen och mellan 
individer, men bidrar också till att vissa får en mer privilegierad position och andra blir mer begränsade. Jag 
kommer i uppsatsen inte att använda mig av maktbegreppet i någon större utsträckning varför jag inte närmare 
utvecklar diskussionen här. 
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som tidigare setts som fasta och ofrånkomliga grunder av det sociala livet. Betydelser och identi-

teter, men även grupper, blir därför aldrig riktigt bestämda eller definierade, utan öppna och förän-

derliga  –  de  finns  inte  där  ute  att  ”upptäcka”.  Men den  diskursiva  formeringen  reducerar  den 

möjliga mångtydigheten vilket leder till  att  fenomen kan framstå som naturliga och på förhand 

givna.110 Sådana mekanismer gör att vår föreställning om till exempel islam eller vad en muslim är 

blir enkelriktade och kan i förlängningen också leda till en exkludering av islam som religion eller  

muslimsk identitetsbildning när det enhetligt europeiska ska formas. Vilka positioner, eller tecken, 

tillåts respektive omöjliggörs i den processen? 

Även om det är svårt att gå förbi Foucault när man talar om diskurser har senare diskursanalytiker 

riktat kritik mot honom när det gäller den begränsade roll han ger individen.111 Denna kritik kan 

också förknippas med ett, som vissa menar, allt för stort fokus på diskursens enhetlighet och ned-

toning av möjligheter till förändring.112 Synen på att det i en tid, och en kontext, endast finns en 

diskursiv kunskapsmakt har ersatts av en mer konfliktfyllt bild där olika konkurrerande diskurser 

existerar  samtidigt.113 Foucaults  stora  produktion  och  frånvaron  av  några  rent  konkreta  eller 

explicita metodologiska redskap medför att hans idéer mer blir av inspiration, utgångspunkter och 

förhållningssätt.114 Bergström & Boréus visar på en gräns mellan å ena sidan Foucault, å andra sidan 

teoretiker som Laclau & Mouffe (och, som jag ser det, indirekt även Fairclough). Foucault arbetar 

mer med stora diskurser och ser till vilka principer och krafter som bildar dess enhet och koherens, 

medan de senare mer utgår från den lingvistiska nivån.115 Gränsdragningen är inte oväsentlig för 

denna uppsats. 

3.2 Uppsatsens diskursanalytiska design

Precis som Foucault kan Laclau & Mouffe i viss mån kritiseras för att de inte bjuder på några direkt 

praktiska metodologiska exempel. Men de senare ger ändå en gedigen teoretisk diskussion kring hur 

diskurser byggs upp och hur hegemoniska strävanden tenderar att normalisera och exkludera vissa 

formationer tvärs över olika diskurser. Fairclough, å andra sidan, bjuder på en långt mer utarbetad 

metod för att se hur olika delar av den sociala tillvaron inverkar och påverkas av diskurserna. Hans 

110 Wreder 2005, s. 144.
111 Bergström & Boréus 2005, s. 312; Fairclough 1992, ss. 56ff. (Vilket jag också diskuterar ovan.)
112 Bergström & Boréus 2005, ss. 312f.
113 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20.
114 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 368f, 375; Wreder 2005 s. 30.
115 Bergström & Boréus 2005, s. 314. Denna gränsdragning kanske främst gäller Foucaults genealogi, men även de 

arkeologiska fasen. Se tex. Neumann 2003, s. 79.
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utgångspunkt är textbaserad och ser till hur text konsumeras respektive produceras, samt hur detta 

pågår i en social (icke-diskursiv) praktik. Nedan kommer jag att redogöra för dessa teorier, samt 

avsluta kapitlet med att lyfta fram de begrepp jag kommer att använda vid behandlingen av mitt  

material.

3.2.1 Diskursteoretiska redskap 

Grunderna för sin diskursteori lägger Laclau & Mouffe fram i sin gemensamma bok Hegemony and 

socialist strategy från 2001 (2nd ed.), idéer de senare utvecklat och preciserat. Deras huvudsakliga 

uppgift  är  att  försvara  och  vidareutveckla  en  postmarxistisk  ståndpunkt  bland annat  genom att 

kritisera,  förändra och rekonstruera Gramscis  teorier  kring  hegemonibegreppet.116 Eftersom min 

huvudsakliga uppgift primärt inte är den samma tillåter jag mig att skala bort valda delar av deras 

teoribygge  och  begreppsanvändning,  och  koncentrerar  mig  på  just  deras  teoretiska  syn  på  hur 

diskurser formas. 

Alla yttranden om verkligheten sker genom språkliga tecken, och mening kan bara skapas diskursivt 

genom att dessa relateras till andra tecken. Tecken har ingen egen inre essens utan får betydelse 

endast i en diskurs där de kontingent relateras till andra tecken. Enligt Laclau & Mouffe, så som jag  

ser det, finns det två olika sorters tecken: element respektive moment. Det senare används för att 

beskriva tecken som fått en betydelsebärande funktion i en diskurs. Innan detta relationella tillstånd 

uppstår finns alltså ingen mening, de separata tecknen har ingen betydelse. Laclau & Mouffe kallar 

tecknen i  detta tillstånd för element.  Här är det viktigt  att  påpeka att ett moment inte kan vara 

ensamt eftersom att  de får sin (fasta) betydelse endast i  relation till  ett  annat moment,  samt att 

momentets status aldrig egentligen kan bli helt fixerat.  Just eftersom tecken får sin betydelse först 

när det ingår i en specifik diskurs innebär det att alla element egentligen har en obestämd mängd 

(osynliga) presumtiva betydelser – de är överdeterminerade.117 Laclau & Mouffe talar också om ett 

diskursivt fält och avser då inte alla de diskurser som finns inom ett visst område 118, utan hela det 

stora området  där icke-relaterade tecken befinner  sig.  Elementen i  det  diskursiva fältet  har  inte 

någon betydelsebärande funktion, och således inte heller det diskursiva fältet. 

116 Deras utgångspunkt, och primära mål, som jag jag förstår det, är att försvara en postmarxistisk position som gör sig 
fri från ekonomins och materialismens bestämmande essentiella och överbyggande ställning. En utgångspunkt som 
i och för sig mycket väl överensstämmer med min anti-realistiska hållning. Laclau & Mouffes ansats är inte att 
förkasta hegemonibegreppet, tvärtom vill de behålla det men göra sig fria från den kvarvarande essentialismen. 
Laclau & Mouffe 2001, s. 85ff.

117 Laclau & Mouffe 2001, s. 113.
118 Som Fairclough avser när han talar om det närliggande begreppet diskursordning.
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Eftersom att alla tecken är överdeterminerade och att alla moment är beroende av sin relationella 

status  utsätts  dess  bindningar  ständigt  för  utmaningar.  Momentets  placering  blir  därmed  aldrig 

slutligt  fixerat,  eller  så  som Laclau & Mouffe uttrycker  det:  ”[the state  of]  'final'  suture never  

arrives”.119 Således är momentets fixering endast en teoretiskt uppnåbar position som möjligen kan 

iakttas i en begränsad kontext eller tidsperiod – i en diskursformering.120 Diskursernas kontingenta 

karaktär är en väsentlig del i all diskursanalys, så även hos Laclau & Mouffe. Ett annat viktigt  

begrepp de lyfter fram i förordet till den andra upplagan av  Hegemony and socialist strategy är 

artikuleringen.  De  definierar  artikulering  som:  ”..any  practice  establishing  a  relation  among 

elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice”.121 Artikule-

ringen är den process som strävar åt att enkelrikta och frysa tecknens potentiella mening. Enligt 

Laclau & Mouffe är det inte bara språkliga praktiker som artikulerar tecken mot en position som 

moment, utan hos dem är all praktik är diskursiv praktik.122 Även om vissa diskursanalytiker, som 

Fairclough, tycker sig kunna skilja på diskursiva respektive icke-diskursiva praktiker menar Laclau 

& Mouffe att  de senare endast är  ”more or less complex forms of differential  positions among 

objects […] which can only therefore be conceived as discursive articulations.”123

Teoretiskt sett innehåller alltså en fullt tillsluten diskurs endast helt fixerade moment vilket bidrar 

till att alla andra möjliga betydelser har exkluderats. Men en diskurs kan bara upprätthållas genom 

att ständigt återupprepa sin inre betydelsebildning och därigenom exkludera alternativa meningar; 

men det är i denna process den också ständigt utmanas vilket leder till att en absolut fixering aldrig 

uppnås. Det är emellertid denna ständigt pågående process av artikulatoriska försök att fixera tecken 

och omvandla dem till moment vi kan iaktta. Extra tydlig blir denna process då olika diskurser 

krockar eller stöter ihop med varandra. De intar då ett antagoniskt förhållande till varandra124 och 

momentens överdeterminering blir uppenbar. Det finns alltså flera olika diskurser som konkurrerar 

om att omvandla samma element till moment – fast då med en annan betydelse med alternativa 

relationer. När sådana konfrontationer uppstår inträder en hegemonisk intervention som tjänar till 

119 Laclau & Mouffe 2001, s. 86.
120 Laclau & Mouffe 2001, ss. 106, 110. Det är alltså svårt att i egentlig mening använda begreppet moment eftersom 

diskurserna endast är tillfälliga (eller kontingenta). Ett teoretiskt faktum jag kommer att bortse från i min 
begreppsanvändning.

121 Laclau & Mouffe 2001, s. 105.
122 Det är alltså inte bara tal eller text som utgör det diskursiva, utan det innefattar även ett brett spektrum av icke-

lingvistiska praktiker – inklusive sådant som institutioner, byggnader och mänskligt handlande. Det finns i egentlig 
mening inte någonting som inte är diskursivt. Se tex. Laclau & Mouffe 2001, s. 100.

123 Laclau & Mouffe 2001, s. 107. 
124 Laclau & Mouffes användning av begreppet antagonism är något oklar (tex. 2001, ss. 125f, 135f). Jag använder det 

helt enkelt som ett tillstånd eller process där olika diskurser (i sina gränstrakter) kämpar om samma moment (eller 
flytande signifikanter, se nedan). Viktigt att påpeka är att diskursen vid en antagonism inte träffar på en objektiv 
storhet, utan konkurrerande diskursformationer. 
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att återskapa en enhetlighet över de diskurser som krockar.125

Ytterligare  tre  viktiga  begrepp  i  den  diskursiva  processen  är  den  flytande  signifikanten,  

analogikedjan och noden (eller nodalpunkten). Det första används för att beskriva ett element vars 

betydelse ännu inte är helt fixerad och därmed är öppen för alternativa betydelser. En flytande signi-

fikant kan alltså lätt rubbas eller utmanas genom en konkurrerande – eller antagonistisk – diskurs. 

Primärt används inte begreppet för den process som försöker fixera ett element från det diskursiva 

fältet,  utan just  i  kampen mellan diskurser.  Den flytande signifikanten visar på att  en diskursiv 

artikulationsprocess fortgår under kamp mellan en rad möjliga betydelsebildningar. Noden är även 

den ett viktigt begrepp, och är starkt relaterad till analogikedjan.126 Analogikedjan är de betydelse-

bärande länkar mellan moment som formar diskursen. I dessa kedjor framstår vissa moment som 

mer centrala än andra – noderna. Inte för att de på ett bättre sätt representerar verkligheten utan för 

att de i relation med andra moment spelar en avgörande och viktigt roll i betydelsebildningen.127 

Laclau  & Mouffe menar  att  noden genom den artikulatoriska  processen kommer  att  utgöra  ett 

(skenbart) centrum i diskursen, och får därmed rollen av en universell strukturerande funktionär i 

diskursen (vars position emellertid aldrig är säker).128

I Hegemony and socialist  strategy bjuder  författarna  på  en  komplex diskussion  om hegemoni-

begreppet och dess verkningar. Dessa smått omständliga resonemang kan komma ur att de ständigt 

måste  hålla  Gramscis  definition  av  begreppet  på  minst  en  armlängds  avstånd  då  han inte  helt 

släpper  ekonomins  determinerande  verkan  som  ”sista  instans”.  Till  skillnad  från  Gramsci  vill 

Laclau & Mouffe se en helt obetingad hegemonisk kraft, och det är den utgångspunkten jag tar fasta 

på i denna uppsats. Som jag läser dess grundläggande effekter, utifrån Laclau & Mouffe, uppstår en 

hegemonisk verkan just  där  antagonism råder  mellan diskurser  (och då konkurrerande artikula-

tioner). Den hegemoniska kraften intervenerar då för att (återigen) enkelrikta betydelsebildningen 

(inom och över alla diskurser som ingår i ett antagoniskt förhållande) så att en ny diskurs, till synes 

fixerad, sann, naturligt given och objektiv, ersätter de gamla och exkluderar meningsöverskottet. 

Vilka relationer som så att säga kommer att segra är omöjligt att förutspå, meningen är alltid en helt 

oviss och oavslutad fråga eftersom det inte finns några förankringspunkter utanför denna process. 

Men  hegemonibegreppet  används  också  för  att  benämna  processens  slutpunkt  där  de  enskilda 
125 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55. Hegemoni är ett centralt begrepp hos Laclau & Mouffe. Jag använder 

begreppet i uppsatsen, och för nedan en kortare och förenklad diskussion kring det. 
126 Laclau & Mouffes begrepp är ekvivalenskedja (logic of equivalence) men Mörkerstam (1999, s. 59) använder 

istället (av olika skäl) analogikedja, vilket är det begrepp jag kommer att använda.
127 Laclau & Mouffe 2001, s. 113.
128 Laclau & Mouffe 2001, ss. xi, 113. När man talar om identiteter och subjektspositioner används också, eller 

snarare istället, begreppet mästersignifikant, alltså något som hela identiteten byggs upp kring. Se till exempel 
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 50.
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diskurserna uppnår en ny enhetlighet.129 Laclau & Mouffe är starkt anti-realistiska och menar att all 

betydelse är diskursivt formad. De motsätter sig dock inte den fysiska verkligheten, men vi kan 

omöjligt relatera oss till den, eller ge den mening, utanför diskurser.130 

Även om Laclau & Mouffe kritiserats för att inte i tillräcklig grad se till diskursers möjliga föränd-

ring öppnar de i slutet av Hegemony and socialist strategy upp för just detta när de diskuterar en 

förändrad  syn  på  demokratin.  De menar,  som jag  förstår  det,  att  förändringar  av  hegemoniska 

tillstånd måste i grunden utmanas på ett flertal sätt.131 En tanke som inte heller den är oväsentlig för 

denna uppsats.

3.2.2 Fairclough och den kritiska diskursanalysen

Inom diskursanalysens teoretiska sfär menar vissa, till exempel Laclau & Mouffe, som vi sett, att  

allt är diskursivt styrt, medan andra, som Norman Fairclough, menar att diskursen samspelar med 

en icke-diskursiv social praktik. Den kritiska diskursanalysen (CDA) innehåller, så som Fairclough 

ser det:  ”some form of systematic  transdisciplinary analysis  of relations between discourse and 

other elements of the social process […] it is not just descriptive, it  is also normative […] and 

possible ways of righting or mitigating them”.132 I en fördjupad mening är dess uppdrag att:  

...systematically explore often opaque relationships of causality and determination between (a) discursive 
practices,  event  and  texts,  and  (b)  wider  social  and  cultural  structures,  relations  and  processes;  to 
investigate how such practices, events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of 
power and struggles over power; and to explore how the opacity of these relationships between discourse 
and society is itself a factor securing power and hegemony...133

Utifrån dessa grunder ska jag redogöra för de centrala delar av Faircloughs teoribildning (och de 

mer praktiska delarna) som jag kommer att använda i uppsatsen. 

Fairclough menar alltså att det sociala består av en rad olika komplexa kommunikativa relationer – 

där  vissa  är  diskursiva  och andra  inte.  Det  undersökta  bygger  emellertid  inte  på  oföränderliga 

entiteter, utan på rörliga sociala händelser och relationer. Dessa utgångspunkter gör att CDA är en 

129 En enhetlighet som är högst tillfällig men till sin skepnad universalistisk. Laclau & Mouffe 2001, s. xiiff.
130 Laclau & Mouffe 2001, ss. 107f.
131 Laclau & Mouffe 2001, ss. 190-193 (egentligen hela kapitel 4).
132 Fairclough 2010 s. 10f. I detta avseende kan man lite tillspetsat säga att den CDA, i jämförelse, är mindre anti-

realistiskt än till exempel Laclau & Mouffes teorier. Fairclough kallar sin egen position för critical realist och 
menar att CDA är en moderat form av socialkonstruktionism där det sociala till exempel är avhängigt olika 
maktförhållanden. 

133 Fairclough 2010 s. 93.
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analys av förhållanden mellan diskurser och andra fenomen eller objekt som till exempel politiska, 

sociala,  mediala  eller  ekonomiska  –  CDA blir  tvärvetenskaplig  där  fokus  dock  ligger  på  det 

språkliga och det diskursiva.134 

CDA ska också vara en kritisk metod. För Fairclough innebär det att belysa de ofta ogenomskinliga 

maktförhållandena som finns i vår sociala praktik och vars orsak och effekter inte alltid är synliga 

för dem som befinner sig inom diskursen.135 Detta förhållningssätt blir, och bör vara, normativt där 

uppfattningar av till exempel rättvisa och jämlikhet har sin givna plats.136 En annan aspekt på det 

kritiska förhållningssättet är att en analys av det sociala inte endast får bli en studie av de sociala 

omständigheterna, den måste också innehålla en analys av de krafter som styr och reglerar dessa 

förhållanden,  till  exempel  meningsskapande  maktrelationer.  Det  är  denna  (till  synes  abstrakta) 

styrning som får en ideologisk roll, en status av common sense, och leder till att sociala relationer 

och identiteter skapas på bekostnad av andra möjliga.137 Ideologin begränsar således alternativen, 

och i förlängningen möjligheten till förändring.138

Fairclough kritiserar andra diskursanalytiker, däribland Laclau & Mouffe, för att de tar allt för lätt 

på den arbiträra formationen av diskursen, och därmed förändringen av densamma. För Fairclough 

är det sociala trögrörligt eftersom det diskursiva också samspelar med mer fasta och oföränderliga 

strukturer i samhället. I sin metodik delar han upp det sociala i tre dimensioner vilka alla ingår i ett  

dialektiskt förhållande till varandra. Dessa tre är: text, diskursiv praktik samt social praktik, där det 

senare utgör den icke-diskursiva nivån. Jag ska mycket kort beskriva hur arbetet med dessa tre 

dimensioner är tänkt att genomföras. 

Fairclough är lingvist och understryker att en ingående analys av textnivån bidrar till en djupare och 

mer användbar diskursanalys. Bland annat menar han att texten i sig innehåller viktig information 

om sociala processer och strukturer och att texten allt för ofta tas för given i social analys.139 Hans 

ambition är att gå förbi den enklare form av argumentationsanalys som är vanlig men som ofta 
134 Fairclough 2010, ss. 3ff och Fairclough 1992 s. 6. Fairclough kritiserar bland andra Foucault och Laclau & Mouffe 

för att i allt för liten utsträckning ta in språket och lingvistiska analyser i sina arbeten, och menar samtidigt att ett 
tillskott av textanalys är en nödvändighet för att kunna använda Foucaults arbeten i diskursanalys. Fairclough 
1992, ss. 38ff, 56ff, 93.

135 Utifrån denna syn på makt och maktförhållanden, samt de relationella och dialektiska utgångspunkterna, har 
Fairclough en annan syn makt än vad Foucault har. För Fairclough finns inte makt i diskursen utan dessa är två 
separata fenomen eller krafter som påverkar varandra. Däremot anser han (2010, ss. 3, 8f.) inte att makten är 
oskyldig när det gäller produktionen av ojämlikheter. Maktpositioner kan också vara svårt att se då de kan vara 
högst subtila. Fairclough 1992, s. 203f.

136 Fairclough 2010 s. 7.
137 Fairclough 2010, s. 8f.
138 Fairclough 1992 s. 78.
139 Fairclough 1999, s. 204. Fairclough ser också text som ett brett begrepp som inte bara innefattar skriven eller talad 

text, utan också rörelser och ljud. 
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fastnar i en allt för ensidig analys av betecknare eller betecknad (och missar dialektiken mellan 

dem)140. Fairclough föreslår i sin metod att man arbetar med ett relativt stort tidsspann när det gäller 

textstudier (i kombination med de andra dimensionerna) för att kunna iaktta en förändring. Han 

framhåller också att små textsamlingar är att föredra.141

Den diskursiva praktiken fortgår mellan texten och den sociala praktiken och utgörs av en kommu-

nikativ  händelse  där  text  produceras,  distribueras  och konsumeras.142 Dessa  processer  försiggår 

inom ett komplext mönster och innefattar en rad olika sociala faktorer, till exempel vem som talar, 

vem som står för ordens representation, hur texten läses eller under vilka förhållanden detta sker.143 

Både producenten och konsumenten måste  vara delar av samma diskurs för att  den senare ska 

kunna ”läsa” texten. Fairclough understryker också, vilket är viktigt, att det inte är frågan om en 

enkelsidig påverkan från producent till  konsument utan det föreligger  en ömsesidig inverkan.144 

Samtidigt som konsumenten av texten måste känna till diskursen förstärks den då texten tas emot 

och förstås, men öppnas i det samma också upp för omtolkning och förändrar de ramar vari texten 

produceras och konsumeras. 

Den tredje dimensionen utgörs av den icke-diskursiva sociala praktiken. Diskurserna formas inte 

utifrån fria idéer utan är påverkade av reella sociala strukturer som politik, ekonomi och kultur.145 

CDA ger inga direkt redskap för hur den sociala praktiken ska analyseras eller var gränsen mot den 

diskursiva praktiken ska dras, utan rekommenderar istället att man här tar hjälp av andra veten-

skaper och teorier kring social och politisk förändring.146 Till skillnad från den form av diskursteori 

jag redogjort för ovan anser CDA det vara viktigt att skilja på tal (text) och handlingar (praktiker) 

eftersom den sociala praktiken innehåller även fysiska, sociala och psykologiska element vilket inte 

utan problem går att omvandla till text. Men diskursanalysen får inte fastna i endast texten (men 

inte heller endast i den sociala praktiken) eftersom det alltid föreligger ett dialektiskt förhållande 

mellan de olika dimensionerna. Den sociala praktiken har även den en inverkan på social diskursiv 

förändring.147 Det är också utifrån den sociala praktiken man kan iaktta och se verkningarna av hur 

140 Fairclough 1999 s. 207. Han utgår i textanalysen istället från sju olika angreppspunkter (headings): vokabulär, 
grammatik, sammanhang (cohesion) , struktur, talaktens form, textens koherens samt intertextualitet. Fairclough 
1992, s. 75.

141 Fairclough 1993, ss. 227f; 230.
142 Gränsen, speciellt till textdimensionen, understryker Fairclough, är inte en skarp sådan. Fairclough 1992, ss. 73f.
143 Fairclough 1992, s. 78ff.
144 Fairclough 1992, s. 78ff.
145 Den sociala praktiken är ändå inte helt fri från diskursiva inslag, företeelser som äktenskapet, familjen och 

genusrelationer är alla till viss del diskursivt påverkade men befinner sig i den sociala praktiken. Fairclough 2010, 
s. 132.

146 Fairclough 1992, ss. 85, 93f. Dessa hjälpvetenskaper måste då ”skräddarsys för att pass in i det övriga teoretiska 
och metodologiska ramverket, se tex. Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 146f.

147 Bergström & Boréus 2005, s. 347. Fairclough 1992, s. 97.
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ideologi arbetar för att sätta upp ramarna för de två andra dimensionerna. Den sociala praktiken 

spelar också en roll när kamper utifrån nya förhållanden uppstår i den diskursiva dimensionen. Hur 

den sociala praktiken ser ut har då inverkan på vilka nya diskursiva formationer som konstrueras.  

Det är denna (till synes abstrakta) styrning som – när den skapar mening i maktens tjänst – får en 

ideologisk roll,  en status  av  common sense. Ideologin leder  till  att  vissa sociala  relationer  och 

identiteter skapas på bekostnad av andra.148 Ideologin begränsar således alternativen, och i förläng-

ningen möjligheten till förändring.149

En central uppgift för CDA är att kritiskt belysa (och förändra) mer eller mindre osynliga maktför-

hållanden som strävar  efter  att  behålla  rådande,  till  exempel  ojämlika,  strukturer  i  samhället.150 

Ovan berörde jag hur ideologibegreppet används i detta arbete. Ideologin är i högsta grad diskursiv 

men förkläs lätt genom att uppfattas som en kunskapsmässig  common sense och problematiseras 

därför  sällan – den blir  opolitisk.  Ideologi  är  den kraft  som är  bestämmande för  hur  individen 

interpelleras till vissa identiteter och en viss kunskapssfär, den är en konstruktör av vår föreställning 

av verkligheten och kan sägas tjäna vissa intressen och utestänga andra.151 Fairclough återfinner 

ideologi:  ”...both  in  the  structures  […]  which  constitute  the  outcome  of  past  events  and  the 

conditions  for  current  events,  and in  events  themselves  as  they reproduce  and  transform their 

conditioning structures”.152 Han menar vidare att ideologin ofta syns där olika former av grupp-

indelningar och maktrelationer sker, så som kön, klass och kultur.153 Vi har sett samma idé ovan, det 

är där avgränsningar sker vi lättast kan iaktta hur diskurser strävar efter att exkludera meningsöver-

skottet. Kopplat till detta är exempelvis talet om ”vi” och ”de”, och identitetsbildning, med inklude-

rande och exkluderande gruppmarkörer. Kopplingen till maktförhållanden och frågor om vem som 

har makt och kraft att fylla dessa ”vi” respektive ”de” med innehåll är uppenbar.154 I denna process 

kommer alltså den sociala praktiken (men inte ensamt) att spela en viktig roll.

När  ideologi  tillåts  arbeta  över  och  mellan  diskurser,  i  den  så  kallade  diskursordningen,  talar 

Fairclough om hegemoni. När kamper sker inom och mellan diskurser arbetar hegemonin för att 

normalisera viss praktik (på bekostnad av andra möjliga) och låta en specifik ideologi styra makt-

148 Fairclough 2010, s. 8f.
149 Fairclough 1992 s. 78.
150 Fairclough 2010, s. 8f.
151 Fairclough 1992, ss. 8f, 87.
152 Fairclough 1992, s. 89.
153 Fairclough 1992, ss. 90f
154 Titschler (et. al.) s. 151. Fairclough (tex. 2010) visar på hur detta språkbruk bland annat visar på en förändring i 

samhället i 1980-talets Storbritannien, och Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 179) använder samma 
utgångspunkter när de ser på utvecklingen i Danmark i början av 2000-talet.
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relationerna. Detta sker inte bara över diskurser utan innefattar också den sociala praktiken.155 Han 

understryker även att man inte ska se hegemonin som en kamp om dominans (till exempel i den 

bemärkelsen  att  en  klass  har  dominans  över  en  annan),  utan  den  verkar  med  inkludering  och 

allianser – för att åstadkomma just ett common sense. 

Kopplat  till  denna  förändringsprocess  är  också  begreppet  intertextualitet.  I  grunden  kan  vi  se 

intertextualitet som överfört innehåll i texter inom samma diskursordning, vilket kan förekomma i 

många olika former. Begreppet medför att vi dels kan undersöka hur betydelser går från en diskurs 

till en annan och hur detta då transformeras och/eller transformerar, dels hur detta används för att 

förstärka eller utmana den diskursiva formationen. Men genom att fokusera på hur intertextuella 

tecken används – och varifrån de lånas – kan vi också iaktta (makt)förhållanden inom en diskurs-

ordning. Fairclough delar upp intertexualitetsbegreppet i  manifest respektive  konstitutiv intertex-

tualitet. Det förra beskriver ett mer explicit användande av andra texter medan det senare ska ses 

som en diskursiv gestaltning av andra texter och deras konventioner, detta kallar  han också för 

interdiskursivitet.156 En texts interdiskursivitet är inte alltid enkel att se då den kan förekomma på 

många  olika  plan  och  i  komplexa  samband,  men  att  spåra  dessa  kedjor  är  en  viktig  del  i 

diskursanalysen.157 

3.2.3 Kritik av ett diskursanalytiskt förhållningssätt

Den kritik som riktas mot den diskursanalytiska metoden sammanfaller på många plan med den mot 

socialkonstruktionismen, men samtidigt finns det också en internt riktad kritik. Fairclough, som 

menar att en av hans huvudpoänger är att blottlägga rådande ideologier, kritiseras från diskursteore-

tiskt håll för att hans syn på icke-diskursiva praktiker – alltså att det förekommer något utanför 

diskursen – medför en öppning för att något oföränderligt styr diskursen (en kritik som vi sett att 

Laclau & Mouffe också riktar mot Gramsci). Möjligen skulle Fairclough försvara sig med att den 

sociala  praktiken förvisso spelar  en roll  för diskursens  formering men att  även den ingår  i  det 

dialektiska spel som utgör alla sociala processer, och därför inte är så oföränderlig som den först 

kan framstå. Hans icke-diskursiva dimension ska inte ses som en neutral bedömningsgrund eller 

slutgiltigt mål.

155 Fairclough 1992, s. 92.
156 Han erbjuder också en lång rad aspekter på hur man kan iaktta intertextualitet, till exempel stilar, ironi, negationer 

eller genrer Det senare utgör en relativt fast benämning på utifrån socialt bestämda typer av aktiviteter som 
anställningsintervjuer, vardagsprat, reklam eller poesi. Fairclough 1992, s. 124; Fairclough 2010, s. 93.

157 Fairclough 1992, s. 104.
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Andra interna kritiker menar att det är svårt att se skillnaden mellan det diskursiva och det icke-

diskursiva  inom CDA, och att  det  därmed blir  svårt  att  iaktta  det  dialektiska  förhållandet.  Att 

Fairclough inte heller för några fruktbara diskussioner kring gruppbildningar eller kring individens 

agens ses också som begränsningar i hans teori och metodologi.158

Från annat håll har Fairclough, och det diskursanalytiska utgångspunkterna i stort, kritiserats för att 

det råder oklarheter kring vad diskurs är och består av. Kritikerna menar att begreppet har urvattnats 

av sin vaghet, sin popularitet och sina oklara gränser mellan text och diskurs. Dessutom kan man 

framföra att CDA är en ideologisk tolkning och därför ingen analys, den är tendentiös och material-

urvalet avhängigt de önskade resultaten.159 Möjligen skulle förespråkare för CDA hålla med stora 

delar av den kritiken, men samtidigt skulle de mena att deras resultat inte är, och aldrig har påståtts  

vara, enhetliga och allena giltiga sådana; resultaten är tvärtom öppna. 

3.2.4 Uppsatsens diskursanalytiska begreppsanvändning

Avslutningsvis ska jag redogöra för den begreppsapparat jag kommer att använda när jag analyserar 

och diskuterar mitt källmaterial. Dessa utgångspunkter bör förstås tillsammans med de teoretiska 

utgångspunkterna jag redogjorde för i kapitel 1.4.

När det gäller mitt källmaterial kommer jag att utgå från de begrepp och teoretiska resonemang som 

Laclau & Mouffe för fram. Jag kommer alltså inte att göra någon textanalys i Faircloughs anda. 

Även om Fairclough menar att en textanalys fördjupar diskursanalysen (och jag har inga skäl att  

argumentera mot detta) lämpar sig denna metod bäst på ett begränsat material; och mitt material är 

allt  för stort för att  göra en kvalitativ sådan med fullgott  resultat.  I  och för sig rekommenderar 

Fairclough i sådana situationer att man väljer ut vissa delar av materialet och gör en textanalys av 

dem160, men jag kommer inte att göra det, av två skäl. För det första har jag inte det lingvistiska 

kunnandet, och för det andra är mitt material översatt (till engelska eller svenska) från en rad språk 

vilket förvårar en lingvistisk analys.161 Däremot,  när jag i  uppsatsens slutkapitel  sätter  in parla-

mentsdiskursen i ett vidare perspektiv, kommer jag att använda mig av den sociala praktiken och 

intertexualitetsbegreppet (om än med viss modifikation, se nedan).

158 Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 93ff.
159 Titscher (et al.) 2000, s. 163.
160 Fairclough 1992, s. 230.
161 Därutöver, och inte helt oväsentligt, är talet redan nedskrivet (transkriberat) vilket gör att viktiga ingredienser så 

som tonfall och pauser inte finns med i materialet.
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Eftersom jag i grunden utgår från en antirealistisk hållning ansluter jag mig till  kritiken mot både 

Gramsci och Althusser när det gäller  förekomsten av någon yttre (icke-diskursiv) bestämmande 

kraft. Däremot kommer jag att arbeta utifrån tanken att betydelsebildning alltid är överdeterminerad 

och att den förståelse som byggs upp inte är den enda möjliga. Parlamentets förståelse av sharia är 

inte en avspegling av någon förutbestämd definition. Men hur sharia representeras kommer att få 

sociala  konsekvenser,  och  därför  är  det  diskursens  inverkan  på  den sociala  praktiken  som blir 

föremål för uppsatsens slutdiskussion. 

Denna inverkan är inte enkelriktad utan ingår i en dialektisk ständig rörelse. Vi har tidigare sett att 

den sociala praktiken, så som Fairclough använder den, lätt kan uppfattas som något enhetligt och 

starkt oföränderligt, men vi har också sett att till och med Fairclough själv hävdar att det givetvis 

finns en viss rörlighet även i den dimensionen. Utifrån detta kommer jag att se den sociala praktiken 

som en mer eller mindre  stelnad diskursiv praktik. Jag intar således något av en mellanposition, 

mellan Laclau & Mouffe och Fairclough, och drar ändå en viss gräns mellan det mer uppenbart 

diskursivt  betingade och det  ”trögare”.  Louise Phillips  gör en liknande uppdelning och ser den 

sociala praktiken som vissa ”bredare utvecklingsdrag som utgör bakgrunden för analysen” där den 

diskursiva praktiken mer direkt blir kopplad till det empiriska materialet.162 Den mer diffusa gränsen 

mellan det diskursiva och det icke-diskursiva rimmar också bättre med det dialektiska förhållandet 

dem emellan och är i samklang med kritiker som menar att det är svårt att dra en klar gräns mellan 

det diskursiva och det icke-diskursiva. En allt för fast social praktik blir också ett problem för min 

anti-realistiska  hållning  (även  om den hållningen,  som jag  nämnt,  inte  är  absolut).  Trots  detta 

kommer jag att benämna detta fenomen för social praktik, men då med den betydelseglidning jag 

beskrivit.

Från Fairclough lånar jag också intertextualitet- och interdiskursivitetsbegreppen. Fairclough menar 

att en viktig del i förståelsen för det dialektiska spelet är att spåra intertextualiteten – både mellan 

diskurser, och mellan det diskursiva och den sociala praktiken. Av avgränsningsskäl kommer jag 

inte att använda begreppen i särskilt stor utsträckning, men de underlättar viss förståelse för hur 

diskurser förstärks respektive försvagas. I min användning kommer intertextualitet användas för hur 

utsagor återupprepas inom diskursen – och alltså motsvara någon form av inomdiskursiv intertex-

tualitet,  medan  interdiskursivitet  används  för  utsagor  som  aktualiserar  referenser  från  andra 

diskurser.

Dock, i behandlingen av mitt källmaterial kommer jag alltså att utgå från Laclau & Mouffe. Nedan 

162 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 146.
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redogör jag för de av deras begrepp jag kommer att ta fasta på i min diskursanalys.

För enkelhetens skull kommer jag endast att använda begreppen tecken och moment (och väljer 

alltså att bortse från begreppet element som Laclau och Mouffe också använder). Tecken blir då ett  

övergripande begrepp för alla de möjliga betydelser som ”finns” utanför diskursen (och inkluderar 

därmed Laclau och Mouffes betydelse för element). När tecken relateras till andra tecken får de en 

betydelsebärande funktion i en diskurs och kallas för moment. Denna övergång, från tecken till  

moment, sker genom interpellation – eller artikulatoriska praktiker – och leder till att tecken genom 

utsagor fixeras i (kontingenta) relationer. När jag i min materialanalys använder ordet utsaga menar 

jag de talakter som försöker förstärka tecknens position som moment. En utsaga är alltså en form av 

interpellation. 

Momenten formar, och utgör, diskursens analogikedjor – alltså de sammanlänkade tecken som utgör 

diskursens betydelsebärande struktur. Betydelsebildningen är överdeterminerad vilket innebär att 

det finns en rad exkluderade tecken, och därmed en möjlig alternativ artikulation. Dessa exklu-

derade tecken utmanar också ständigt diskursens analogikedjor, som aldrig blir helt fixerade. 

En central  position  i  diskursens  struktur  har  noden som utgör  analogikedjans  betydelsebärande 

centrum. Men noden, precis som momenten och diskursen som helhet, är högst kontingent och dess 

position är ständigt under utmaning.  Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att noden, som jag 

använder begreppet, inte är ett specifikt moment, utan mer av en gemensam nämnare som så att  

säga destilleras fram genom diskursens utsagor. Denna gemensamma nämnare får en central roll i 

betydelsebildningen eftersom den ”utses” av de samlade utsagorna och tjänar som armering eller 

som en förankringspunkt för analogikedjan.  I  en diskurs kan det också finnas flera olika noder 

eftersom det i en given social formering kan finnas: ”...a variety of hegemonic nodal points”.163 

Detta medför att en diskurs kan bestå av flera parallella, och i allt väsentligt, enhetliga analogi-

kedjor som, så länge de inte står i ett antagoniskt förhållande till varandra, till och med förstärker 

diskursens  meningsskapande  funktion.  Tillsammans  utgör  nodalpunkterna  och  analogikedjornas 

struktur det vad jag kalla diskursens inre logik. Diskursens inre logik har inte någon giltig referent 

utanför diskursen, och tjänar till  att avgöra om en utsaga är rimlig eller anses felaktig, eller till  

exempel avgör om en intertextuell utsaga kan användas eller inte. 

Alla diskurser är emellertid i behov av att upprepas. Det är i den ständiga återartikuleringen av 

momentens relationella status den får sitt bränsle, och det är i denna process den också kan utmanas  

163 Laclau & Mouffe 2001, s. 139.
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och förändras. Diskursens gränser och dess inre logik är alltid flytande och utsatta för antagoniska 

utmaningar. Ett  sätt  att iaktta dessa gränser och kamper är att fokusera på den flytande signifi-

kanten, vilka alltså är omstridda tecken som kan ges betydelse i fler än en diskurs. Precis som Ulf 

Mörkerstam, statsvetare vid Stockholms universitet, menar också jag att diskursen – i samspel med 

andra diskurser och en social praktik – kan leda till att en viss politik möjliggörs och annan ute-

sluts.164 Diskursens inre logik får alltså sociala konsekvenser, men inte oföränderliga sådana.

Ideologi och hegemoni är vanliga begrepp inom diskursanalysen. Jag kommer att sätt det förra i 

samband med engelskans common sense, och avser då när något fått status av att vara en sanning 

som inte ifrågasätts utan snarare blir något som andra diskussioner måste grunda sig på; alltså något 

som tycks besitta en slags neutral utgångspunkt. Jag har tidigare i uppsatsen använt ordet normali-

serad för detta, och kommer fortsättningsvis se ideologisk och common sense som synonymt med 

detta begrepp. De normaliserande krafterna är lättast att iaktta där gruppindelningar sker, där makt- 

och dominansrelationer upprätthålls samt där ett ”vi” och ett ”de” förstärks. Ett hjälpmedel för detta 

är att utgå från den sociala praktiken och relatera den till de mer diskursivt formade föreställning-

arna och därmed se vilka exkluderingar som kommer till stånd. Vi har sett att hegemonibegreppet 

kan användas för att dels beskriva den kraft som försöker skapa en ny fixering när diskurser krockar 

genom att enkelrikta en flytande signifikant och därmed inkludera eller exkludera den från diskur-

sen, dels som det (chimära) tillstånd som uppstår som en effekt av en hegemoniskt intervention. För 

den senare betydelsen kommer jag alltså främst att använda common sense/normaliering. Hegemoni 

används inte som ett centralt teoretiskt begrepp i denna uppsats.

Uppsatsens  huvuduppgift  är  att  se  hur  sharia  diskursivt  formas  i  Europaparlamentet.  Min 

utgångspunkt  är  att  se  sharia  som ett  odefinierat  begrepp  som genom utsagor  (i  Parlamentet) 

kommer att  betecknas med en rad analogikedjor. Representationen av sharia är emellertid alltid 

överdeterminerad och instabil. 

164 Mörkerstam 1999, s. 55. I sin doktorsavhandling studerar Mörkerstam samiskhet ur diskursanalytiskt synvinkel.
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De mest centrala begreppet i min diskursanalytiska design är:

 

• Moment – ett tecken som fått en relationell position och därmed ingår i en diskurs.

• Interpellation/artikulation – den process eller praktik som väljer ut vilka tecken som ska 
relateras och därmed bli moment i en diskurs.

• Utsaga – den talakt som interpellerar tecken till diskursen. 

• Analogikedjor – diskursens inre struktur, uppbyggd av momentens relation till varandra.

• Nod – analogikedjans ”gemensamma nämnare” som blir dess centrala punkt.

• Diskursens inre logik – diskursens inre struktur av betydelsebildning som avgör om en 
utsaga (eller tecken) passar in eller exkluderas.

• Flytande signifikant – ett tecken som kan vara ett moment i olika diskurser och vars 
placering inte är helt klar.

• Social praktik – den bakgrund mot vilken den diskursiva praktiken ska värderas, och 
som också har ett dialektiskt förhållande till denna. I uppsatsen tänker jag mig denna 
mer som en (nästan) stelnad diskursiv praktik.

• Intertextualitet/interdiskursivitet – hur utsagor (tecken) lånas och används inom och 
mellan diskurser.

• Normaliserad/common sense – en diskursiv formering som till synes verkar vara 
objektiv och neutral. Synonymt med ideologibegreppet.
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4.
EMPIRISK MATERIALANALYS

Materialet till uppsatsen, debatter som förts i Parlamentet, utgör ungefär hundra tättskrivna sidor 

med de olika parlamentarikernas inlägg i olika frågor – med den gemensamma nämnaren att alla 

inlägg stammar från diskussioner som på något sätt berör begreppet sharia. Som jag nämnde i 1.3 

ser jag det som tämligen säkert att jag fått med den absoluta majoriteten av de utsagor där sharia 

använts. Om jag i kapitel 2 behandlade sharia i den bemärkelsen att det inte ska karaktäriseras som 

en förgivettagen och oföränderlig enhet utan formas genom ett flertal diskurser, ser jag här till hur 

sharia diskursivt formas i parlamentets debatter; alltså en fokusering på hur en specifik diskursiv 

formering av sharia ser ut.

Arbetet med materialet inleddes med att jag gjorde en genomläsning för att få en känsla för inne-

hållet.165 Efter ytterligare läsningar framträder en rad begrepp, uttryck och utsagor som tycks cent-

rala när ledamöterna talar om sharia; och som på något sätt tycks ha förmågan att tala om vad sharia 

är. Dessa tecken får rollen av nodalpunkter och blir ett centrum för de olika analogikedjor som 

bygger upp diskursen. Jag vill återigen påpeka att noden här inte ska ses som en specifik och ofta 

använd utsaga utan som något som får en central betydelsebärande sammanfattande roll och ”utses” 

av de samlade utsagorna i materialet. I min läsning av materialet har jag inte bara tagit fasta på 

utsagor där sharia används utan även beaktat begrepp som den ”muslimska lagen” eller ”islamism”, 

där det är uppenbart att det är sharia som i grunden avses. Noderna formas alltså utifrån ett brett 

perspektiv där yttranden och sammanhanget visar på likheter och kopplingar mellan utsagorna. 

Eftersom jag ser hela Parlamentet som en diskurs kommer jag inte att redovisa vem eller vilka som 

står för de olika debattinläggen.166 Anonymiseringen rimmar också med att jag till största del ser 

mitt material som synkront. Jag gör detta med ett undantag: jag redovisar vilka utsagor som kom-

mer från parlamentsledamöter respektive från Kommissionen eller Rådet. En sådan uppdelning är 

nödvändig om man vill iaktta olikheter mellan olika EU-instanser, vilket jag återkommer till i slutet 

av kapitlet.

Inledningsvis var det svårt att avgöra om jag ska behandla mitt material som en diskurs eller som 

165 Under insamlandet hade jag givetvis också läst alla utsagor, men inte som den helhet en första genomläsning ger.
166 Det omvända kan emellertid vara intressant om man vill gå vidare och se till hur diskursen påverkas av till 

exempel mer nationellt grundade synsätt.
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flera. Men under arbetet med materialet stod det av flera skäl ganska klart att se parlamentets tal om 

sharia som en diskurs, men som är uppbyggd av en rad nodalpunkter. För det första är mitt syfte att  

se parlamentets tal i ett större europeiskt sammanhang och då blir denna avgränsning naturlig och 

parlamentsdiskursen blir en klart avgränsad del i en större diskursordning. För det andra, om jag 

valt att se olika diskurser, blev det mer och mer uppenbart att det skulle bli svårt att avgöra gränser-

na för dessa, det skulle bli frågan om en nästan oavbruten överlappning vilket på ett onödigt sätt 

skulle försvåra analysen.  

I min behandling av materialet utkristalliserade sig fem nodalpunker som var och en alltså utgör 

centrum i en egen analogikedja. Dessa har jag kallat: 

• Arkaisk

• Kvinnan

• Hot

• Inhuman

• Religiös-juridisk lag 

I kapitel 3 klargjorde jag att en nod inte består av en specifik utsaga eller moment, utan snarare av 

en gemensam (betecknande) nämnare. Namnet på de olika noderna/analogikedjorna är därför, så att 

säga, förkortade. Den arkaiska noden inrymmer till exempel också fundamentalism och oföränder-

lighet,  noden  hot  även  fara  och  oro,  samt  noden  inhuman  även  omänskligt  och  motsats  till 

mänskliga rättigheter. 

Framväxten av dessa noder och analogikedjor redovisas i varsitt delkapitel där jag också löpande 

påvisar  vissa  osäkerheter  formeringen.  Analogikedjorna  är  i  mångt  överlappande  och  ”tjänar” 

varandra. Detta kommer inte minst att märkas då hela eller delar av citat förekommer flera gånger i 

de olika delkapitlen. För tydlighetens skull har jag ändå valt att ta upp de olika analogikedjorna var 

för sig. Efter presentationen av de olika analogikedjorna tar jag i ett separat delkapitel mer enhetligt 

upp de utmaningar som finns till dessa. Avslutningsvis kommer jag att göra en sammanfattning av 

diskursens  innehåll  och  dess  kunskapsproducerande  roll  vilka  leder  vidare  till  uppsatsens  slut-

kapitel. 
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4.1 Arkaisk

På grundval av sharia, som betingas av ett arkaiskt samhälle med uråldriga seder, blir otaliga barn överallt  
i världen bortgifta mot sin vilja.167

Eftersom begrepp och företeelsers mening bland annat skapas i relation till sin motsats, eller åt-

minstone till något som det inte är, betecknar noden i mångt och mycket något som är i motsats till 

det civiliserade, demokratiska och moderna samhället i väst/EU. Det är för övrigt en tendens som 

återkommer i flera av analogikedjorna. Två exempel på detta kommer båda från 2002:

Herr talman! Skall vi stödja ett land som bibehåller barbariska förfaranden? Den här gången handlar det  
om tragedin med Amina Lawal. Allt fler stater inom Nigeria inför lagstiftning som baseras på sharia. Det 
politiska klimatet är ofta så islamiserat att det enda sättet för politiker att ha en chans vid val är om de  
pläderar för den här lagstiftningen. Omänskliga gamla ökenvanor, som att stena kvinnor eller hugga av 
lemmar, går naturligtvis rakt emot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna....Utvecklingshjälp och 
stöd  för  sunt  styrelseskick  tjänar  inte  mycket  till  om  mottagarna  av  detta  stöd  fortsätter  med  sina 
barbariska förfaranden.168

Det finns dock inget alternativ för öppenhet och demokratisering. Moderniseringens ljus kan endast skina 
om det blir ett slut på de barbariska metoderna ur den dunkla historien.169 

Här framkommer fler begrepp och betydelser som direkt eller indirekt uttrycker någon form av 

avståndstagande och upprättandet av en gräns mellan det utvecklade, civiliserade och moderna sam-

hället och andra delar av världen. ”Omänskliga gamla ökenvanor,” stena kvinnor, hugga av lemmar 

går emot det moderna upplysta samhället, och är, det ligger i undermeningen, oförenligt med detta. 

Liknande dikotomier kommer att vara frekvent förekommande i uppsatsen.

EU och västvärlden, den demokratiska världen, är en hjälpande hand och en väg mot modernisering 

men som motarbetas av de ”barbariska metoderna ur den dunkla historien”. Just den egna bilden av 

EU (Europa) som något som bör och ska gripa in, påskynda och styra utvecklingen åt ett demo-

kratiskt håll är återkommande (även i utsagorna som bygger upp de andra analogikedjorna170) och 

kan utan svårighet ses som en koppling till den gamla koloniala synen på den övriga världen.

Här kan vi se hur ordet barbarisk upprepas och knyts an till de metoder och förfaranden som kom-
167 Fråga 18 februari 2009 (till Kommissionen).
168 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
169 Parlamentsdebatt 23 oktober 2002.
170 Jag har dock inte skapat en nodalpunkt kring just det synsättet eftersom den har ett visst fokus på Europas självbild 

(vilket i och för sig spelar in i debatten kring tex. sharia – men dock inte primärt) och dels innefattar också den 
diskursen en allt för vid syn på ”den andre” och dess kultur etc. Något som inte kan ramas in i eller är syftet med 
denna uppsats. Inte heller kan man per se utgå ifrån att det skulle vara negativt att stater eller internationella 
samarbetsorganisationer påverkar eller för diskussion med andra stater eller organisationer (om tex. ingångna 
avtal), men det är när denna kontakt förs utifrån en makthierarki där den andra ska lära sig och ändra sig efter 
redan givna regler som positionerna och relationerna kan sägas andas viss luft från traditionellt imperialistiska 
tankegångar.
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mer i kölvattnet av att införa eller leva efter sharia, alltså en klar intertextualitet. Ett ord som bar-

bariskt får antas ha negativ klang och förknippas med något som exkluderats från narrativet om den 

moderna västvärlden. Barbarer, som till en början betecknade de stammar och folk som inte var 

greker (och alltså även då vid sidan av den civiliserade världen), har att göra med något förmodernt 

och  icke-civiliserat.  Ordet,  som används  ett  tjugotal  gånger  i  mitt  material,  kanske  inte  alltid 

används i direkt anslutning till just sharia (men dock i en majoritet av fallen) men alltid i de utsagor 

som behandlar rättssystem och straffmetoder i främst Iran och Nigeria. Här följer några exempel på 

sådana uttalanden: ”...så att den barbariska metoden att döda någon enligt Sharia-lag...”,  ”...den 

universella  fasa  som  vi  känner  inför  de  barbariska  och  medeltida  sharia-straffet...”,  ”...att 

Europeiska Unionen inte bara vänder sig mot denna barbariska praxis i enskilda fall...”, ”...markera 

Europeiska Unionens avståndstagande från sådana barbariska och inhumana metoder...”.171 

Men det är alltså inte bara barbari i sin form av förstärkt avståndstagande och skiljt från till exempel 

civilisation, modernism och humanism som formar den arkaiska analogikedjan. Barbari kopplas 

också  till  utsagor  om modernitets-  och  civilisationsfientlighet,  patriarkala  system,  grymma  och 

omänskliga straff som dödsstraff, piskstraff, amputering och stening, samt till en allmän tendens att 

vara bakåtsträvande, medeltida och till exempel husera förlegade stamsedvänjor. Allt detta formar, 

förstärker och ingår tillsammans i analogikedjan kring den arkaiska noden. De grymma straffen, 

framför allt piskstraff, stening och amputering, är mest förekommande. 

[...] beklagar djupt att en ung flicka pryglades till följd av den islamiska lagstiftningen och är oroad över 
tillämpningen av Sharia i vissa områden i Nigeria...172

När det gäller Nigeria förutsätter detta en bekämpning av tillämpningen av den islamiska sharian – bl.a. 
lät man en kvinna stenas till döds inför TV-kamerorna...173

Afghanistans  justitieminister  meddelade nyligen  att  den nya  tillfälliga regeringen skulle  upprätt-hålla 
Sharialagsanktionerna med att stena kvinnor till döds för äktenskapsbrott och med amputering för stöld.174

171 Parlamentsdebatt 5 september 2002, 24 oktober 2002 samt 13 mars 2003. Jag har, som nämnts, inte utfört en 
kvantitativ analys av mitt material. Däremot har jag som en engångsföreteelse titta närmare på just barbar och hur 
det förekommer i andra debatter i Parlamentet. Barbar (och andra besläktade ord) förekommer i ett brett fält av 
frågor – men alltid som en förstärkning av ett avståndstagande från talarens sida (och dennes värderingar). 
Följande företeelser (bland många andra) beskrivs som barbariska: Turkiets inblandning på Cypern (2004); 
djurtransporter och djurförsök (2004, 2009), främlingsfientlighet (2000); extremhögern (2000), majoritetens 
förtryck av minoriteter inom EU (2000), feghet respektive anarki (2000), dödsstraff (i USA) (2000), vapenexport 
(2000), EU:s utrikespolitik, ekonomiska politik och sociala politik (2000), förtryck (som motsats till frihet, framtid 
och humanism) (2000), användandet och utnyttjandet av barnsoldater (2000), Storbritannien och USA:s flyganfall 
mot Irak (2001), Greklands ekonomiska åtstramningar (2001), olaglig handel med kött från djungeldjur (2004), 
nazifascism (2004), USA:s förfarande med fångar i Guantanamo (2004), omänskligt beteende (2008), Robert 
Mugabes styre (2008), att ta bort skrivningar om EU-flaggan och EU-hymnen ur Lissabonfördraget (2008), slakten 
av det palestinska folket i Gaza (2009), kvinnlig könsstympning (2009), massakern i Katyn (2009).

172 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
173 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
174 Fråga 6 februari 2002 (till Rådet).
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...om vi inte gör något för att förhindra det kommer en nigeriansk kvinna på trettio år att stenas till döds 
anklagad för äktenskapsbrott. Den 18 mars – jag upprepar att om vi inte gör något emot det – kommer vi  
åter att på TV få se de hemska bilderna av en person som begravs levande upp till midjan och sedan 
stenas till döds.175

De senaste rapporterna om kvinnor som stenats ihjäl enligt gamla Sharia-lagar är fullkomligt hårresande. 
Att detta förekommer år 2002 är helt oacceptabelt. En hel värld vänder sig i avsky mot Iran.176

Dessa  är  ohyggligheter  som  fördöms  av  varje  civiliserad  individ,  regering  och  rättssystem.  Vissa 
barbariska gärningar är extra nedslående eftersom de godkänns av individer som förmodligen utsetts att 
skipa rättvisa. Det gäller inte bara i Nigeria, men just i dag ligger vårt fokus på Nigeria. Den praxis som  
tillämpas där, i sharialagens namn, ligger utanför anständighetens gränser för varje samhälle som kallar  
sig  civiliserat  eller  människovänligt.  Stening till  döds  för  äktenskapsbrott  är  barbariskt,  piskning för 
sexuellt  umgänge före äktenskapet  eller  för  alkoholkonsumtion och amputering för  stöld torde anses 
orimligt. Att ge ett rättsligt godkännande till en dödsdom genom stening av en laglig pöbel kan inte vara 
acceptabelt hos den stora majoritet nigerianer som är anständiga och ansvarskännande, inräknat landets 
president, och det kan sannerligen inte vara acceptabelt för oss.177

I citaten ovan framgår det hur analogierna överlappar varandra, främst kanske den arkaiska och den 

kring kvinnan (som jag kommer till nedan). Vi kan också se en gränsdragning mellan sharia och det 

”ansvarskännande och anständiga”. När det gäller framför allt steningsstraffet hamnar det i en int-

ressant position eftersom det tolkas som ett dödsstraff och blir därför svårt att helt kritisera som ett 

sådant eftersom många andra stater, som anser sig vara civiliserade, har sådana straff kvar i sin 

straffskala. Det finns två sätt att tackla denna dubbelhet. Antingen kritiseras också dödsstraffet i 

allmänhet178, eller så kritiseras just denna extremt grymma form av dödsstraff. Det senare alter-

nativet ryms innanför den arkaiska logiken (och förstärker den) eftersom det inte är dödsstraffet 

som sådant, utan dess tillämpning utifrån sharia, som kritiseras, medan ett mer humant dödsstraff 

mer får en antagonisk position. 

Den arkaiska noden, som framgår nedan, växer också fram genom att sammanfoga element som är i 

direkt motsats till ett civiliserat, modernt och jämlikt samhälle där individens friheter skyddas. En 

sådan gränsdragning leder till att ytterligare avskärma och exkludera vissa företeelser och andra 

begrepp och praktiker som förknippas med dessa. Även om det ibland kan vara indirekt är det alltid 

mer eller mindre underförstått att det goda samhället representeras av Europa, EU eller västvärlden, 

eller den demokratiska världen i stort. Det senare bidrar till att analogikedjan till viss del undergrävs 

då ett land eller kultur på ett sätt kan anses som en demokrati, men på ett annat som en ociviliserat  

eller omoderna sådant. 

Det är ett orättvist, diskriminerande och primitivt sätt att tillämpa Sharia, den islamiska lagen. Därför ber 

175 Parlamentsdebatt 11 mars 2002.
176 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002.
177 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
178 Vilket också har gjorts i andra parlamentsdiskussioner som inte rör islam eller sharia.
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jag er att ni vidtar lämpliga åtgärder, trycker på och tar initiativ inför den nigerianska presidenten för att 
förhindra detta mord och skydda de nigerianska kvinnornas grundläggande rättigheter.” 179

...i  en  region  som  har  sjunkit  under  gränsen  för  vad  som  är  människovärdigt,  på  grund  av  en  
traditionalistisk tillämpning av Koranens lag, sharia. Medborgarna i vissa regioner i Nigeria, som har 
fjättrats och tystats ner av obskyra sedvanor, är offer för en moralisk tillbakagång, ja till och med ett  
civilisatoriskt förfall.180 

Hemska  straff  utdelas  fortfarande.  Den  gammalmodiga  medeltida  steningen  ingår  fortfarande  i  
straffrätten. Människor hängs offentligt, händer huggs av för ringa brott och ögon sticks till och med ut  
utan bedövning. […] Vi kan naturligtvis inte låta bli att ställa oss bakom en fördömande FN-resolution 
om Iran fortsätter på den ödesdigra vägen av angrepp mot de universella principerna. Här handlar det inte  
om  en  framgångsrik  dialog  om  mänskliga  rättigheter  med  EU  som  det  suggereras  utan  om  ett 
framgångsrikt avskaffande av barbariska metoder.181

Men  religionerna,  kulturen  och  traditionerna  förändras.  Jag  kommer  från  ett  land  [Italien]  där  det 
fortfarande under efterkrigstiden fanns hedersmord,  ett  land som erkände våldtäkt  som ett  brott  mot 
individer först under 70-talet när kvinnosaksrörelsen var stark. I dag, i Europa, är vi kvinnor fortfarande 
diskriminerade. Vår sexualitet är en handelsvara, men rätten att existera har vi erövrat. Men lidandet och  
orättvisorna som drabbar kvinnorna och mänskligheten verkar i dag i stället drabba våra kroppar och våra  
själar  hårdare.  Än en gång stympas  kroppar,  stenas  kvinnor,  tvingas kvinnor  till  månggifte,  stympas 
oskyldiga barns kroppar genom kvinnlig omskärelse av religioner, traditioner och kulturer i namn av en 
Gud som sägs vara allsmäktig och barmhärtig.182

I det sista citatet, som ingår i en längre redogörelse kring frågan om Amina Lawals avrättning i 

Nigeria  och bland annat  landets  förpliktelser  utifrån internationella  konventioner  om mänskliga 

rättigheter, kan man utifrån diskursen om Europa som förhållandevis civiliserat (om än inte full-

komligt) se en markering mellan Europa och områden där förtryck (återigen) förekommer; något 

som möjligen också hotar att vrida klockan tillbaka i Europa (vilket jag återkommer till nedan). I 

allmänhet visar de föregående citaten främst hur sharia, men också andra begrepp och benämningar, 

ofta förknippas både med ett gammalt, primitivt och traditionalistiskt sätt att tänka och resonera 

samt att detta blir en exkluderingsfaktor mot det mer utvecklade EU och Europa. Det är ”vi” (det 

vill säga den enhet som talaren befinner sig i och anser sig representera – ett Europa med stort mått  

av mänskligt ansikte) som inte kan tolerera hur länder som Iran och Nigeria – vilket indirekt blir till  

ett ”de” – tillåter grymma och omänskliga straff som sägs baseras på och uttrycker en inom islam 

befintlig inre kärna. Inte ens en av det demokratiska samhällets grundbultar – yttrandefriheten – går 

fri från inskränkning. I de två första citaten kan vi också se viktiga spår av hur alla diskursens 

analogikedjor till viss del luckras upp: sharia är något som kan tillämpas på ett visst sätt, det finns 

alltså en öppning till tolkning. Dessa utsagor är genomgående och blir viktiga att återkomma till i 

kapitlets senare del.

179 Parlamentsdebatt 11 mars 2002.
180 Parlamentsdebatt 11 april 2002. 
181 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002
182 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
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Centralt i den arkaiska analogikedjan är också synen på sharia som oförenlig med fundamenten i det 

som målas  upp som det  västerländska  synsättet,  till  exempel  demokrati,  sekularism,  värdighet, 

samexistens, tolerans och mänskliga rättigheter. En första genomläsning av materialet ger sken av 

att islam är en essentialistiskt och oföränderlig entitet (tecken på detta kan också ses i de exempel 

jag visar ovan). Vid en närmare bearbetning framgår det snarare att det inte är islam som målas upp 

som en oföränderlig entitet; islam kan nämligen också vara bärare av det goda religioner har med 

sig. Detta goda kan dock förvrängas av att en del av religionen, sharia, tillåts verka i allt för stor 

utsträckning. Men inte heller sharia fixeras som en fast entitet men väl, oavsett tolkning, som något 

som verkar vara mer eller mindre oförenligt med bilden av det västerländska tänkandet. Alltså, lite 

tillspetsat, någon form av väst är väst, och öst är öst. Även om det ofta talas om sharia i tolkande 

sammanhang förknippas sharia alltid med en oförenlighet med det västerländska och förblir något 

som Europa och den civiliserade världen borde och måste avskärma sig ifrån. 

Här kan man i och för sig se en viss oklarhet i vad som hamnar innanför respektive utanför det 

västerländska. Vissa utsagor gör en åtskillnad mellan å ena sidan religiösa synsätt och å den andra 

sekulariserade, medan andra utsagor sätter gränsen mellan en kristen tradition och en muslimsk. För 

det senare gäller också islams – eller egentligen sharias – oförenlighet med till exempel mänskliga 

rättigheter och mänsklig värdighet. I dessa fall är det när sharia införs, eller upprätthålls som grund 

för  lagen,  som dikotomin  uppstår.  Oförenligheten  ligger  alltså  inte  i  kulturen,  etniciteten  eller 

språket utan det är införandet av sharia som blir boven i dramat. Detta blir ännu ett tecken på att 

sharia är det som leder till  en konfrontation och omöjlig samexistens mellan islam och kristen-

domen. Nedan följer exempel på utsagor som formerar detta mönster. 

Med den ökade spänningen i Middle Belt illustreras samtidigt min växande oro av den tillspetsning av de 
religiösa  motsättningarna  som  rör  sig  allt  längre  mot  mitten  av  landet  och  söderut.  [...]  Samtidigt 
konfronterades  han  [George  W. Bush]  dock  samma fredag den 2 november  med genom-förandet  av 
beslutet i Kaduna att som trettonde delstat införa den islamiska straffrätten, sharia. Det kommer inte att  
främja den fredliga samexistensen mellan muslimer och den stora kristna minoriteten i den staten.183

De religiösa och etniska spänningarna tilltar genom att sharia införs och används i allt fler förbundsstater.  
Våldsverkare går ofta straffria. […] Presidenten och alla demokratiska krafter i Nigeria uppmanas att med  
rättsstatliga medel obevekligt  ta itu med våldsverkare,  värna de mänskliga rättigheterna och driva på 
ekonomiska reformer till gagn för alla delar av landet, om det skall bli ett slut på det här eländet.184

Herr  talman!  Några  stater  i  världen  ignorerar  de  grundläggande  reglerna  i  den  internationella 
värdegemenskapen. I artikel 18 i FN:s förklaring om de mänskliga fri- och rättigheterna heter det: Envar 
har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Sedan 1991 har Pakistan den islamiska lagen 
Sharia. Påbud och förbud enligt koranen är den högsta lagen. Genom lagen om blasfemi störs på ett  
känsligt sätt den i huvudsak fredliga samexistensen mellan muslimer och kristna liksom andra religiösa  

183 Parlamentsdebatt 15 november 2001
184 Parlamentsdebatt 15 november 2001
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minoriteter. Yttrande- och pressfriheten har starkt begränsats.185

När det gäller de frågor ni tar upp bör Europeiska unionen förklara att vi, även om vi respekterar de 
traditioner och den religion som utövas i Afghanistan, kräver att de mänskliga rättigheterna respekteras i 
landet. Tillämpningen av dessa islamiska straff är oförenliga med hur vi tolkar respekten för de mänskliga 
rättigheterna. […] Jag vill emellertid erinra er om att det är brukligt i alla länder som har islamisk religion  
att tillämpa sharía, den islamiska lagen. […] Det skulle ta mycket lång tid att räkna upp alla fall där  
domar  från  islamiska  domstolar  i  andra  länder  i  Mellanöstern  har  verkställts,  där  fruktansvärda  
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och särskilt  kvinnornas rättigheter  sker.  […] Jag anser  att 
Europeiska unionen måste vara en förkämpe i försvaret av de mänskliga rättigheterna, men vi måste vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder för att inte förolämpa de religiösa känslorna. Ni känner säkert till att  
motsättningarna mellan den islamiska och den kristna civilisationen diskuteras mycket just  nu och vi 
måste vara försiktiga när det gäller de här frågorna.186

Det handlar emellertid också – jag vänder mig härmed till kommissionär Fischler – om att gå till botten  
med sharialagstiftningen och islamiseringen av delar av centrala Afrika, där detta är ett fall bland många  
andra och där vi kan förvänta oss att detta kommer att upprepas gång efter gång. Det handlar om att med 
tydlighet,  fasthet,  uthållighet  och konsekvens ifrågasätta om sharialagstiftningen verkligen är förenlig 
med människorätten, med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. […] Vi måste också kunna 
ifrågasätta det rimliga i att en sharialagstiftning på ett sådant grundläggande sätt strider mot folkrätten och  
människovärdet. Vi måste på alla sätt ställa följande fråga: Var är de röster i Afrika och i Europa bland  
troende muslimer som säger att detta är oförenligt med vad som måste vara kärnan i all religiös tro, 
nämligen kärlek och tolerans?187 

Kära kolleger,  problemet är precis detta: Åtskillnaden mellan religion och politisk makt och politiska  
beslut. Detta är inte bara ett problem i samband med så kallade fundamentalistiska religioner; det handlar  
inte om de extrema fallen av könsstympning eller tillämpning av sharia, utan om det allmänna, normala  
fallet, det som är vanligt även i våra egna länder, det handlar om den nödvändiga skilsmässan mellan 
kyrka och stat, mellan religion och politik.188

De länder som inte har ett sekulariserat system utan ett system som bygger på sharia-lagar, med allt vad  
dessa religiösa lagar innebär när det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna, borde bemötas med klara 
beslut  från  unionen  och  världssamfundet.  Även  om  samarbete  fortfarande  är  ett  sätt  att  närma  sig 
befolkningen, vore det fel att upprätthålla normala ekonomiska relationer med regeringar som bryter mot 
principen om de mänskliga rättigheterna och det skulle klart motsäga alla de vackra ord som yttrats under  
de senaste åren. Vi ber det irländska ordförandeskapet att med parlamentets stöd framföra behovet av  
starkare och mer politiska uttalanden vid dess nästa möte med Förenta nationerna.189

I citaten ovan skapas en ganska klar gräns mellan tillämpning av sharia och internationella deklara-

tioner och konventioner kring mänskliga rättigheter. Sharia som begrepp exkluderas och avgränsas i 

förhållande till den (i Parlamentet) positivt laddade diskursen om mänskliga rättigheter. Det står 

också klart att mänskliga rättigheter inte bara står över lokala traditioner utan också religiösa tros-

uppfattningar och sedvänjor. Det är de västerländska värdena och talet om mänskliga rättigheter 

som har tolkningsföreträde när det gäller hur samhället och individens rätt ska formas och bedömas. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att sharia i stort exkluderas medan religionens roll är mer omstridd. 

När det gäller oförenligheten med till exempel mänskliga rättigheter visar citaten ovan på en viss 

185 Parlamentsdebatt 15 februari 2001
186 Svar 6 februari 2002 (från Rådet).
187 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
188 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
189 Parlamentsdebatt 14 januari 2004.
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kamp om huruvida religion som sådan eller bara viss tolkning bygger upp den arkaiska noden. Det 

finns utsagor som skapar en klar gräns mellan religion och politik, eller snarare mellan ett religiöst 

respektive sekulärt samhälle och talar om det västerländska samhället som ett sekulärt sådant. Andra 

utsagor formar bilden av en religiös kärna som återfinns i alla religioner vilket i högsta grad är  

användbart i ett modernt samhälle; en essentialistiskt hållning där skillnaden mellan sanna, äkta och 

”goda” religioner (som står för religionens själva idé) och andra religioner som blivit avarter bildar 

exkluderande gränser. Islam i form av religion verkar i den bemärkelsen kunna tolkas utifrån en 

sådan god kärna medan sharia  inte  verkar  kunna göra det.  Där blir  analogikedjan mer fixerad. 

Oavsett om samhället ska eller bör, eller inte ska eller inte bör, innehålla inslag av religion (och i så 

fall  dess goda kärna)  förknippas sharia obönhörligen med sådant som inte kan accepteras i  det 

västerländska och civiliserade samhället. Det är också just införandet av sharia som kommer att 

störa  den fredliga  samexistensen som ändå tycks  vara  möjligt.  Det  är  sharia  som får  beteckna 

gränsen till ett acceptabelt samhälle och det är i viss mån sharias oföränderlighet och essentialism 

som upprätthåller de grymma och ålderdomliga traditionerna och rättstänkandet jag redogjort för 

ovan.190 Vi kan här nästan se tendenser till att religiösa lagar blir synonymt med sharialagar och 

lagar grundade på kristet tankegods inte blir religiösa.

Gränsen mellan islam, som kan befinna sig på den godtagbara sidan av religionens innehåll och 

bidrag, och sharia som obönhörligen hör till den exkluderade sidan och uppfattas som en oföränder-

lig  medeltida  enhet  på  kollisionskurs  med  västerländskt  kristna  värderingar,  framgår  också  av 

följande:

Det finns ytterligare två missförstånd: Det första är att jämställa den islamiska fundamentalismen med 
principerna i den kristna traditionen, som avpolleteras som överspelade och bakåtsträvande, när i själva 
verket  den  kristna  och  katolska  traditionen  är  en  integrerad  del  av  de  europeiska  folkens  arv  av 
värderingar och gemensamma kultur. Det andra är när man betraktar den islamiska fundamentalismen 
som en sekteristisk vrångbild av islam, när den i själva verket representerar den genuina och normala  
tolkningen av islam, den som lärs ut vid samtliga islamiska universitet. Det är möjligt att det är politiskt  
korrekt att bortse från detta, men det hindrar Europa från att försvara sig mot den fara som de islamiska 
samhällena utgör, samhällen i vilka de stränga reglerna i sharia råder, och som tar samma hänsyn till  
kvinnors rättigheter som de tar till vår familjerätt och alla våra frihetsprinciper.191

Knappt ett år efter föregående citat redovisade Europadomstolen sin dom angående Välfärdspartiet 

(Rafah Partisi)  i  Turkiet.  Refah Partisi  hade genom demokratiska val  blivit  det  största  partiet  i 

parlamentet, men den turkiska författningsdomstolen kom därefter att förbjuda partiet samt dess 

ledande personer att verka politiskt eftersom de förde en politik som var ”contrary to the principle 

190 Rörande hur sharia betecknas utifrån mänskliga rättigheter se kapitel 4.4.
191 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
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of secularism”.192 Europadomstolens dom, som är omfattande, används inte sällan i debatterna kring 

sharia, islam i Europa, demokrati och Turkiets anslutning till EU (exempel på detta kommer senare i 

kapitlet). Talet om sharia som antidemokratisk, vilken framgår i det jag skriver ovan, förstärks i och 

med att Europadomstolens dom används och återupprepas i debatten. 

Sharia  is  a  general  concept  that  encompasses  several  legal  aspects  and  is  the  subject  of  varying 
interpretations both in the countries where it is applied and among specialists. […] In a specific context  
involving the situation in Turkey and the dissolution of Refah Partisi (Welfare Party), the European Court 
of Human Rights (Case No 4132/98 Refah Partisi v Turkey — Judgment of 13 February 2003) recognised 
that sharia was stable and invariable and was incompatible with the fundamental principles of democracy 
as set forth in the European Convention of Human Rights.193

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fastställde den 13 februari 2003 att sharia-lagarna 
strider  mot  europeiska  värderingar  (målet  Refah  Partisi  ”the  Welfare  Party”  m.fl.  mot  Turkiet).  
EU-kommissionen  har  nyligen  beviljat  ytterligare  180 miljoner  för  ett  hjälpprogram efter  tsunamin  i 
provinsen Aceh. Det totala beloppet uppgår således till  207 miljoner euro. Det är ytterst tveksamt om 
fortsatt ekonomisk stöd ska ges till Aceh med hänsyn till att man i denna provins tillämpar sharialagar.  
[…] Hur rättfärdigar rådet EU:s fortsatta stöd till Aceh med hänsyn till att sharialagarna står i direkt strid 
mot EU:s grundläggande principer om mänskliga rättigheter, rättstatsprincipen och demokrati?194

Sharia institutionaliserar en bristande jämställdhet mellan män och kvinnor och ger tämligen ofta barn  
mindre omfattande rättigheter.  Sharia tillämpas inte i någon annan europeisk stat och inte heller i  de 
länder som bildades efter det ottomanska rikets upplösning och som fortfarande har betydande muslimska 
befolkningar, däribland Turkiet, där sharia avskaffades 1926. Inget annat europeiskt land tillåter att dess 
sekulära rätt ersätts av någon som helst religions heliga lag eller att religiösa funktionärer utövar dömande 
makt.  […]  Framstående  jurister hävdar  att  Grekland  inte  har  någon  fördragsenlig  förpliktelse  att 
upprätthålla  ett  sådant  rättssystem för  en  del  av  sina  med-borgare.  Detta  understöds  också  såväl  av 
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna som av de internationella konventionerna om 
skydd för de mänskliga rättigheterna inom FN:s ram, enligt vilka anakronismer som sharia och andliga  
muftidomare  ska  avskaffas.  I  samma  riktning  pekar  rättspraxis  från  Europeiska domstolen  för  de 
mänskliga rättigheterna...

Jag frågar:
1. Anser kommissionen att genomdrivandet av sharia i Thrakien är förenligt med EU:s lag-stiftning?
2. Anser  kommissionen  att  detta  att  som ett  undantag  tillämpa  sharia  är  en  nödvändig  följd  av 

gällande internationella skyldigheter för medlemslandet i fråga?
3. Om så inte är fallet, vilka åtgärder och initiativ avser kommissionen att vidta för att se till att EU:s 

lagstiftning får full verkan i regionen i fråga?195

192 Refah Partisi v. Turkey, §23. Europadomstolen friar Turkiet på alla punkter, bland annat med hänvisning till den 
sekulära konstitutionen och Refah som ett muslimskt parti där ledande personer sägs ha propagerat för 
sharialagstiftning. Europadomstolen menar i en passus (Refah Partisi v. Tukey, § 123) att sharia inte är förenligt 
med demokrati. Europadomstolen väger alltid sina domar bland annat mot inhemsk lag – lagar som alltså kan 
variera från stat till stat – och ska alltså ses som starkt kontextbundna. Det är alltså inget generellt uttalande om 
sharia som Europadomstolen gör. De slutsatser några parlamentsledamöter gör utifrån domen är alltså till viss del 
felaktiga och går långt bortom det Domstolen egentligen menar. Men i detta sammanhang spelar detta ingen roll då 
det just användningen och de kopplingar som görs utifrån domen som är det relevanta. Domstolens, och de åsikter 
som kan tillskrivas och relateras till den, betydande roll och anseende ska däremot tas med i förstärkningen av 
diskursen. 

193 Svar 8 februari 2006 (från Kommissionen). Läsaren bör här vara uppmärksam på att citatet innehåller både referat 
från Europadomstolen (citatets andra del) samt det som Kommissionen själva uttrycker i sitt svar (citatets första 
del).

194 Fråga 29 september 2006 (till Kommissionen).
195 Fråga 18 januari 2010 (Kommissionen).
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Vi kan här alltså se en mycket tydlig interdiskursivitet då utsagor i Parlamentet knyter an till och 

använder utsagor från Europadomstolen för att stärka diskursens exkludering av sharia. Något man 

här måste ha i åtanke är den status som Europadomstolen, och dess domar, ändå har bland dess 

medlemsstater (och genom sin koppling till FN). I utsagorna ovan förstärks också sharia som en 

oföränderlig stabil  entitet  när Europadomstolens  uttalanden citeras.196 Användningen av Europa-

domstolens  dom återkommer  i  kapitel  4.4.  Intressant  är  att  iaktta  argumentationen från den 29 

september 2006 (det mellersta ovan) i ljuset av EU:s egna katalog av mänskliga rättigheter som då 

var under utarbetande.197 Dessa är främst till för att styra EU:s politik på alla plan, inklusive utrikes-

kontakter och hjälp till krisdrabbade områden. EU ska inte vara en del av eller verksam i situationer  

där kränkningar av mänskliga rättigheter sker. EU tar här alltså på sig en uppgift att, om än indirekt, 

påverka omvärlden i riktning mot en efterlevnad av mänskliga rättigheter. Det är svårt att argumen-

tera mot att världen bör gå en sådan utveckling till mötes (och en sådan argumentation är här varken 

min uppgift eller ligger i mitt intresse), men intressant blir det om det uppstår en naturlig gräns-

dragning mellan mänskliga rättigheter och exempelvis sharia. En diskussion vi får anledning att 

återkomma till senare.  

Den arkaiska nodalpunkten förstärks  också genom att  knyta begrepp som fundamentalism,  tali-

baner, radikalisering och islamism till sig och förknippar då sharia med dessa negativt laddade ord. I 

utsagor  från  början  av  2000-talet  märks  givetvis  kopplingarna  till  talibanregimens  fall  och  de 

hemskheter som motiverade kriget mot dem, samt, i några fall, al-Qaida. Några år in på decenniet 

blir hänvisningar till fundamentalismen och islamism vanligare, och talibanerna används mer sällan 

i argumentationen. 

För oss medborgare i Padanien är det oacceptabelt att en europeisk konstitution i stället för att hämta 
historisk inspiration från Karl den store verkar ha förhållandet mellan euron och dollarn som sin enda 
andliga ledstjärna. I stället bör den med stolthet göra anspråk på sitt kristna arv, särskilt med tanke på den 
allvarliga fara som smygislamiseringen utgör.198 

Herr talman, herr kommissionär! Jag vill i de starkaste ordalag uttrycka min fasa och avsky över det som  
har pågått under de senaste två åren i Nigerias nordliga provinser, där islamiska fundamentalister har  
infört Sharialag utöver landets lagar och internationell lag. […] Vi måste klargöra för fundamentalister 
världen över att ingen tradition eller kultur kan ge någon människa rätt att kränka halva mänsklighetens  
rättigheter, vilket är anledningen till att vi här och nu kräver att Amina Lawal skall friges.199

196 Det stycke som detta uttalande bygger på kommer från den långa sekvens i domen där Europadomstolen går 
igenom den inhemska Turkiska lagen kring sharias plats i politiken. Europadomstolen väger alltid sina domar 
bland annat mot inhemsk lag – lagar som alltså kan variera från stat till stat. Det är alltså inget generellt uttalande 
om sharia som Europadomstolen gör. Refah Partisi, §§ 45-48. Dock, denna kontextualisering av domen har ingen 
betydelse för utsagan i sig.

197 I Lissabonfördraget 2007, går dessa under namnet Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

198 Parlamentsdebatt 24 september 2003.
199 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
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Allt fler stater inom Nigeria inför lagstiftning som baseras på sharia. Det politiska klimatet är ofta så 
islamiserat  att  det  enda  sättet  för  politiker  att  ha  en  chans  vid  val  är  om  de  pläderar  för  den  här  
lagstiftningen. […] Förebyggande av den omdebatterade motsättningen mellan civilisationer, kulturer och 
religioner är endast möjlig om den stränga sharian avskaffas överallt.200

Det handlar emellertid också – jag vänder mig härmed till kommissionär Fischler – om att gå till botten  
med sharialagstiftningen och islamiseringen av delar av centrala Afrika, där detta är ett fall bland många  
andra och där vi kan förvänta oss att detta kommer att upprepas gång efter gång.201

Förutom att vi erkänner att ansvaret för det utbredda våldet mellan kristna och muslimer bör tillskrivas 
båda dessa etniska grupper, borde vi kanske ha klarlagt  en annan oroväckande faktor,  som också har 
samband med de våldshandlingar som har skett, nämligen den radikala islamismens gradvisa infiltrering 
av Nigeria. Ett mycket tydligt uttryck för detta är att 12 av 36 stater har antagit sharia som nationell lag.202

Här ser vi att  sharia inte bara kopplas till  fundamentalism, radikalisering och islamism utan att 

denna förändring kommer gradvis. Detta, och annat i citaten ovan, kommer vi att träffa på längre 

fram, framför allt när det gäller kvinnan och hot.

Som en avslutning av redogörelsen av den arkaiska analogikedjan vill jag infoga ett längre stycke 

av ett debattinlägg från den 12 mars 2002. Ämnet som avhandlas är ett betänkande från utskottet för 

kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor om kvinnor och fundamentalism. Citatet får tjäna både 

som ännu en sammanfattning av den nod jag avhandlat i detta delkapitel, men också som en brygga 

över till nästa.

Herr talman! […] Vi har nyligen bevittnat talibanregimen fall, som ledde till att den tragiska situationen 
för kvinnorna i Afghanistan uppdagades. Vi har den senaste tiden följt dramat med Safiya Hussaini, som 
av en islamisk domstol i Nigeria har dömts till döden genom stening på grund av att hon har fött ett barn  
utanför äktenskapet. En liknande dom har avkunnats i Sudan. Dessa omständigheter visar att betänkandet 
verkligen  är  högaktuellt.  Händelserna  har  emellertid  ånyo  och  på  ett  dramatiskt  sätt  riktat 
uppmärksamheten  på  frågan  om  kränkningar  av  kvinnors  grundläggande  friheter  och  rättigheter  av 
fundamentalistiska och antidemokratiska regimer.

Det som hände i Afghanistan vid talibanernas maktövertagande är ett mycket typiskt exempel. Över en  
natt  berövades  kvinnorna  de  mest  grundläggande  mänskliga  rättigheterna.  I  likhet  med  alla 
antidemokratiska  regimer  byggde  talibanerna  sin  makt  på  kvinnlig  underkastelse  och  återgång  till 
rötterna. I dessa regimer kontrolleras kvinnornas sexuella beteende, livsstil och reproduktions-förmåga – 
till och med deras klädsel – vanligen av de religiösa ledarna i så kallade heliga reglers och kulturella 
traditioners  namn,  på  samma  gång  som  tillämpningen  av  omänskliga,  våldsamma  och  förnedrande 
bestraffningar,  såsom spöstraff  och  stening,  står  på  dagordningen.  Vi  bör  beakta  att  omkring  5 000 
kvinnor varje år mördas av manliga familjemedlemmar av hedersskäl och att förövarna klarar sig utan 
straff. 130 miljoner kvinnor runtom i världen har utsatts för könsstympning, och 2 miljoner kvinnor faller  
offer för sedvänjan varje år.203

200 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
201 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
202 Parlamentsdebatt 6 maj 2010.
203 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
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4.1.1 Sammanfattning

Den arkaiska noden artikuleras till stor del av tecken kring sharia som en oföränderlig enhet som 

inte är kompatibelt med de värden – den upplysta moderniteten, demokratin och mänskliga rättig-

heter – som Europa bygger och har byggts på. Istället förknippas sharia med barbari, ålderdomliga 

synsätt och grymma straff. De exkluderande effekterna av den arkaiska analogikedjan är påtagliga. 

Ingen diskurs – eller  artikulation – undgår en ständig utmaning. Givetvis gäller  detta även den 

arkaiska  nodalpunkten,  den  blir  aldrig  riktigt  tillsluten  och  vi  har  här  iakttagit  några  flytande 

signifikanter. En sådan fråga är den som rör dödsstraffet. Vissa utsagor försöker luckra upp den 

starka kopplingen mellan sharia och dödsstraffet genom att föra en allmän diskussion kring förbudet 

mot dödsstraffet vilket finns på en rad områden i världen där inte sharia tillämpas. Här är det inte 

alldeles klart att dödsstraffet som något ociviliserat ska knytas an till den arkaiska noden eftersom 

det finns stater som anses civiliserade men som ändå har dödsstraff. Däremot har vi sett att en gräns 

dras mellan grymma staff, även grymma dödsstraff, och andra mer humana straff. Genom att göra 

en skillnad mellan dödsstraff så som vi känner dem och dödsstraff i den verkligt grymma form som 

emanerar från sharias straffrätt försöker dessa utsagor förstärka diskursen, och exkluderingen av 

sharia, och motverka den öppning som annars blir fallet. Då den arkaiska noden fixerar de speciellt 

grymma straffen betecknar den således sharia som något oförenligt med ett humant samhälle. Även 

om dödsstraffet alltså blir ett omdebatterat tecken får det grymma dödsstraffet karaktären av ett 

moment.204 

Två andra omstridda försök till (en ny) exkludering är den om åtskillnaden mellan religion och ett  

sekulärt samhälle respektive ett samhället baserat på religioners goda innehåll respektive religiösa 

avarter. Det är alltså fortfarande en öppen fråga om det är religion som sådan som exkluderas från 

ett civiliserat samhälle eller om det bara är visst religiöst innehåll som exkluderas. Även om det 

råder oklarheter kring detta och att analogikedjan inte lyckas att knyta an till en av dessa tecken 

(och marginalisera det andra) visar diskussionen kring dessa motsättningar ändå att det muslimska, 

och i synnerhet sharia,  hamnar på den exkluderade sidan. Utsagor som binder ihop exempelvis 

sharia, religion, modernitet och ett civiliserat samhälle kan alltså svårligen förekomma i Parlamen-

tets debatter eftersom denna kedja inte följer diskursens inre logik. 

Ett tredje exempel på något vi kan kalla flytande signifikant är utsagor som inriktar sig på att inte 

forma sharia som en essens, utan som något vilken kan tolkas; och att de problem, som exempelvis 
204 Ett liknande, men inte alls lika underbyggt, exempel är att stater kan ses som både demokratiska och ociviliserade, 

som i exemplet med Iran. Gränsen där är inte helt klar.
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kvinnoförtryck, frånvaron av demokrati och dödsstraff, som sägs orsakas av sharia även finns på 

många andra platser (där sharia inte kan sägas ha något inflytande). Bland annat talas det om att en 

förändring är möjlig i muslimska samhällen och att det finns muslimer som också arbetar för detta,  

men att de traditionella samhället, de religiösa ledarna, de odemokratiska och fundamentalisterna 

motsätter sig detta. 

Vad gäller det ökande antalet verkställda dödsdomar i Iran jämfört med tidigare år måste även jag ge  
uttryck  för  min bedömning.  De konservativa krafterna  inom de  formella  och  informella  strukturerna 
utnyttjar verkställda dödsstraff eller kroppsstraff offentligt för att  skrämma både befolkningen och de 
liberala krafterna i parlamentet och andra samhällsinstitutioner. Det har ingenting med islam eller koranen 
att göra. Allteftersom trycket ökar inifrån ökar förtrycket.205

Detta tycks öppna upp för en mindre exkluderande representation av sharia och blir  således en 

utmaning till den arkaiska analogikedjan. Men frågan är om detta sker till priset av att sharia, helt 

eller  delvis,  exkluderas  medan  islam  som  religion  inkluderas  i  den  Europeiska  civilisations-

diskursen. Jag återkommer till den diskussionen, men följande citat är ytterligare exempel på den 

tvetydighet som finns i materialet.

Är tiden nu inne för oss att gå vidare från samtal  och ingå partnerskap, och bortse från de religiösa 
olikheterna  för  att  kunna  ta  itu  med  de  gemensamma  mänskliga  gisslen  fattigdom,  dålig  hälsa  och 
analfabetism? Platsen i dag för samtal måste vara inom islam, mellan muslimer, för att komma fram till  
hur man skall kunna lägga de falska krigen åt sidan, förkasta de förvridna tolkningarna av Koranen som 
oundvikligen leder till missriktade martyrskap och terroristangrepp. Islam är en tro som förespråkar fred,  
jämlikhet och ett tryggt liv.

Under tiden bör vi ta itu med bristen på demokrati i de oljerika staterna. Vi kan här hjälpa till med att  
bygga upp det civila samhället och använda medel som t.ex. vårt associeringsavtal med Egypten för att  
utöva tydliga påtryckningar.

Höge representanten Solana nämnde Islamiska republiken Iran. Han delar min åsikt. Jag anser att vi bör 
öppna ett kommissionskontor i Teheran så snart som möjligt. Detta är en islamisk stat, och samtidigt en  
demokrati; den tillämpar sharialagstiftningen, och har samtidigt ett parlament. Det är naturligtvis så att  
Iran är en del av lösningen, inte en del av problemet – ett fridfullt samhälle i en våldsam region. Jag  
tackar vår kommissionär och vår höge representant och deras personal för allt deras arbete.206

Så även om vissa utsagor försöker inkludera islam, åtminstone delar av islam eller vissa godkända 

tolkningar  och uttryck av religionen,  är  det  alltid  något  som kan kopplas  till  islam som måste 

exkluderas. 

I punkt 141 i  Europaparlamentets resolution om de mänskliga rättigheterna i  världen 2002 och EU:s 
politik för de mänskliga rättigheterna (2002/2011(INI) – P5_TA(2003)0375) uppmanar parlamentet ”rådet 
och kommissionen att inleda en dialog med ledande islamiska lärda för att identifiera och uppmärksamma 

205 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
206 Parlamentsdebatt 5 februari 2002.
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straff som betecknas som ’sharia ’ men som i själva verket inte är något annat än stamsedvänjor.207

I många muslimska länder könsstympas flickor. Det står det dock ingenting om i Koranen. Ännu starkare: 
Koranen förbjuder det. Det är inte religion vi har att göra med här utan fundamentalism.208

Sammantaget vill jag nog påstå att dessa försök till utmaningar av nodens analogikedja inte kan 

anses  som särskilt  starka när  det  gäller  att  utmana de exkluderande tendenserna i  Parlamentets 

shariadiskurs vi har iakttagit. De tecken som knyts an till den arkaiska noden aktiveras till stora 

delar när sharia införs, det är sharia som orsakar dessa ociviliserade fenomen. Där vi ser en kamp är 

det snarare en kamp om att frånkoppla vissa fenomen från sharia mer än en kamp om att inkludera 

sharia som begrepp.

4.2 Kvinnan

Stora  delar  av  diskussionen kring islam och sharia  i  Europaparlamentet  rör  kvinnan ur  en  rad 

aspekter. I många avseenden kan nodalpunkten kvinnan ses som den mest centrala och aktiverade 

som betecknare för sharia – och därmed också den viktigaste. En stor del av materialets utsagor 

handlar om kvinnor som tilldöms exempelvis pisk- eller dödsstraff för bland annat äktenskapsbrott. 

Men det  förekommer  även en  rad  utsagor  kring  kvinnans underordning och andra  för  kvinnor 

utsatta situationer.  

Citaten nedan är några exempel på ett  stort antal utsagor som beskriver förtryck mot kvinnor i 

allmänhet. Vari förtrycket består i eller hur det uppkommit är inte nödvändigt att närmare beskriva 

utan det verkar tas för givet, och att det är legio. Om man kan tala om interdiskursivitet, utan att 

finna exakt samma fraser, begrepp eller ord – utan istället se till  undermeningar och kanske ut-

sagornas (i och för sig inte helt klarlagda) gemensamma ursprung – finns det ett klart utrymme för 

detta här.  

Den  oegentliga  tolkningen  av  sharia,  såsom  den  nu  tillämpas  i  Nigeria,  är  en  kränkning  av  de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, framför allt kvinnors rättigheter.209

Det skulle ta mycket lång tid att räkna upp alla fall där domar från islamiska domstolar i andra länder i  
Mellanöstern har verkställts, där fruktansvärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och särskilt  
kvinnornas rättigheter sker.210

Sharians  tillämpning  drabbar  framför  allt  kvinnor,  och  särskilt  kvinnor  som  lever  under  enkla 

207 Parlamentsdebatt 17 augusti 2004.
208 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
209 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
210 Svar 6 februari 2002 (från Rådet).
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förhållanden.211

Framför allt kvinnor utsätts för den omänskliga rättsskipningen.212

Att en sådan lag [sharia-lagen] gäller ger tillsammans med det sätt på vilket den tillämpas upphov till 
mycken oro, framför allt bland kvinnor, på vilka lagen särskilt inriktar sig.213

Will the Commission make it clear to all Member States that the introduction of Sharia law in any State 
would be in conflict with human rights, especially in its treatment of women?214

Det är därför svårt att tro att en konstitution kommer att kunna skapas som är fri från sharia, en som  
respekterar kvinnornas rättigheter, om inte författarnas pennor noga övervakas.215

Allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna äger rum i muslimska samhällen i religionens namn. Det 
avsevärda juridiska och fysiska förtrycket mot kvinnor och extrema former av straff som påbjuds enligt  
sharia är en del av islam.216

Här framgår att sharia som sådan arbetar mot och kränker både mänskliga rättigheter i allmänhet 

och kvinnans rättigheter i synnerhet. De två sista citaten accentuerar också försöket att skapa en 

tydlig gräns mellan sharia som sådan och kvinnans rättigheter. Det verkar alltså inte som om det 

finns utrymme för att tala om sharia och dess tolkningar tillsammans med ett skydd för mänskliga 

rättigheter och kvinnors frihet. Det sista citatet tenderar också att dra den gränsen redan vid islam 

(en tvetydighet vi alltså även såg rörande den arkaiska analogikedjan). Jag återkommer nedan kort 

med en diskussion kring kvinnans rättigheter och religionen som sådan.

Det finns också utsagor som spinner vidare på denna formering genom att forma sharia som en lag 

(styrd av män, se nedan) som är ”ute efter” just kvinnorna. 

Vi måste göra en sista ansträngning för att rädda Amina Lawal. Nyhetsrapporter från hela världen vittnar  
om att hennes slutliga överklagandeprövning inför den Sharia-domstol som dömt henne till döden genom 
stening kommer att äga rum i morgon. Amina Lawal, som dömts för att hon är kvinna och som funnits  
skyldig till att vara mor, behöver all vår hjälp och allt vårt stöd.217

I  de  länder  vars  lag  grundas  på  den  islamska  shariarätten  är  stening  det  straff  som  gäller  för  
äktenskapsbrott. Stening är framför allt ett sätt att döda kvinnor på eftersom en kvinnas utsaga inför rätta  
endast är hälften så mycket värd, och våldtäkter bedöms som ”erkännande” av ett äktenskapsbrott.218

Vid sidan av dessa mer allmänt hållna kopplingar mellan sharia och den drabbade kvinnan, knyter 

många utsagor an mer precisa tecken till diskursen. Två av de tydligast förekommande momenten 

211 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
212 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002.
213 Fråga 8 augusti 2006 (till Rådet).
214 Fråga (skriftlig) 8 februari 2006 (till Kommissionen).
215 Parlamentsdebatt 26 januari 2005.
216 Parlamentsdebatt 24 februari 2006.
217 Parlamentsdebatt 24 september 2003.
218 Fråga 28 september 2010 (till Kommissionen – för skriftligt besvarande).
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kring kvinnan som nod är att hon straffas (eller till och med avrättas), samt att sharia helt och hållet  

reglerar hennes tillvaro, speciellt det kroppsliga och sexuella. Dessa två element (straffet och den 

sexuella  regleringen)  är  sammanlänkade  och  har  begreppet  äktenskapsbrott  som  gemensam 

beröringspunkt. 

Vilka upplysningar har kommissionen i frågan om Amina Lawal, anklagad för äktenskapsbrott och som 
av en islamisk domstol i den nigerianska delstaten Katsina har dömts att stenas till döds? […] Vilka andra  
kvinnor har, efter vad kommissionen erfar, dömts att stenas till döds?219

Nu när vi nästan blivit av med talibanerna, har vi områden där sharia har införts, som i norra Nigeria. De  
här  områdenas  självständighet  får  inte  gå  så  att  man  har  egna  regler  att  följa  som strider  mot  den 
nationella lagstiftningen och förtrycker befolkningen, främst kvinnorna. Att döma en  gravid kvinna till 
döden på grund av en beskyllning om sex före äktenskapet är avskyvärt.220

Enligt sharia gör sig en gift kvinna skyldig till äktenskapsbrott om hon har sex med en annan man än 
maken även om hon är frånskild, till  och med om det – som i detta fall – handlar om våldtäkt. […] 
Politiska och militära makthavare i odemokratiska länder gör anspråk på att kontrollera alla aspekter av 
medborgarnas liv, inklusive deras privatliv. Även barnafödande faller under denna logik  under maktens 
ok. Därför är kvinnor mer utsatta för – inte sällan omänskliga – strafflagar.221

Vi har nyligen bevittnat talibanregimen fall, som ledde till att den tragiska situationen för kvinnorna i 
Afghanistan uppdagades. Vi har den senaste tiden följt dramat med Safiya Hussaini, som av en islamisk  
domstol  i  Nigeria  har  dömts till  döden genom stening på grund av att  hon har  fött  ett  barn  utanför 
äktenskapet. En liknande dom har avkunnats i Sudan.222

I Nigeria har vi dock den fruktansvärda tragedin med kvinnor som avrättas genom en barbariskt långsam 
och plågsam metod enbart för att ha begått äktenskapsbrott.223

Äktenskapsdiskussionen är som synes starkt kopplat till dödsdomarna mot en rad kvinnor i främst 

Nigeria, men också i Sudan, Afghanistan och Somalia. Det sexuella reglementet är allomfattande 

och citaten ovan ger exempel på hur sharia kopplas ihop med de grymma straff som utdöms för 

äktenskapsbrott. I de flesta fall rör det sig om sexuella relationer utanför äktenskapet (vilket har lett 

till graviditet) som drabbar gifta såväl som ogifta kvinnor, samt änkor och frånskilda, och äkten-

skapsbrott blir i stort sett synonymt med dödsstraff och stening i sharias namn. Sharia visar inte 

heller  upp  någon  förmildrande  sida  där  till  exempel  våldtäkt  är  skäl  för  undantag  från  straff. 

Straffet, inte förlåtelsen eller humanismen, har företräde. Nedan finns fler exempel på hur sharia i 

ett vidare perspektiv reglerar kvinnans sexualitet  med fokus på kvinnans kön och kropp i stort. 

Sharia får här en än starkare prägel av något som är inriktad på att reglera, kontrollera och straffa 

kvinnan. Detta görs,  utöver kontrollen av barnafödandet och äktenskapet,  också genom att  hela 

kvinnans tillvaro regleras, inklusive deras kroppar.

219 Fråga (skriftlig) 22 april 2002 (till Kommissionen).
220 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
221 Fråga 6 februari 2002 (till Rådet).
222 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
223 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
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I likhet med alla antidemokratiska regimer byggde talibanerna sin makt på kvinnlig underkastelse och 
återgång  till  rötterna.  I  dessa  regimer  kontrolleras  kvinnornas  sexuella  beteende,  livsstil  och 
reproduktionsförmåga – till och med deras klädsel – vanligen av de religiösa ledarna i så kallade heliga  
reglers och kulturella traditioners namn...224

Men lidandet och orättvisorna som drabbar kvinnorna och mänskligheten verkar i dag i stället drabba våra 
kroppar  och  våra  själar  hårdare.  Än  en  gång  stympas  kroppar,  stenas  kvinnor,  tvingas  kvinnor  till  
månggifte, stympas oskyldiga barns kroppar genom kvinnlig omskärelse av religioner,  traditioner och 
kulturer i namn av en Gud som sägs vara allsmäktig och barmhärtig.225

Förutom de islamiska domstolarna och tolkningen av sharia  finns det  emellertid  en rad andra olösta 
problem med ojämlik, orättvis och omänsklig behandling av kvinnorna, t.ex. de sexuella stympningarna – 
man beräknar att ungefär 60 procent av kvinnorna i Nigeria har utsatts för denna fasansfulla sedvänja –,  
dessutom finns problemet med männens erkända rätt att misshandla sina kvinnor utan att straffas och 
vidare den organiserade verksamheten med sexuellt utnyttjande av kvinnor.226

Amina Lawal, den olyckliga olycksdrabbade kvinna som begick det fruktansvärda brottet att tro att hon 
hade rätt att själv bestämma över sin kropp, skall inställa sig inför en sharia-appellations-domstol den 25 
mars. […] Slutligen, har Nigeria en sekulär regim, en demokratisk regim eller en teokrati? Har Nigeria en  
regering, eller styrs landet av mullor?227

I slutet av de två sista citaten ovan finns också exempel inte bara på den kontrollerade utan också 

den av mannen undertryckta kvinnan. Den förtryckta och reglerade sexualiteten blir här mycket 

fasta moment (om det nu finns en gradskillnad) och utmanas inte på något sätt av några utsagor 

kring sharia. I citaten ovan kan man också se spår av andra moment som formar och fixerar kvinnan 

som nodalpunkt.  Här  kopplas  sharia  och  kvinnan med manlig  dominans  och kvinnans brist  på 

agens. Sharia beskrivs inte endast som en lag vilken inriktar sig på att straffa kvinnor på ett grymt 

sätt för sexuella förbrytelser, utan blir också ett verktyg för män att på ett eller annat sätt förtrycka, 

förnedra och underordna kvinnor i stort. Sharia är ett verktyg att skapa en klar uppdelning mellan 

könen där kvinnan får en underordnad och sekundär roll. 

I de tre första citaten nedan framträder en bild av åtskillnad mellan män och kvinnor som ger män-

nen en privilegierad position då de ofta frikänns från de brott de anklagas för. I utsagorna tycks det 

som om det räcker för en man, även om han är skyldig, att svära sig fri för bli trodd, ett utrymme 

som inte på samma sätt ges till kvinnan. Sharia tar inte bara ställning mot kvinnan, den är dessutom 

orättvis och djupt diskriminerande. 

Världsopinionen reagerade nyligen med bestörtning på domen om dödsstraff genom stening mot kvinnor 
som anklagats för äktenskapsbrott, medan männen däremot, i enlighet med denna mycket rättvisa lag, helt 
går fria.228

224 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
225 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
226 Parlamentsdebatt 11 april 2002. 
227 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
228 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
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... Avrättningen skall verkställas sex månader efter nedkomsten. Den man som åtalats tillsammans med  
henne, och som påstås vara far till barnet, har frikänts efter att ha svurit på att han inte hade haft någon 
förbindelse med Amina.229

Mullorna  styr  Nigeria  och  dömer  kvinnor  till  döden  genom stening  för  påstådda  utomäktenskapliga 
förbindelser.  Vi vill  att  kommissionen och rådet  ingriper omedelbart. De europeiska ledarna måste ta 
ställning till dessa frågor. Det är vad vi begär av er, herr kommissionär. (Applåder)230

I  områden  där  muslimsk  lag  tillämpas  får  inte  män  och  kvinnor  använda  samma  offentliga 
transportmedel, och pojkar och flickor måste gå till olika skolor.231

Allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna äger rum i muslimska samhällen i religionens namn. Det 
avsevärda juridiska och fysiska förtrycket mot kvinnor och extrema former av straff som påbjuds enligt  
sharia är en del av islam. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i en dom uppgett att 
sharia strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. […] det finns aspekter inom denna 
religion som medlemsstaterna i Europeiska unionen inte kan acceptera. En sådan åsikt är exempelvis att  
män och kvinnor inte har samma värde, vilket endast är en kvarleva från en gammal kultur, och en sådan 
åsikt kan inte respekteras med hänvisning till en religiös föreskrift.232

Hadood grundas  på  koranen  och  haditherna,  som tillsammans  utgör  basen  för  sharia  (den  islamiska 
rätten). Dessa förordningar drabbar oundvikligen religiösa minoriteter och kvinnor. Efter vad som påstås 
godtas enligt bevisrätten en kvinnas vittnesmål endast om det bestyrks av en annan kvinna eller man. I 
samband med påstådda våldtäkter, till  exempel, tvingas en kvinna ta stöd av fyra fromma muslimska  
ögonvittnen  eftersom  en  kvinnas  vittnesmål  jämfört  med  en  mans  betraktas  som  hälften  så  tungt 
vägande.233

Hur har kommissionen uppvaktat Pakistans regering angående landets beslut att inte reformera sina lagar  
om våldtäkt? Lagarna baseras på Sharia och innebär för närvarande att en kvinna som utsatts för våldtäkt  
måste  ha  fyra  manliga  vittnen  som  styrker  hennes  uppgifter,  annars  riskerar  hon  att  anklagas  för 
äktenskapsbrott eller hor. […] Hur har kommissionen uppvaktat Pakistans regering för att försöka få ett  
slut på den orättvisa behandlingen av kvinnor?234

I detta radikala islamiska verk sägs satt sharia gäller undantagslöst för alla människor, att otukt och avfall  
från islam skall bestraffas med döden, och islams anspråk på världsherravälde underbyggs. Den västliga 
demokratins lagar avvisas öppet av författaren, och kvinnan ses som ett underordnat sexobjekt som gör 
bäst i att bara lämna hemmet för ett besök i moskén.235 

När kvinnans situation i relation till  sharia växer fram i Parlamentets diskussioner följer den ett 

mönster som känns igen i den mer eller mindre västliga diskursen om könsmaktsordningen. Den där 

förekommande manliga normativiteten känns igen när kvinnans underordning via sharia här konst-

rueras. Kvinnan under sharias och männens ok blir i sammanhanget ett passivt offer som själv inte 

kan påverka sin situation utan blir utsatt för godtycke och ålderstigna religiösa regler. Ofta fram-

ställs hennes brist på agens mer indirekt och mellan raderna,  och som ett resultat  av de övriga 

utsagorna (vilket kan iakttas i citaten ovan). Ibland framställs den bristande agensen emellertid mer 

eller mindre konkret. I dessa utsagor framstår också den muslimska kvinnan som i behov av utifrån 
229 Parlamentsdebatt 22 april 2002.
230 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
231 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
232 Fråga 24 februari 2006 (till Kommissionen).
233 Fråga 4 september 2006 (till Kommissionen).
234 Fråga 29 september 2006 (till Kommissionen).
235 Fråga 2 oktober 2007 (till Kommissionen).
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kommande hjälp för att ändra sin situation. Denna hjälp och detta skydd kommer ofta från EU och 

den västliga kultursfären där mänskliga rättigheter hålls  högt.  Här ges också sekulariseringsdis-

kursen  ett  visst  inflytande då  kvinnornas  situation  till  stor  del,  eller  som helhet,  beror  på  den 

religiösa inblandningen i  det civila och politiska livet.  En betydande del av lösningen av dessa 

kvinnors situation är att en åtskillnad görs mellan religion och politik – eller åtminstone en rejäl  

reformation av det (påtvingade) religiösa inflytandet över människorna. 

Herr talman! Tack vare den internationella mobiliseringen och parlamentets tidigare resolutioner om de 
mänskliga rättigheterna i Nigeria har Safiya Husaini, som var dömd att stenas till döds, benådats genom 
ett beslut att inte väcka åtal. Detta kan vi inte annat än glädjas åt, men vi måste ändå förbli vaksamma.  
Andra kvinnor hotas också att dödas genom stening, bl.a. Lawal i delstaten Katsina. Sharians tillämpning 
drabbar framför allt kvinnor, och särskilt kvinnor som lever under enkla förhållanden.236

Trots forskningsframsteg kan en kvinna 2005 bli stenad till döds för att ha fött ett utomäktenskapligt barn. 
Det  belyser  frågan  om  respekt  för  rättssäkerhet  och  lagens  överhöghet,  respekt  för  grundläggande 
rättigheter, separering av stat och religion och stränga bevisnormer. Denna lagstiftning har resulterat i att  
hundratals liv har gått till spillo. De 90 offren för det shariabaserade rättssystemet, som jag har försvarat,  
är maktlösa och utan röst. De är analfabeter och fattiga. Det nya shariabaserade rättssystemet i Nigeria  
måste reformeras. Vi vill att ni hjälper oss med hjälp av er röst. Det måste reformeras. (Applåder)237

Det centrala problemet när det gäller att frigöra eller befria kvinnorna i dessa länder – ett problem som 
under lång tid också funnits i våra länder – är att man sätter likhetstecken mellan religion och politik, en 
sammanblandning som gör att reglerna i Sharia är, och i allt högre grad blir, den enda rättsliga grunden 
för  de  lagar  som  gäller  kvinnors  villkor  i  dessa  länder.  Allt  detta  finns  inte  med,  och  jag  inser  
svårigheterna, men jag fruktar även att vår brist på mod inte hjälper de grupper av kvinnor som ensamma 
och modiga börjar resa krav på en separering av den religiösa och politiska makten i dessa länder.238 

Det är ett orättvist, diskriminerande och primitivt sätt att tillämpa Sharia, den islamiska lagen. Därför ber 
jag er att ni vidtar lämpliga åtgärder, trycker på och tar initiativ inför den nigerianska presidenten för att 
förhindra detta mord och skydda de nigerianska kvinnornas grundläggande rättigheter.239 

Tack vare den internationella aktionen kunde vi medverka till att Safiya Hussaini undgick att bli stenad 
efter  att  hon  dömts,  trots  att  hon  egentligen  blivit  våldtagen.  Hon  benådades  emellertid  på 
procedurtekniska grunder, och det innebär att faran är långt ifrån över för Amina Lawal, som den 19  
augusti dömdes i högre instans och vars skuld antagligen skulle kunna bekräftas än en gång den 25 mars. 
Ni har alltså fortfarande lite tid på er, herr kommissionär.240

[Fråga till Kommissionen angående hemliga vigselbevis enligt sharia] En italiensk kvinna som gifter sig 
med en egyptisk man riskerar att hamna i en situation som hon inte kan ta sig ur. [...] Eftersom kvinnan  
inte är muslim har hon enligt den egyptiska regeringen inte någon som helst rättighet. Vilka instrument  
kan EU använda för att skydda de europeiska kvinnor som har ingått äktenskap med muslimska män?241

Religionens, och kanske i synnerhet sharias, koppling till juridiken och politiken (staten) framstår 

här som starka orsaker till att kvinnans situation ser ut som den gör. Vägen till kvinnlig frigörelse 

236 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
237 Tal i parlamentet av Hauwa Ibrahim, en av mottagarna av Europaparlamentets Sacharovpris 2005, 14 december 

2005.
238 Parlamentsdebatt 7 februari 2002.
239 Parlamentsdebatt 11 mars 2002.
240 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
241 Fråga (skriftlig) 16 februari 2010 (till Kommissionen).
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verkar således gå genom en sekularisering av samhället. Åtminstone måste en rejäl reformering av 

religionens verkningssätt till för att någon form av förbättring över huvud taget ska åstadkommas. 

Det  är  ”vi”242 som genom vårt  mod måste,  och ska,  åstadkomma denna förändring.  Genom att 

utifrån vår position påverka, kräva och belysa behovet av en sekularisering och respekt för – och 

underkastelse  inför  –  de  allmänmänskliga  rättigheterna.  Det  finns  goda  nyheter,  men  så  länge 

förtrycket finns kvar och upprätthålls av religionen – läs: sharia – kan vi inte vila utan ständigt  

agera och vidta lämpliga åtgärder.  

Vi har i citaten sett att det finns en del inslag av antagoniska utmaningar eller försvagningar av den 

analogikedja jag tecknat. Utmaningarna berör mest sharia som enda orsak till att kvinnans situation 

ser ut som den gör. Gemensamt för de flesta av dessa är att de oftast utgår ifrån att det är religion i 

någon form, i synnerhet en patriarkal, ortodox och en omodern sådan som håller kvar gamla för-

legade synsätt, som förtrycker kvinnan. Kampen om religionens roll känns igen från diskussionen 

kring den arkaiska noden. 

Vi borde uppmana anslutningsländerna att åstadkomma förbättringar på det här området. En annan sak 
som jag vill ta upp är motståndet från de islamitiska och asiatiska länderna vad gäller kvinnors rättigheter, 
varvid de åberopar sharia. Jag tycker det är skamligt att vi kvinnor inte kan slå våra händer ihop över hela 
världen. Jag ber er ägna uppmärksamhet åt det. Det är inte bara de islamitiska och de asiatiska länderna  
utan även Polen till exempel.243

Jag skulle här emellertid vilja betona att fundamentalismen inte bara frodas i utvecklingsländerna, utan 
även  i  Europa.  Jag  anser  att  Polen  utgör  ett  stort  problem.  Jag  har  i  min  hand  en  anklagelse  som  
undertecknats av 100 personligheter som anklagar den katolska kyrkan för oacceptabla kränkningar och 
för försök att kontrollera kvinnornas reproduktionsförmåga.244 

Även om det talas om kristendomen som helhet eller den katolska kyrkan som kvinnoförtryckare 

leder inte detta till att sharia artikuleras på ett annat sätt. Däremot kan vi se att kvinnoförtrycket  

under patriarkala ordningar inte bara sker kopplat till sharia eller islam. Men är det då verkligen en 

antagonisk utmaning för hur sharia betecknas, eller är det endast parallella diskurser som snarare 

stärker varandra? Det senare verkar troligast. På sin höjd är det bara en antagonisk utmaning för att 

sharia skulle ha ”ensamrätt” på kvinnoförtryck. Förändrar det något för sharias position? Knappast. 

I  diskursen  blir  kvinnan  som sådan  också  ett  offer  som inte  själv  tillskrivs  någon  agens  eller 

valmöjlighet. Det finns ett fåtal utsagor som utmanar det synsättet. Låt oss titta på ett exempel.

242 Här ser vi återigen ett anonymt ”vi”, och det ska nog även här ses som en positionen för en av parlamentarikern 
representerad befolkning, eller Parlamentet och EU som organisation.

243 Parlamentsdebatt 14 juni 2000.
244 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
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Allt detta finns inte med, och jag inser svårigheterna, men jag fruktar även att vår brist på mod inte 
hjälper  de  grupper  av  kvinnor  som ensamma och  modiga  börjar  resa  krav  på  en  separering  av  den 
religiösa och politiska makten i dessa länder. […]  Det finns kvinnor i dessa länder som kämpar för en 
separering av dessa båda maktcentra; det finns kvinnor som kämpar för en modern tolkning av Koranen. 
Allt detta lyser med sin frånvaro i detta betänkande, där konsekvenserna räknas upp, men där orsaken inte  
behandlas. Det tycker jag är tråkigt, eftersom jag tror att det är vi som ligger ett steg efter dem.245

Detta är ett mycket bra exempel på en klar utmaning av synen på kvinnan som förtryckt genom 

sharia. Exempel av denna sort är dock mycket sällsynta i en annars tämligen stark analogikedja utan 

flytande signifikanter. 

Ovan kunde vi läsa meningen: ”Vilka instrument kan EU använda för att skydda de europeiska 

kvinnor som har ingått äktenskap med muslimska män?”.  Den meningen pekar vidare till  nästa 

analogikedja. Det sharia representerar är  inte bara en hämmad kvinna eller en hämmad modern 

utveckling i den så kallade tredje världen, utan blir också till ett presumtivt hot mot modernitetens 

och den liberala  världens  högborg och främsta försvarare:  Europa och EU. Hotet  blir  också så 

mycket större när sharia även betecknas av en diskurs kring oförenligheten mellan de två olika 

världarna som jag diskuterade ovan (4.1).

4.2.1 Sammanfattning

Kvinnan som nodalpunkt formas genom en stark analogikedja utan, i det närmaste, tillstymmelse av 

flytande signifikanter. Moment som passiv, förtryckt, diskriminerad, kränkt och utan egen agens får 

en stark ställning och förstärks ytterligare genom att positiva företeelser, som mänskliga och kvinn-

liga  rättigheter,  humanism och förlåtelse  marginaliseras  eller  helt  exkluderas  från  talet  om den 

muslimska kvinnan. Vidare kan vi här se att sharia omnämns som en del av islam (alltså inte på 

samma sätt delbart som vi sett tidigare), men samtidigt, som vi också sett ovan, att det förekommer 

olika former av tillämpning och tolkning av sharia. 

I denna analogikedja är sharia en patriarkal maktbas utan förmildrande drag som medvetet används 

för att (godtyckligt) bestraffa och reglera stora delar av (eller hela) kvinnans liv, med betoning på 

det sexuella. Detta framhävs som något som går tvärs emot de fria liberala värdena EU och Europa 

värderar högt. Den muslimska kvinnans egen oförmåga att agera leder till att de är i behov av hjälp 

utifrån och de européer som inte tar sitt ansvar saknar mod. Synen på EU och Europa känns här 

igen från utsagorna kring den arkaiska noden. Vi känner också igen aktiveringen av sekulariserings-

245 Parlamentsdebatt 7 februari 2002.
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diskursen då lösningen på kvinnornas problem till viss del ligger i att religionen, oavsett om det är 

religion i sig eller visst religiöst innehåll, tillåts inom juridiken och det civila och politiska livet. 

Återigen ser vi att sharia kommer att exkluderas från en acceptabel religiös inblandning i det övriga 

samhället. Som helhet ser vi alltså att det finns få och svaga försök till  att utmana den rådande 

analogikedjan kring kvinnan och dess roll i hur shariadiskursen formas. 

4.3 Hot

Från europeisk horisont har islam och den muslimska världen länge varit det hotfulla och något som 

måste  hållas  på  avstånd för  att  Europa själv  inte  ska  gå under  eller  degenereras.  Därvidlag  är 

synsättet inte på något sätt nytt, men fortlever alltjämt. Talet i Parlamentet om och artikulationen av 

nodalpunkten har alltså redan en gedigen historia.246 I analogikedjan ingår tecken vi redan träffat på, 

så som att allt för stora religiösa inslag i politik och statlig verksamhet i sig ses som ett hot utveck-

ling av individens fri- och rättigheter och ett demokratiskt samhälle. Ovan har detta mest berört 

områden utanför Europa, men här byggs istället ett hot upp som även verkar inom Europas gränser 

och påverkar dess samhällen på ett negativt och högst oönskat sätt. Noden hot innefattar även, som 

nämnts, fara och oro.

Oron som uttalas är ofta av allmän art eller riktad mot de hårda straffen, och då framför allt döds-

straffen (och för de personer, ofta kvinnor, som utsätts för dem).  En anledning till att dödsstraffet 

ges visst fokus kan vara kopplingen till de mänskliga rättigheterna och talet om att där förbjuda 

dödsstraff. Speciellt ur en europeisk synvinkel kan just dödsstraffet användas som en gräns mellan 

de som uppfyllt kraven på mänskliga rättigheter och de som inte har det. När det kommer till andra  

grymma  straff  och  tortyr  är  gränsen  kanske  inte  lika  lätt  att  dra,  även  om dessa  straff  också 

kritiseras och fördöms, och ger upphov till oro.247 I följande fall är det uteslutande individer utanför 

EU det handlar om, i länder där sharia införs eller har införts. 

Detta ger tydligt uttryck för vår gemensamma oro när det gäller avrättningar av kvinnor och, mer sällan, 
män, genom det grymma och barbariska utövandet av stening, och när det gäller den markanta ökningen 
av dödsstraff i Iran under de senaste två åren.248

EU följer noggrant med målet mot Amina Lawal på grundval av dess uttalande av den 21 augusti 2002 i 
vilket det gav uttryck för sin djupa oro över appelationsdomstolens beslut om att avvisa Amina Lawals 

246 Se vidare kapitel 5.
247 Denna fråga är emellertid inget jag ska ta upp för en djupare diskussion eller något som mina diskurser visar i 

något större grad. Det är Kommissionen eller Rådet, i sina svar eller i sina debattinlägg direkt under plenum, som 
gör dessa kopplingar.

248 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002.
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överklagande.249

Den 25 mars kommer nämligen Amina Lawals fall upp inför sharia-appellationsdomstolen. Vi är alldeles 
ifrån oss av oro. Vi har ingen aning om vad som sker i Nigeria.250

Vi är, unionen och kommissionen är, särskilt oroade över de grymma straff och avrättningar som utförs i 
ett visst antal länder med sharian som grund. En hängning som verkställdes i januari i år satte punkt för 
ett faktiskt moratorium för dödsstraffet i Nigeria.251

Europeiska unionen har redan uttryckt sin oro över de domar som utfärdas i enlighet med den islamiska 
straffrätten,  sharia,  under  det  femtiosjunde  mötet  år  2001  med  Förenta  nationernas  kommission  för 
mänskliga rättigheter.252

Utöver de straff som tillskrivs sharia leder införandet av sharialagar också till en hotbild mot landets 

egna befolkning (till och med politiker, citatet nedan berör Afghanistan), alltså som en faktor att 

utöva makt. Kritik av och diskussion om den påstådda enheten inom sharia tillåts inte. 

Kvinnornas situation har inte förbättrats. Den enda kvinnliga ministern i den nya regeringen har tvingats 
avgå sedan hon utsatts för dödshot för att hon uttalat sig mot sharia.253

Ett införande av sharia är inte bara något som hotar de troende själva utan oron grundar sig också på 

den ökande acceptansen och positiva attityder till införandet av sharialagstiftning samt hotet om 

någon slags dominoeffekt.

Oroväckande nog tar sig detta folkliga missnöje allt mer islamiska uttryck. Det säger tillräckligt att 20  
procent  av  azerbajdzjanerna  för  närvarande  är  för  införandet  av  sharia,  den  islamiska  lagen,  och 
Azerbajdzjan har heller inte några västliga utsikter.254

Förutom att vi erkänner att ansvaret för det utbredda våldet mellan kristna och muslimer bör tillskrivas 
båda dessa etniska grupper, borde vi kanske ha klarlagt  en annan oroväckande faktor,  som också har 
samband med de våldshandlingar som har skett, nämligen den radikala islamismens gradvisa infiltrering 
av Nigeria. Ett mycket tydligt uttryck för detta är att 12 av 36 stater har antagit sharia som nationell lag.255

I  vissa  delstater  i  norra  Nigeria  har  islams  religiösa  lag  sharia  införts.  Detta  har  lett  till  allvarliga  
oroligheter och våldshandlingar, varvid bland annat i fjol tusentals civila miste livet. Risken är stor att det  
kommer att utbryta ett inbördeskrig och att oron kommer att sprida sig över hela världsdelen.256

Vi var  också  medvetna  om det  sjudande  och  spända  läget  i  landet,  särskilt  i  de  norra  delarna,  där 
våldsutbrott förekommer. Sharia har varit en kraftfull symbol för orsaken till detta spända läge, och krävs 
av vissa muslimer, och fruktas av de flesta kristna och anhängare av andra trosläror257

249 Fråga 5 maj 2003 (till Rådet).
250 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
251 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
252 Fråga (skriftlig) 27 november 2001 (till Kommissionen).
253 Parlamentsdebatt 4 september 2002.
254 Parlamentsdebatt 9 juni 2005. 
255 Parlamentsdebatt 6 maj 2010.
256 Parlamentsdebatt 27 april 2001
257 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
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Somliga myndigheter i denna provins lär vilja att sharia-lagen skall börja tillämpas också på andra än  
muslimer, något som skulle få till följd att Indonesien blev jämförbart med Saudiarabien.258

Människor  med  olika  religion  levde  tidigare  fredligt  sida  vid  sida  i  Nigeria.  Men  George  Carey, 
ärkebiskopen av Canterbury, underströk nyligen vid sitt besök i landet den växande internationella oron  
över utvecklingen där. Den kristna minoriteten tillåts inte bygga kyrkor eller lära ut sin religion i skolor. I 
områden där muslimsk lag tillämpas får inte män och kvinnor använda samma offentliga transportmedel, 
och pojkar och flickor måste gå till olika skolor.259

Precis som de tre sista citaten visar är det inte bara de egna som hotas av en utbredning och tillämp-

ning av sharia utan lagen kopplas också ihop dels med det ökade spända läget, dels med ett hot även 

mot kristna. Det senare utökas genom andra utsagor till att hota även andra minoritetsgrupper samt 

Europa och dess värderingar i sig.

I stället bör den [konstitutionen] med stolthet göra anspråk på sitt kristna arv, särskilt med tanke på den  
allvarliga fara som smygislamiseringen utgör.260

Även de senaste veckorna har våra medtroende, det vill säga kristna, hittats mördade på olika platser i  
denna nigerianska stad.  Lördagen den 24 april  knivhöggs två journalister som arbetade på en kristen 
månadstidning av ett gäng muslimska ungdomar261

Det är möjligt att det är politiskt korrekt att bortse från detta, men det hindrar Europa från att försvara sig 
mot den fara som de islamiska samhällena utgör, samhällen i vilka de stränga reglerna i sharia råder, och 
som  tar  samma  hänsyn  till  kvinnors  rättigheter  som  de  tar  till  vår  familjerätt  och  alla  våra 
frihetsprinciper.262

Med Europas senaste kapitulation inför hot i samband med publiceringen av de danska teckningarna i  
färskt minne hyser jag inga större förhoppningar – särskilt inte när jag erinrar mig den undersökning som  
gjordes  i  Förenade kungariket  [UK]  för  Sunday Times.  Den  visar  att  40 procent  av  muslimerna  i 
Storbritannien är positiva till att införa sharia-lagarna.263

Ett antal brittiska väljare har uttryckt sin djupaste oro över att shejk Yusuf al-Qaradawi, en ledande och 
inflytelserik präst i Qatar, nyligen har försökt besöka medlemsstater i EU. I augusti var han inbjuden till 
en konferens i Manchester, som han sedan tackade nej till, och året innan var han en kontroversiell gäst 
hos Londons borgmästare Ken Livingstone.264

Under de senaste åren har dessutom ett extremt jihadistiskt hot växt fram både mot våra länder och  de 
muslimska länderna själva.265

Tillåt mig att ta er tillbaka till valet i Irak och uttrycka mina farhågor […] Sunniextremisterna bojkottar  
detta val, och framväxten av den shiitiska fundamentaliströrelsen, som Iran är mycket positiv till, ger oss 
skäl att befara en teokrati i stället för en ny demokrati.266

Det som framför allt oroar mig i [EU:s betänkande om reformer i arabvärlden] är emellertid hur tvivlen 

258 Fråga 18 augusti 2006 (till Rådet).
259 Parlamentsdebatt 15 september 2001
260 Parlamentsdebatt 25 september 2003.
261 Parlamentsdebatt 6 maj 2010.
262 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
263 Parlamentsdebatt 1 juni 2006.
264 Fråga 21 oktober 2005 (till Rådet).
265 Parlamentsdebatt 9 maj 2008?
266 Parlamentsdebatt 26 januari 2005.
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om en arabisk stadga om mänskliga rättigheter uttrycks, där man slår fast att vissa av bestämmelserna i  
stadgan är skrivna så att olika tolkningar kan göras. Det finns emellertid inte mycket att tolka annorlunda 
i texten! Den islamiska stadgan om mänskliga rättigheter är mycket tydlig: den innebär att mänskliga  
rättigheter för muslimer omfattas av sharia. Det står mycket tydligt både i inledningen och i alla övriga 
artiklar. […] För de arabiska stater som har undertecknat [1948 års deklaration] är den bara giltig så länge 
den överensstämmer med Allahs påbud.267

The Commission is aware of the introduction of Shari'a law in Aceh under a ‘Provincial  regulation’,  
based on Law No 18/2001 on Special Autonomy for Aceh. This allowed for the creation of Shari'a courts, 
which causes concerns about the compatibility of the implementation of Shari'a  law with Indonesia’s 
international  obligations.  Indeed,  Indonesian  parliamentarians  and  women’s  organisations  share  these 
concerns. It must be stressed however, that Shari'a is not a rigid set of provisions and allows for a variety 
of interpretations.268

Det framgår ganska klart att utsagorna betecknar sharia som något att oroa sig för. I synnerhet är det 

de grymma straff andra utsätts för som blir ett moment i analogikedjan. Samtidigt blir inte oron 

preciserad i någon större utsträckning. Vad är det oron riktar sig mot? Är det omtanken om indivi-

derna och det lidande de utsätts för, är det frånvaron av respekten för mänskliga rättigheter i stort 

eller är det oron över den tilltagande utbredningen av straffsystemen? Svaren visar sig i viss mån 

när nodalpunkten även innefattar hot och fara. Dessa två begrepp får sin position genom utsagor om 

till exempel hot mot individer i ett större perspektiv, bland annat deras yttrandefrihet. Sharia hotar 

det fria ordet och därmed också möjligheten till  kritiska röster, och i kölvattnet av den åtstram-

ningen följer våldsamheter. Våldsamheterna och underkastelsen hotar att sprida sig till andra om-

råden, till andra människor än muslimer (till exempel kristna grupper) och till Europa; och hotar 

även  Europas  grundläggande  värden,  till  exempel  de  mänskliga  rättigheterna.  Sharia  och  dess 

inverkan på kristen tradition blir till en fara och ett hot bland annat genom att krav på dess införande 

på europeisk mark kommer i små steg och införs smygande. 

Den oro som ofta uttalas i samband med sharia (men även i samband med exempelvis islam och 

extremism) grundar sig på en omsorg för individer, men också, och framför allt, på en oro för att de  

västerländska, demokratiska och kristna värdena hotas. Möjligtvis kan man här se en skillnad i vilka 

tecken som knyts till nodalpunkten. När Kommissionen och Rådet uttalar sig är det i första hand 

genom att uttrycka oro för människor i muslimska områden och de straff de utsätts  för, medan 

parlamentarikerna lika ofta ser faror och hot mot Europa, och även på europeisk mark, och mot 

kristendomens arv. De följande tre citaten visar parlamentarikernas fokus på ett tydligt sätt.

EU-medborgarnas säkerhet, de mänskliga rättigheterna i Europa och freden i EU:s medlemsländer hotas 
av vissa fundamentalistiska, muslimska imamer, som i EU-länderna offentligt uppmanar till heligt krig 
och offentligt  ger  sitt  stöd till  bruket av den islamiska lagen sharia.  […] I förklaring efter förklaring 
meddelar EU att man vill skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Det måste strida mot dessa  

267 Parlamentsdebatt 9 maj 2007
268 Svar 29 september 2006 (från Kommissionen).
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avsikter  att  EU  tillåter  fundamentalistiska  politiska  krafter,  som  gömmer  sig  bakom  religionen,  att  
uppmana muslimer i Europa att gå ut i heligt krig och att uttrycka sitt  stöd för den islamiska lagens,  
sharias övergrepp.269

Hur ställer sig kommissionen till att det från muslimsk sida görs försök att hindra kritik av islam och att  
man försöker förhindra kritik av de förbrytelser som begås i överensstämmelse med sharia genom att  
hävda att denna kritik är ett uttryck för rasism och främlingsfientlighet? Får inte européerna vara rädda 
för att bruket av sharia-lagen skall breda ut sig i Europa?270

A few weeks ago a young Moroccan woman was tied up and beaten by members of her family on the 
grounds that — in their eyes — she had violated the ‘sacred’ Sharia laws. The incident — which occurred 
in Bologna — was made even more serious on account of the judgment to which it gave rise: the Bologna  
Supreme Court absolved the woman’s relatives on the alarming grounds that they had beaten her only 
three times. Everything stemmed from the behaviour of the woman,  who — in her family’s opinion — 
contravened Islamic principles. Fatal to the young Moroccan were not only her wish to follow a ‘western’ 
way of life but also her meetings with a young Christian man without her father’s knowledge.271

Det finns emellertid utsagor som försöker försvaga analogikedjan, men precis som i de två tidigare 

fallen är dessa relativt få, ganska svaga och utgör inte någon antagonisk utmaning. Möjligen kan 

dessa utsagor  tjäna  just  som en viss  försvagning som hindrar  en tillslutning,  men inte  som en 

utmaning av varken nodalpunkten eller de skilda tecknen.  

Det bör dock noteras att det enbart är i relativt få av Nigerias stater som sharia tillämpas fullt ut och att  
sannolikheten för att detta skulle leda till att dagens begränsade oroligheter övergår i ett inbördeskrig inte 
är stor. Sharia är en av flera faktorer som påverkar stabiliteten i Nigeria och det finns inga tecken på att  
frågan i sig skulle ha några följder som påverkar regionen eller hela kontinenten. […] Sharia är populär i  
vissa stater (framför allt i norra Nigeria) och har använts som ett politiskt verktyg i avsaknad av sociala 
och ekonomiska program för att förbättra befolkningens levnadsstandard. Den utgör helt säkert en del av  
en mer omfattande politisk maktkamp mellan olika landsdelar  (främst om kontroll  och fördelning av 
resurser).  […] Mot  bakgrund  av  Cotonou-avtalet  försöker  gemenskapen att  ta  sig  an  frågor  rörande 
affärer, investeringar, handel och utveckling i Nigeria. Det är uppenbart att sharia är en av faktorerna i  
ekvationen och att unionens oro för situationen för de mänskliga rättigheterna utgör en del av dialogen,  
men till följd av att frågan är extremt politiskt känslig måste den föras fram försiktigt.272

När det gäller Nigeria förutsätter detta en bekämpning av tillämpningen av den islamiska sharian – bl.a. 
lät man en kvinna stenas till döds inför TV-kamerorna, inget land reagerade, det var för några veckor 
sedan – och på samma sätt är ett islamofobiskt klimat också på väg att utvecklas: det finns moskéer som  
håller på att brinna upp, och även detta passerar förbi i en allmän likgiltighet.273

sharia har varit en kraftfull symbol för orsaken till detta spända läge, och krävs av vissa muslimer, och  
fruktas av de flesta kristna och anhängare av andra trosläror; den är delvis resultatet av att norra Nigeria  
inte ser några fördelar av oberoendet och oljan liksom södra landet har gjort, och att man föraktar den 
korruption som man uppfattar  som kronisk i  landet.  Tusentals  har  dött  till  följd  av våldet,  särskilt  i  
Kaduna, och många kristna hem, kyrkor och affärsrörelser har förstörts.274

Även om det görs försök att öppna upp artikulationen och utmana nodalpunkten blir dessa ganska 

269 Fråga 25 april 2002 (till Rådet).
270 Fråga 16 december 2004 (till Kommissionen).
271 Fråga 27 september 2007 (till Kommissionen).
272 Svar 27 april 2001 (från Kommissionen).
273 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
274 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
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tvetydiga då samma utsagor också verkar förstärka den. Citatet nedan kommer från samma utsaga 

som det sista ovan och bör läsas tillsammans med detta. 

Tusentals har dött till följd av våldet, särskilt i Kaduna, och många kristna hem, kyrkor och affärsrörelser 
har förstörts. […]  Vi bevittnar nu i Benue och Taraba i östra och centrala Nigeria icke-religiösa krig 
mellan stammar. Jukun- och tiv-konflikterna handlar om land och urgamla rivaliteter, inte om religion.  
Nitton  soldater  som försökte  upprätthålla  freden  fördes  bort  och  mördades.  Sedan  bevittnade  vi  de 
fruktansvärda  repressalierna  i  vilka Zakibian,  en stad  med 20 000 invånare,  förstördes  och över 200 
människor dödades.275

Det förekommer också andra, mindre tvetydiga, utsagor som försöker se oroligheter och våld ur fler 

perspektiv än att sharia skulle vara dess enda orsaker. 

Den viktigaste orsaken är ökat missnöje, för att inte säga ren desillusion, över president Ilham Alijevs 
auktoritära styre. Oroväckande nog tar sig detta folkliga missnöje allt mer islamiska uttryck. Det säger  
tillräckligt att 20 procent av azerbajdzjanerna för närvarande är för införandet av sharia, den islamiska  
lagen, och Azerbajdzjan har heller inte några västliga utsikter. Detta betydande inre missnöje kan härledas 
till flera orsaker. Den verkliga arbetslösheten är, trots uppsvinget inom olje- och byggbranschen, mycket 
hög och uppskattas till mellan 20 och 30 procent.276

The Commission is aware of the introduction of  Shari'a law in Aceh under a ‘Provincial  regulation’, 
based on Law No 18/2001 on Special Autonomy for Aceh. This allowed for the creation of Shari'a courts, 
which causes  concerns about the compatibility of the implementation of Shari'a law with Indonesia’s 
international  obligations.  Indeed,  Indonesian  parliamentarians  and  women’s  organisations  share  these 
concerns. It must be stressed however, that Shari'a is not a rigid set of provisions and allows for a variety 
of interpretations.277 

Men även om citaten ovan dels försöker se andra orsaker till våldsamheter än sharia, dels att forma 

sharia som något föränderligt och tolkningsbart blir svagheten i dessa försök, återigen, att de inte 

direkt formar en alternativ bild för sharia. Det senare sätter dessutom upp en gräns där ändå vissa 

delar av sharia klart exkluderas. Därvidlag stärker den samtidigt den exkluderande funktion som 

shariadiskursen i sin helhet bygger upp. 

4.3.1 Sammanfattning

Vi kan se att analogikedjan formerar sharia som ett hot mot de västerländska värderingarna på tre 

olika nivåer. För det första hotar sharia invånare i olika utomeuropeiska (muslimska) länder, och 

därmed ”sina egna”. För det andra finns det ett hot, och en oro, att detta genom en slags domino-

effekt även ska sprida sig till  andra än muslimer, till  exempel en kristen befolkning eller  andra 

275 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
276 Parlamentsdebatt 2 juni 2005.
277 Svar 9 september 2006 (från Kommissionen).
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minoriteter – som förut kunde leva sida vid sida utan konfrontationer. För det tredje hotar sharia och 

dess förespråkare även europeiska värderingar på europeisk mark genom en försiktig och svåriakt-

tagen smygislamisering. Det senare syns bland annat genom att Europa kapitulerar inför krav på 

shariaanpassning. Möjligen kan man här se en viss diskrepans om vi delar upp parlamentarikernas 

utsagor och de som kommer från Rådet eller Kommissionen. De senares utsagor riktar mer in sig på 

hot mot invånarna i muslimska länder medan de förra mer koncentrerar sig på sharia som hot mot 

Europa. 

Det  verkar  inte  heller  som om det  i  materialet  finns  något  som utmanar  momentens position i  

analogikedjan. 

I viss mån kan man säga att denna analogikedja så att säga lever av de andra, speciellt de jag redan 

redogjort för. Ett medeltida, högst religiöst och kvinnoförtryckande tankesätt är inget som utvecklar 

demokratin och mänskliga rättigheter utan ses därför som ett hot mot de värden västvärlden står för, 

och sharia står i hög grad som bärare av detta hot. 

4.4 Inhuman

Genomgående och ofta förekommer ordet mänskligt, och även dess motsats omänskligt (i  olika 

varianter) i materialet; och mest frekvent i begreppet mänskliga rättigheter. Det senare bygger på en 

rad konventioner, deklarationer, kommentarer, etiska ställningstaganden och juridisk praxis278, och 

man kan påstå, utan att behöva föra någon fördjupad argumentation eller lägga fram några grund-

läggande motiveringar, att mänskliga rättigheter  uppfattats som någon gott och fundamentalt för 

människans individuella välmående.279 Jag vill  mena att  det är  svårt  att  överdriva de mänskliga 

rättigheternas starkt positiva konnotationer i samhällsdebatten. Därvidlag är det intressant vilken 

position sharia får i relation till ett sådant positivt laddat begrepp. Mänskliga rättigheter nämns och 

diskuteras givetvis i många sammanhang inom EU-administrationen, så även i Parlamentet. Således 

förekommer inte mänskliga rättigheter endast i tal om islam eller sharia, utan ingår i en rad olika 

278 Jag använder alltså här mänskliga rättigheter i bred bemärkelse. I huvudsak som ett synsätt mer än specifika 
skrivningar i specifika konventioner och deklarationer. I enstaka fall hänvisas det i parlamentsdebatterna dock till 
specifika artiklar och domar.

279 Givetvis finns det en omfattande diskussion kring mänskliga rättigheter och dess funktion och praktik, och hur 
denna på bästa sätt ska komma alla individer tillgodo. Det finns även en omfattande kritik mot bland annat hur 
mänskliga rättigheter implementeras och att det finns en klar bias åt ett västerländskt individualiserat 
upplysningstänkande. Avvägningen mellan individuella kontra grupprättigheter är en annan ofta diskuterad fråga. 
Överlag ses ändå mänskliga rättigheter som något positivt – det är implementeringen och dess relativa status och 
tolkning som i huvudsak diskuteras och kritiseras.
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diskussioner. Men eftersom jag primärt inte är ute efter att iaktta en övergripande mänskliga rättig-

hetsdiskurs lyfter jag endast fram de utsagor där det redan positivt laddade begreppet mänskliga 

rättigheter används i samband med begreppet sharia – och hur denna relation formar en förståelse 

för det senare. Jag kommer här alltså att fokusera mer ingående på hur sharia betecknas utifrån sin 

relation till fram för allt mänskliga rättigheter, men också till ord som mänsklig och human (i olika 

former).

Jämfört  med de andra noderna förekommer kopplingen mellan mänskliga rättigheter  och sharia 

överlägset flest gånger i utsagorna, och då alltid, i olika grad, i någon form av motsatsförhållande. 

Den frekventa förekomsten av mänskliga rättigheter, men också de odelat positiva konnotationer 

begreppet för med sig, gör att jag tar med fler citat än för de andra noderna i diskursen. De inled-

ande citaten är exempel på hur sharia förekommer i samma utsaga som mänskliga rättigheter utan 

att uttryckligen bli till dess motsats – även om detta kanske ligger i undermeningen. 

De religiösa och etniska spänningarna tilltar genom att sharia införs och används i allt fler förbundsstater.  
Våldsverkare går ofta straffria. […] Presidenten och alla demokratiska krafter i Nigeria uppmanas att med  
rättsstatliga medel obevekligt  ta itu med våldsverkare,  värna de mänskliga rättigheterna och driva på 
ekonomiska reformer till gagn för alla delar av landet, om det skall bli ett slut på det här eländet.280

När det gäller Nigeria förutsätter detta en bekämpning av tillämpningen av den islamiska sharian [...] En 
skuldavskrivning måste förknippas med ett villkor, herr talman, nämligen att man i dessa länder verkligen 
respekterar de mänskliga rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter, barns och kvinnors rättigheter. Vi får 
inte längre godta att dessa länder benämner sig själva demokratier genom att underteckna konventioner  
och sedan inte tillämpa dem.281

Känner  kommissionen  till  att  Maryam  Ayubi,  30  år,  i  juli  dömdes  till  döden  genom  stening  för  
äktenskapsbrott  i  enlighet  med  den  iranska  strafflagen,  som grundas  på  islamisk  rätt  (sharia)?  Kan 
Europeiska  unionens  företrädare  och  representationer  beakta  det  allvarliga  läget  vad  beträffar  de 
mänskliga  rättigheterna  i  Iran  vid  utarbetandet  och  godkännandet  av  kommande  FN-resolutioner, 
däribland dem som kommer att utarbetas i dagarna inför millennietoppmötet?282

Även om det alltså inte direkt sägs att sharia – i delar eller i sin helhet – är den faktor som leder till  

kränkningar av mänskliga rättigheter torde det framgå ganska klart att det i utsagorna föreligger en 

ganska hög grad av indirekt koppling, avsiktlig eller inte. Men i citaten ovan är det ändå inte helt 

klart vad som egentligen avses. I andra mer frekventa utsagor är denna möjliga osäkerhet emellertid 

borta. 

Herr  talman!  Sedan  1998  har  åtta  delstater  i  Nigeria  infört  en  form  av  islamisk  lag  som  tillåter 
kroppsstraff,  trots  att  detta  strider  både  mot  den  nigerianska  författningen  och  internationella  
överenskommelser om mänskliga rättigheter, vilka Nigeria har del i. Effekten på mänskliga rättigheter 

280 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
281 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
282 Fråga 4 oktober 2000 (till Kommissionen).
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illustreras på ett målande sätt av fallet Bariya Ibrahim Magazu, en 17-årig moder med ett ungt barn.283

...När det gäller Nigeria vill jag påpeka att kommissionen beklagar djupt att en ung flicka pryglades till  
följd av den islamiska lagstiftningen och är oroad över tillämpningen av Sharia i vissa områden i Nigeria. 
Kommissionen är medveten om – och det tror jag även ni är – att den politiska situationen i Nigeria är  
mycket  känslig  och  att  den  nya  demokratiskt  valda  regeringen  vill  öka  respekten  för  de  mänskliga 
rättigheterna i landet.284

Den  oegentliga  tolkningen  av  sharia,  såsom  den  nu  tillämpas  i  Nigeria,  är  en  kränkning  av  de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, framför allt kvinnors rättigheter.285

För  närvarande följer  vi  på  nära håll  fallet  Amina Lawal  som nämndes  av Ainardi,  Karamanou och 
Ghilardotti, ett fall som nu har överklagats. Vad innebär då allt detta innebär för unionens och Nigerias 
förbindelser, vars ramar fastställs i Cotonouavtalet. En av de centrala punkterna i detta avtal är respekten  
för de mänskliga rättigheterna, och där ingår jämställdheten mellan kvinnor och män. [...] Det verkar  
också som om den federala regeringen är bekymrad över att den straffrättsliga tillämpningen av sharian 
inte är förenlig med de internationella konventioner som Nigeria har undertecknat.286

Vi  vill  också  påminna,  inte  bara  Nigeria,  utan  även  Niger,  Sudan  och  Somalia,  att  tolkningen  och 
tillämpningen av sharialagen inte bara utgör ett klart angrepp på de mänskliga rättigheterna, utan också på 
ett uppenbart sätt går emot de internationella åtagandena angående de mänskliga rättigheterna som ingår i  
Cotonouavtalen...287

Vi uppmanar den högsta sharia-appellationsdomstolen i Katsina att ta hänsyn till och upprätthålla avtalen 
inom ramen för de internationella mänskliga rättigheter som Nigeria har åtagit sig att följa, och se till att  
sharialagstiftning som strider mot dessa rättigheter upphävs.  Regional lagstiftning måste vara förenlig  
med den internationella rätt som gäller på den nationella nivån i Nigeria.288

Amputering som straff är i grunden tortyr och en grov kränkning av mänskliga rättigheter, trots att Sudan 
har ratificerat flera konventioner om skydd för mänskliga rättigheter i vilka tortyr fördöms. Dylika domar  
är inte ovanliga i ett land som i sitt rättssystem och sin strafflagstiftning har inkorporerat vissa delar av 
islamisk lag (Sharia).289

Om Iran menar allvar med sin vilja till en öppning mot väst, om Iran menar allvar med en dialog med 
Europeiska unionen så måste landet först av allt sluta att kränka de mänskliga rättigheterna. Sharian i dess 
extrema form utgör ett oöverkomligt hinder för en normalisering av förbindelserna.290

[...] i vilket inte bara föreskrifter om olika former av ekonomiskt samarbete utan också föreskrifter om de 
mänskliga rättigheterna spelar en viktig roll? Innebär inte sharia-lagen, sättet som den tillämpas på och 
framför allt  möjligheten av att  den utvidgas till  att  omfatta också andra än muslimer en fara för det  
framtida ekonomiska samarbetet mellan EU och Indonesien?291

Med  tanke  på  det  faktum  att  Indonesien  ratificerade  konventionen  om  avskaffande  av  all  slags 
diskriminering av kvinnor, ett juridiskt bindande internationellt instrument för kvinnors rättigheter på alla 
områden, för så länge sedan som 1984, och nyligen anslöt sig till de internationella konventionerna om 
medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter litar rådet 
på att de indonesiska myndigheterna kommer att tillämpa Sharia-bestämmelserna i Aceh på ett sätt som är 
förenligt med Indonesiens åtagande för mänskliga rättigheter.292

283 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
284 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
285 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
286 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
287 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
288 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
289 Parlamentsdebatt 2 september 2003.
290 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002.
291 Fråga 18 augusti 2006 (till Rådet).
292 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet).
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Här ses en mer direkt koppling mellan sharia och ett icke-uppfyllande av mänskliga rättigheter, eller 

svårigheterna med att garantera de senare i och med lagstiftning grundad på sharia. Relaterat till de 

första citaten kring mänskliga rättigheter ser vi här en viss tilltagande dikotomi mellan å ena sidan 

sharia och å andra mänskliga rättigheter. Återigen andra utsagor försöker än mer markera och upp-

rätthålla den gränsen. 

Herr talman! Nigeria har ratificerat diverse internationella konventioner om mänskliga rättigheter, särskilt 
Konventionen  om  civila  och  politiska  rättigheter,  som  handlar  om  avskaffande  av  alla  former  av 
diskriminering mot kvinnor liksom den afrikanska stadgan för människans och folkens rättigheter. Trots  
detta står vi än en gång här och pratar om brott mot kvinnors rättigheter och påminner om att dödsstraffet  
finns kvar i Nigeria och att rådande praxis och de många bestämmelser som finns i de nya sharialagarna 
om rättegång i brottmål fortfarande innebär grova brott mot de mänskliga rättigheterna, där dödsdomarna 
är de grövsta brotten.293

Fru talman, herr kommissionär! Vi förväntar oss att den nigerianska regeringen förklarar att tillämpningen 
av sharialagstiftning i en regional domstol strider mot landets grundlag. Därför vill vi även erinra den 
nigerianska regeringen om att respekten för de mänskliga rättigheterna är en grundläggande faktor i de 
avtal som ingåtts med tredje länder. Förutom situationen med Amina Lawal i Nigeria finns förväntningar  
från alla dem runt om i världen som erfar att deras grundläggande rättigheter kränks. De förväntar sig att 
Europeiska unionen skall omvandla de resolutioner som vi antar inom denna ringmur, sammanträde efter 
sammanträde, till konkret handling. Och jag ansluter mig fullständigt till de frågor som ställts av min 
kollega Anna Karamanou. Bortsett från resolutionerna, herr kommissionär – men detta riktar sig även till  
de ansvariga inom rådet –, vilka är egentligen våra konkreta handlingar? 294

Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit, och vilka akuta åtgärder har den för avsikt att vidta och stödja 
för att, på multilateral och bilateral nivå, förhindra att Safiya Hussaini Tungar Dudu avrättas och för att  
uppmuntra Nigerias myndigheter att upphäva sharia och stärka rättsstatsprincipen i landet? På vilket sätt 
tänker kommissionen på internationell  nivå ta itu med problemet med att  många islamiska länder på 
allmän  plats  verkställer  avrättningar  och  andra  straff  till  exempel  spöstraff  med  tanke  på  att  dessa 
avrättningar och straff ofta utdöms för våldsfria brott där de åtalade främst är kvinnor, vilket strider mot  
de normer som fastställts av de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter?295

The Commission does not have any knowledge of any Member States in which legal concepts that could 
originate in Sharia law apply. […] However, it should be borne in mind that, as regards the actions they 
take, Member States are required to respect the principles of liberty, democracy, respect for human rights 
and fundamental freedoms, and the rule of law, as provided for in Article 6 of the Treaty on European 
Union.296

Det handlar om att med tydlighet, fasthet, uthållighet och konsekvens ifrågasätta om sharialagstiftningen 
verkligen är förenlig med människorätten, med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. […] Vi  
måste också kunna ifrågasätta  det  rimliga i  att  en sharialagstiftning på ett  sådant grundläggande sätt  
strider mot folkrätten och människovärdet. 297

Citaten ovan pekar mot den utvecklingen att det görs försök att skapa och upprätthålla en fast gräns 

mellan sharia och mänskliga rättigheter. Det sista citatet kan ses som varandes i gränslandet: till en 

början hålls frågan öppen om huruvida sharia kan vara förenligt med mänskliga rättigheter men 

293 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
294 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
295 Fråga 27 november 2001 (till Kommissionen).
296 Svar 8 februari 2006 (från Kommissionen).
297 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
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sedan dras en mer markerad gräns och sharia får en position som mer står i kontrast till folkrätten. 

Nedan följer fler utsagor som ger sharia den positionen. 

På vilket sätt tänker kommissionen på internationell nivå ta itu med problemet med att många islamiska 
länder på allmän plats verkställer avrättningar och andra straff till exempel spöstraff med tanke på att 
dessa avrättningar och straff ofta utdöms för våldsfria brott där de åtalade främst är kvinnor, vilket strider 
mot de normer som fastställts av de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter?298

Jag vill emellertid erinra er om att det är brukligt i alla länder som har islamisk religion att tillämpa  
sharía, den islamiska lagen. Afghanistan är inte det enda landet där sådana här övergrepp begås. Vi hörde  
tidigare vad som pågår i en del afrikanska länder. Det skulle ta mycket lång tid att räkna upp alla fall där  
domar  från  islamiska  domstolar  i  andra  länder  i  Mellanöstern  har  verkställts,  där  fruktansvärda  
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och särskilt kvinnornas rättigheter sker.299

Omänskliga gamla ökenvanor, som att stena kvinnor eller hugga av lemmar, går naturligtvis rakt emot de 
mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Förebyggande av den omdebatterade motsättningen mellan 
civilisationer, kulturer och religioner är endast möjlig om den stränga sharian avskaffas överallt.300 

Vi måste förhindra att religionen får rang av lag, ens sekundär lag, jämfört med statens lagar, när den  
kränker de mänskliga rättigheterna, oavsett  om det gäller kvinnor eller män. Den federala republiken 
Nigeria  har  ratificerat  de  internationella  konventionerna  om  de  mänskliga  rättigheterna.  De 
konventionerna  får  inte  bara  ha  en  rent  formell  betydelse,  utan  de  måste  respekteras  och  tillämpas 
konkret.301

Fallet  med  steningarna  i  Nigerias  norra  delstater  på  grundval  av  muslimska  brottmålsdomstolars  
tillämpning av sharialagstiftning är ett uppenbart brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi måste med all  
kraft fördöma detta […] Kvinnors sårbarhet under den islamiska strafflagen, tortyren och den förnedrande 
behandling  de  utsätts  för  är  ett  oacceptabelt  brott  mot  de  mänskliga  rättigheterna  och  borde  få  
konsekvenser för Europeiska unionens förbindelser med Nigeria och med alla andra länder som tillämpar 
sharialagstiftning.302

Samtidigt som vi respekterar varje individs rätt till religionsfrihet, måste vi klart deklarera vår övertygelse 
att införandet av sharialagstiftning i en stat eller en del av den inte kan accepteras av Europeiska unionens 
medlemsstater.  [...]  med  de  länder  vilkas  regeringar  medvetet  fortsätter  att  kränka  de  mänskliga 
rättigheterna.303

It has been brought to my attention by the Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS),  
which  is  an  interdenominational  organisation  from  my constituency,  that  many Christians  living  in 
Pakistan endure constant threat and intimidation in their daily lives. Following the adoption of Shariah 
Law  earlier  this  year  by  the  provincial  assembly  of  the  North  West  Frontier  Province  of  Pakistan, 
Christians and other religious minorities in the region cannot worship freely and are being converted to 
Islam by force; they are being harassed and persecuted for their beliefs and denied their human rights 
under this strict Islamic law. There is growing fear that the Muttahidda Majilis-e-Amal alliance of Islamic 
parties  (the  MMA)  will  persuade  the  Federal  Government  to  endorse  Shariah  Law  and  enforce  it 
throughout the country.304

Medlemmar av det republikanska oppositionspartiet CHP har varnat för att det i  och med detta i den 
konfessionslösa staten Turkiet tas ett första steg på vägen tillbaka mot sharia, den islamiska lagstiftningen 
som också straffbelägger äktenskapsbrott. […] Tycker inte kommissionen att en sådan lag fullkomligt 

298 Fråga 27 november 2001 (till Kommissionen).
299 Parlamentsdebatt 6 februari 2002.
300 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
301 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
302 Parlamentsdebatt 13 mars 2003
303 Parlamentsdebatt 22 oktober 2003.
304 Fråga 29 oktober 2003 (till Kommissionen).
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skulle strida mot stadgan om de grundläggande rättigheterna och mot traditionerna för vad som är rimlig  
strafflagstiftning i demokratiska länder? […] Tycker inte kommissionen att det skulle innebära ett svårt,  
om inte  oöverstigligt  hinder  mot  bedömningen  av  Turkiets  framsteg  på  de  mänskliga  rättigheternas 
område, om en sådan lag röstades igenom i landet?305

Hur i hela fridens namn kan ni dela ut symboliska gåvor till  länder som hävdar att sharialagar utgör  
grunden för mänskliga rättigheter? Sharia är en uppsättning lagar som styr  varje aspekt av livet i  ett  
muslimskt samhälle. De omfattar allt från familjerätt till straffrätt. I sharialagarna föreskrivs hur man ska  
äta, klä sig och till och med hur man ska göra när man går på toaletten. Förtryck av kvinnor är bra, att  
dricka alkohol är dåligt. Jag fattar ingenting.306

Anser  kommissionen  inte  att  sådana  ståndpunkter,  som  går  ut  på  den  striktaste  efterlevnad  av  den 
muslimska  sharia-lagen,  medför  oåterkalleliga  skador  för  de  mänskliga  rättigheter  som  unionens 
rättssystem värnar om?307

Även om kommissionen har stött provinsen Aceh sedan 2001 genom valobservatörsuppdrag, bistånd efter 
tsunamin och pågående EU-projekt, medför införandet av sharialagar att det finns en värdeskala som 
framför  allt  inte  motsvarar  EU:s  grundläggande  värderingar.  De  muslimska  lagarna  bryter  mot 
grundläggande mänskliga rättigheter och i synnerhet mot EU:s värderingar.308

Här kan vi bland annat se att den mer öppnare hållning som i tidigare utsagor använts för att inte 

helt  och hållet  utestänga sharia  från mänskliga rättigheter är  borta  och gränsen verkar  dras vid 

sharia som helhet. Dessa mer avgränsande utsagor utgör en majoritet i mitt material. Sharia blir ett 

oöverstigligt hinder; de brott mot mänskliga rättigheter som sker vid dess tillämpning är oaccep-

tabla och den obstruerar inte bara, utan motverkar aktivt fritt utövande av fri- och rättigheter. De två 

sista citaten anknyter till och förstärker den dikotomi som finns mellan europeisk syn på demokrati 

och mänskliga rättigheter å enda sidan, och till exempel värderingar som växer fram vid sharias 

tillämpning å den andra.  Det görs till  och med försök att höja den europeiska,  eller  åtminstone 

unionens, syn på fri- och rättigheter som varandes än mer i motsatsförhållande till sharia. 

Gränsdragningen förstärks också i och med den interdiskursiva användningen av vissa skrivningar i 

Europadomstolens dom rörande Refah Partisi i  Turkiet.309 I Parlamentet har denna dom används 

som försök att förstärka diskursen som helhet genom att ytterligare positionera sharia som avgränsat 

och omöjligt att kombinera med mänskliga rättigheter och demokrati.

I en dom av den 31 juli 2001 (mål 41340/98 och 41342/98) slog Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna  i  Strasbourg  fast  att  det  står  helt  klart  att  sharia  (den  islamiska  lagen)  strider  mot 
värderingarna i konventionen om de mänskliga rättigheterna.310

I  frågan  av  den  15  april  2002  nämndes  att  Europeiska  domstolen  för  de  mänskliga  rättigheterna  i  

305 Fråga 10 september 2004 (till Kommissionen).
306 Parlamentsdebatt 6 oktober 2010.
307 Fråga 5 oktober 2004 (till Kommissionen).
308 Fråga 29 september 2006 (till Rådet och Kommissionen).
309 Refah Partisi v. Turkey. Se också noterna 192 och 196 ovan. 
310 Fråga 25 april 2002 (till Rådet). Talaren hänvisar här till tidigare domar i samma fall. Jag använder dock den 

slutgiltiga domen från 2003, i Grand Chamber, som även den använder sig av skrivningar i de tidigare domarna).
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Strasbourg i en dom av den 31 juli 2001 (mål 41340/98 och 41342/98) slog fast att det står helt klart att 
sharia (den islamiska lagen) strider mot värderingarna i konventionen om de mänskliga rättigheterna.311

Som kommissionen vet, så bygger behandlingen av kvinnor i de muslimska samhällena, liksom också det 
faktum att  kvinnor  behandlas  olika  där,  på  sharian,  som av  Europeiska  domstolen för  de  mänskliga 
rättigheterna har förklarats stå i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.312

Allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna äger rum i muslimska samhällen i religionens namn. Det 
avsevärda juridiska och fysiska förtrycket mot kvinnor och extrema former av straff som påbjuds enligt 
sharia är en del av islam. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i en dom uppgett att 
sharia strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Som kommissionen vet bekräftar 
de flesta religiösa ledare inom islam att sharia är en nödvändig del av islam.313

Domen – eller snarare dess användning i debatten – gör sharia som icke-kompatibelt med mänskliga 

rättigheter. Vad kan vara ett starkare argument när det gäller mänskliga rättigheter än en dom från 

Europadomstolen? Någon diskussion om hur Domstolens utlåtande ska tolkas eller vad det egentli-

gen står förekommer inte.314 I materialet förekommer det ofta också en annan form av interdiskursi-

vitet. I ett antal FN-deklarationer och FN-konventioner talas det om att ingen får utsättas för tortyr  

eller  grym,  omänsklig  eller  förnedrande  behandling  eller  bestraffning.315 Dessa  dokument  har, 

precis  som begreppet  mänskliga  rättigheter,  en  orubbad position  som positiv  utgångspunkt  och 

måttstock för vad ett gott samhälle ska bygga på. Genom att relateras till andra begrepp, synsätt,  

idéer och praktiker får denna skrivning, genom inkludering eller exkludering, makt att avgöra vad 

som kan räknas som civiliserat och mänskligt.

Kommissionen agerar på flera olika sätt för att få slut på de offentliga och särskilt grymma avrättningar  
som genomförs i vissa muslimska länder. […] I de riktlinjer för EU:s policy mot tredje land i fråga om  
tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som antogs av rådet 
(allmänna  frågor)  den  9  april  2001  understryks  att  kroppslig  bestraffning  omfattas  av  beteckningen 
misshandel.316 

Kommissionen är oroad av tillämpningen av de allt hårdare domar som utfärdas av vissa sharia-domstolar 
i Nigeria och de särskilda följder de får för kvinnors rättigheter. […] Unionens riktlinjer för EU:s politik 
mot  tredje  land  i  fråga  om  tortyr  och  annan  grym,  omänsklig  eller  förnedrande  behandling  eller 
bestraffning(1) som antogs av rådet (allmänna frågor) den 9 april 2001 är tillämpliga på straff som prygel 
och den stening som parlamentsledamoten hänvisar till.317

Rådet är medvetet om att Safiya Husseinis friande dom i shariaappelationsdomstolen i Sokota inte har en  
omedelbar effekt på liknande fall och är forfarande oroat över att shariadomstolarna fortsätter att avkunna 

311 Fråga 9 december 2002 (till Kommissionen).
312 Fråga 16 december 2004 (till Kommissionen).
313 Parlamentsdebatt 24 februari 2006 (till Kommissionen).
314 Intressant nog är det, som jag redan nämnt, nästan uteslutande bara i frågor till Rådet eller Kommissionen, alltså 

inte i debatter, som argumenten kring Rafah Partisi och Europadomstolens dom används. Jag vågar mig här inte på 
någon gissning varför så är fallet, men återkommer till frågan om Rådets och Kommissionens roll i kapitel 6.

315 Skrivningen förekommer bland annat i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna (artikel 5), 
Konventionen om de medborgerliga och politiska och rättigheterna (artikel 7) samt genomgående i Konventionen 
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

316 Svar 27 november 2001 (från Kommissionen).
317 Svar 9 januari 2002 (från Kommissionen).
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domar  om  stening  till  döds  mot  andra  kvinnor.  I  sitt  uttalande  av  den  27  mars  2002  välkomnade 
ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar frikännandet av Safiya Husseini och upprepade på nytt  
EU:s ståndpunkt i fråga om dödsstraffet samt uppmuntrade Nigerias regering att fortsätta arbetet med att 
avskaffa dödsstraffet  och förhindra alla former av grym, omänsklig och förnedrande behandling eller  
straff.318

Den måste använda sina lagliga befogenheter för att skydda Amina Lawal och andra nigerianska kvinnor i  
liknande  situationer  från  denna  grymma,  förnedrande  och  inhumana behandling  enligt 
sharialagstiftningen.319

Malaysia har redan fått flera krav från nationella och internationella människorättsorganisationer om att  
omedelbart  upphäva  domen  och  avskaffa  denna  kränkande  straffmetod  [piskstraff]  som  är  grym, 
omänsklig och förnedrande och som är förbjuden enligt den internationella lagstiftningen om mänskliga 
rättigheter. […] Amnesty Internationals rapport 2009 för Asien och Stillahavs-regionen framhåller att det 
alltsedan premiärminister Najib Tun Razaks nya regering tillträdde i april har förekommit omfattande 
angrepp  mot  de  mänskliga  rättigheterna,  särskilt  när  det  gäller  yttrandefriheten  och  reformen  av 
domstolsväsendet på grund av de religiösa domstolarna som  tillämpar den islamiska lagen sharia och 
fungerar parallellt med de civila domstolarna.320

The Shariah courts in Malaysia which function independently from civil courts have only jurisdiction 
over  Muslims with  regard  to  issues  pertaining to  Islam. […]  The use  of  caning is  an  inhuman and 
degrading punishment and it is against Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as 
Article 16  of  the  Convention  against  Torture  and  other  Cruel,  Inhumane  or  Degrading  Treatment  or 
Punishment (CAT). While Malaysia has signed the non-binding Universal Declaration, it is however, not  
a party to CAT.321

Här är det framför allt de grymma och tortyrliknande straffen som lyfts fram, straff som går stick i 

stäv med mänskliga rättigheter och som har sitt ursprung i sharia, eller åtminstone i en tolkning av 

den samma. Utifrån dessa citat, men också med tanke på diskussionen kring de andra nodalpunk-

terna, kan vi konstatera att den oro som finns för till exempel hårda straff – i synnerhet dödsstraffet 

– blir  en vattendelare och markör för vad som så att säga befinner sig inom respektive utanför 

diskursen när det talas om mänskliga rättigheter.

Det sista citatet ovan kan emellertid ses som ett försök att bryta den starka kopplingen mellan sharia 

och  brotten  mot  mänskliga  rättigheter  men  blir,  som  jag  ser  det,  snarare  en  förstärkning  av 

artikulationen. Även om det hävdas att Malaysia inte skrivit under CAT, och därmed inte brutit mot 

ett juridiskt gällande folkrättsdokument, förknippar utsagan ändå sharia med dessa brott. Hur den 

faktiska juridiken ser ut blir inte en utmaning till analogikedjan eftersom utsagan inte står i konflikt  

med den; det finns ingen kamp mellan utsagorna. Om citaten ovan kan sägas vara en uppenbar 

interdiskursivitet finns det även utsagor som använder sig av begreppet omänsklig på ett friare sätt 

men som på samma gång förstärker sharia som motpol till mänskliga rättigheter.

318 Svar 26 mars 2002 (från Rådet).
319 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
320 Fråga 7 september 2009 (till Kommissionen).
321 Svar 7 september 2009 (från kommissionen).
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Enligt sharia gör sig en gift kvinna skyldig till äktenskapsbrott om hon har sex med en annan man än 
maken även om hon är frånskild, till  och med om det – som i detta fall – handlar om våldtäkt. […] 
Politiska och militära makthavare i odemokratiska länder gör anspråk på att kontrollera alla aspekter av 
medborgarnas liv, inklusive deras privatliv. Även barnafödande faller under denna logik under maktens 
ok. Därför är kvinnor mer utsatta för – inte sällan omänskliga – strafflagar.322

Omänskliga gamla ökenvanor, som att stena kvinnor eller hugga av lemmar, går naturligtvis rakt emot de 
mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Förebyggande av den omdebatterade motsättningen mellan 
civilisationer, kulturer och religioner är endast möjlig om den stränga sharian avskaffas överallt. Nigeria 
är  en  mycket  bräcklig  och  instabil  demokrati.  Europeiska  unionen  stöder  med  rätta 
demokratiseringsprocessen. Man kan emellertid bara fortsätta att göra det om den federala regeringen gör  
allt inom sina konstitutionella befogenheter för att förhindra att omänskliga straff tillämpas.323 

Framför allt kvinnor utsätts för den omänskliga rättsskipningen. Om Iran menar allvar med sin vilja till en 
öppning mot väst, om Iran menar allvar med en dialog med Europeiska unionen så måste landet först av  
allt sluta att kränka de mänskliga rättigheterna. Sharian i dess extrema form utgör ett oöverkomligt hinder 
för en normalisering av förbindelserna.324

De tragiska händelserna i Nigeria (massakrer på över 200 kristna,  anlagda bränder och förstörelse av 
kyrkor och affärer)  fäster  på nytt  uppmärksamheten på den allvarliga internationella  situationen med 
extrema  våldsyttringar  varje  gång en  stat  försöker  införa  sharia-lagar  i  sitt  land.  Europa förespråkar 
principen att varje land har rätt till sina traditioner. Men vi kan inte tigande se på hur man kränker de  
mänskliga  rättigheterna,  människornas  värdighet  samt  religions-  och  yttrandefriheten  så  brutalt  och 
inhumant att det till och med leder till blodbad och förstörelse av egendom. Detta har nyligen inträffat i  
Nigeria, men skulle kunna inträffa i vilket land som helst där organiserade islamistiska fundamentalister 
agerar.325 

The vast majority of Somali Muslims are traditionally moderate. While they may be sympathetic to the  
use of Sharia law, they would condemn without reserve its inhuman misapplication in this case. Such 
gross behaviour, according to our Somali counterparts, is to be attributed to terrorist groups and mob 
behaviour, not to the formal local administration in Kismayo.326

Här dras en gräns upp mellan sharia respektive det inhumana och omänskliga utan att göra direkta 

kopplingar till konventioner eller deklarationer. En gissning är att dessa begrepp – inhuman och 

omänsklig – inte nämnvärt behöver förstärkas med skrivningar från mr-katalogen utan kan själva 

tjäna som exkluderingsmarkörer för fenomen som representeras som dess motsats. 

4.4.1 Sammanfattning

Vi har sett att det råder en viss öppenhet kring hur sharia exkluderas från det humana och mänskliga 

rättigheter. I det avseendet verkar analogikedjan relativt öppen för omförhandlingar. I dessa utsagor, 

vilka  presenterades  i  början  av  delkapitlet,  rör  det  sig  om tolkningar  och  användning  av  visst 

innehåll i  sharia. Det är alltså inte sharia som helhet vilken obstruerar främjandet av mänskliga 

322 Parlamentsdebatt 6 februari 2002.
323 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
324 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002.
325 Fråga 9 december 2002 (till Rådet).
326 Svar 11 november 2008 (från Kommissionen).
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rättigheter utan sharia är, mer än i de andra analogikedjorna, tolkningsbar och således till viss del 

kompatibel med mänskliga rättigheter (eller med andra västerländska värderingar). Gränsen i dessa 

utsagor verkar alltså gå någonstans så att säga ”inom” sharia. Här följer några utsagor som försöker 

beteckna sharia som formbart och föränderligt, och därmed inte i sin helhet i ett motsatsförhållande 

till mänskliga rättigheter.

I  områden  där  muslimsk  lag  tillämpas  får  inte  män  och  kvinnor  använda  samma  offentliga 
transportmedel, och pojkar och flickor måste gå till  olika skolor. I delstaten Kaduna uppskattas 2 000 
människor ha dödats i strider mellan kristna och muslimer, till följd av planer att införa den nya islamiska 
lagsamlingen.  Och  ändå  organiserar  grupper  för  mänskliga  rättigheter  från  båda  religionerna  nu 
kampanjer.327

På  det  sättet  kan  ju  de  iranska  domar  som  helt  riktigt  kritiseras  i  de  aktuella  resolutionsförslagen 
behandlas på rätt och avgörande nivå. Sådana kontakter [mellan EU och Iran] skulle även kunna användas 
för att på grundval av sharian motarbeta det hemska straffet stening.328 

Det är en avgörande utmaning för Indonesien och Aceh att förena den parallella utvecklingen av Sharia-
lagen och den demokratiska reformprocessen där rättssäkerheten upprättas på grundval av internationella 
mänskliga rättigheter.329

Dialogue with all  Somali  political  actors  should continue.  The vast  majority of  Somali  Muslims are 
traditionally moderate. While they may be sympathetic to the use of Sharia law, they would condemn 
without reserve its inhuman misapplication in this case. Such gross behaviour, according to our Somali 
counterparts,  is  to  be  attributed  to  terrorist  groups  and  mob  behaviour,  not  to  the  formal  local  
administration in Kismayo.330

Sharia  is  a  general  concept  that  encompasses  several  legal  aspects  and  is  the  subject  of  varying 
interpretations both in the countries where it is applied and among specialists. […] In a specific context  
involving the situation in Turkey and the dissolution of Refah Partisi (Welfare Party), the European Court 
of Human Rights (Case No 4132/98 Refah Partisi v Turkey — Judgment of 13 February 2003) recognised 
that sharia was stable and invariable and was incompatible with the fundamental principles of democracy 
as set forth in the European Convention of Human Rights.331

Utsagorna visar på en form av kamp hur – med betoning på hur – och vilken del av sharia som ska 

exkluderas från mänskliga rättigheter. I det sista citatet ser vi också ett försök till att nyansera, och 

kanske utmana den interdiskursiva användningen av domen i fallet Refah Partisi. 

Andra utsagor, i sin tur, verkar på ett mer distinkt sätt upprätta mer klara gränser. Genom uttryck 

som ”tillämpningen av sharia” och ”sharia införs och används...” formar de sharia mer som en 

helhet vilken befinner sig på kollisionskurs med till exempel mänskliga rättigheter. Dessa utsagor är 

i  majoritet  och vi ser där en mer uppenbar  koppling mellan sharia och ett  icke-uppfyllande av 

mänskliga rättigheter.

327 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
328 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002.
329 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet).
330 Svar 11 november 2008 (från Kommissionen).
331 Svar 8 februari 2006 (från Kommissionen).
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Jag vill  ändå understryka att  även om det i utsagorna inte alltid är sharia som helhet vilken är 

omänsklig, utan tillämpningen och tolkningen, så framgår det klart att artikulationen upprättar en 

gräns mellan å enda sidan sharia och å andra sidan det mänskliga och humana. Var denna gräns 

exakt går, vad det är som tillskrivs sharia och samtidigt kan inkluderas respektive bör exkluderas i 

det humana (eller inom mänskliga rättigheter) är emellanåt en öppen fråga. Analogikedjans gränser 

är alltså öppna. På samma sätt kan vi se på de utsagor som försöker bredda basen för orsaker till 

kvinnoförtryck och brott mot mänskliga rättigheter, exempelvis: ”...men vi vänder oss lika kraftfullt 

mot  att  man gör det  [förtrycker  kvinnor  och berövar  dem deras mänskliga rättigheter  i  sharias 

namn] i Vatikanens eller bibelns namn”332. 

Även om citaten ovan inte är ovidkommande återfinns kampen, på sin höjd, kring var gränsen ska 

gå och kampen utkämpas i frågan om vilken del av sharia – om någon alls – som kan sägas vara 

förenligt med de positiva konnotationer som mänskliga rättigheter bär med sig. Skiljelinjen som 

sådan får alltså sägas vara tämligen klart  artikulerad,  och många utsagor vill dra den som klart 

markerad och exkluderande – det råder här ingen kamp om hur sharia i grunden betecknas. 

Intressant nog ses mänskliga rättigheter däremot alltid som något för evigt giltigt vilken inte be-

höver  definieras  eller  ska  tolkas,  anpassas,  förändras  eller  utvecklas.  Hur  föreställningen  om 

mänskliga rättigheter (eller modernitet, sekularism och demokrati för den delen) diskursivt formas i 

Parlamentet är en intressant och angelägen fråga som tyvärr ligger utanför uppsatsens omfattning. 

Mänskliga rättigheter förekommer som sagt i en ofantlig mängd olika debatter i Parlamentet men 

jag har inte tagit upp dessa formationer som eventuella utmaningar till parlamentets shariadiskurs.  

Utsagorna  som exkluderar  mänskliga  rättigheter  och  humanism från  shariadiskursen  har  också 

använt interdiskursiva tecken, bland annat från Europadomstolen och skrivningar i internationella 

traktat,  vilket  har  lett  till  en  förstärkning  av  exkluderingstendenserna  och  analogikedjans  till-

slutning.

Oavsett om sharia ses som enhetligt och oföränderligt eller som tolkningsbart och flexibelt är det 

dess  motsatsförhållande  till  mänskliga  rättigheter  som  dominerar  och  därigenom  upprätthåller 

analogikedjan. 

332 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
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4.5 Religiös-juridisk lag

Inledningsvis vill jag återigen understryka att jag inte uttalar mig om det juridiska innehållet eller 

praxis som växt fram inom de olika muslimska rättstraditionerna, utan endast ser till vilka egen-

skaper och gränser de tillskrivs i Parlamentet. Även om den religiös-juridiska noden också verkar 

exkluderande för att västerländska värderingar och mänskliga rättigheter ska kunna finnas i sharia-

diskursen rör det sig här mer om vad som anses vara juridiskt godtagbart och vad ett (juridiskt) 

rättvist system bör och ska innehålla. 

Det har inte varit ovanligt att diskursen innehållit moment som genom negationer betecknar sharia – 

alltså vad sharia inte är. I stor utsträckning gäller detta även för den juridiska noden. Det upprättas 

en dikotomi mellan å ena sidan ett eftersträvansvärt mänskligt och demokratiskt rättssystem och å 

andra sidan juridik grundad på sharia där analogikedjan byggs upp av moment som definierar vad 

sharia inte är. Juridik grundad på sharia sätts i relation till den påstådda neutrala position som mer 

västerländskt formade konstitutioner  och rättssystem har.  Denna neutrala  position borgar för en 

korrekt uppfattning av rättvisa och lagstiftning. Sharia å andra sidan framställs som tendentiös och 

icke-neutral (eftersom den grundar sig på Koranen), och blir således inkorrekt. I citaten nedan kan 

vi också se att ”vi” har en utgångspunkt som andra system ska relateras till, och då sharia mer eller 

mindre till sitt väsen är oföränderlig går den inte att anpassa efter detta påstått neutrala mönstret. 

Sedan 1991 har Pakistan den islamiska lagen Sharia. Påbud och förbud enligt koranen är den högsta  
lagen. […] Vi uppmanar militärregeringen Musharaf att återställa lagskipningens oberoende och äntligen 
tillåta juridiskt korrekta rättegångar.333

När det gäller de frågor ni tar upp bör Europeiska unionen förklara att vi, även om vi respekterar de 
traditioner och den religion som utövas i Afghanistan, kräver att de mänskliga rättigheterna respekteras i 
landet. Tillämpningen av dessa islamiska straff är oförenliga med hur vi tolkar respekten för de mänskliga 
rättigheterna.334

Det som framför allt oroar mig i betänkandet är emellertid hur tvivlen om en arabisk stadga om mänskliga 
rättigheter  uttrycks,  där  man  slår  fast  att  vissa  av  bestämmelserna  i  stadgan  är  skrivna  så  att  olika 
tolkningar  kan  göras.  Det  finns  emellertid  inte  mycket  att  tolka  annorlunda  i  texten!  Den  islamiska 
stadgan om mänskliga rättigheter är mycket tydlig: den innebär att mänskliga rättigheter för muslimer 
omfattas av sharia. Det står mycket tydligt både i inledningen och i alla övriga artiklar.335

Det är också viktigt att vi förhindrar att en lagstiftning från något land tillämpas som är oacceptabel enligt 
EU:s principer, till  exempel sharialag, kinesisk lag eller någon annan lag. […] respektive lagstiftning 
måste vara förenlig med EU:s principer för att få tillämpas. Det är helt självklart för oss.336

Tendens och oförenlighet  –  till  skillnad från de rättstraditioner  som Parlamentet  och EU själva 

333 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
334 Parlamentsdebatt 6 februari 2002.
335 Parlamentsdebatt 9 maj 2007.
336 Parlamentsdebatt 20 oktober 2008.
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förfäktar – kännetecknar alltså sharia (men uppenbarligen också andra juridiska system). I vissa 

sammanhang kan dock visst innehåll överensstämma med EU:s principer, men om så inte är fallet 

är det det senare som ska vara utgångspunkt för en anpassning av det förra. Om någon form av för-

enlighet och anpassning ska kunna bli verklighet gäller det alltså att sharia kan ändras och tolkas, en 

egenskap som inte i någon större utsträckning tillskrivs den. 

Nästan genomgående i mitt material ses sharia som en given och mer eller mindre oföränderlig 

entitet. De första citaten nedan visar dock exempel på motsatsen. Det föreligger alltså här någon 

form av utmaning eller obestämdhet kring hur sharia betecknas utifrån juridiknoden – sharia är både 

en oanpasslig entitet som inte kan gå hand i hand med modern juridik men blir samtidigt också 

något högst opålitligt och godtyckligt. I det första citatet kan man se hur sharia inte bara kopplas till 

godtycklighet  utan  också  till  manipulation  och  angiveri  (vilket  här  ska  tolkas  som högst  icke-

normativ). Andra utsagor artikulerar sharia som orättvis (till skillnad från verklig rättvisa), diskrimi-

nerande, selektiv, undermålig och intolerant.  

Blasfemilagen  [grundad på  sharia]  måste  hävas;  den  tolkas  fullkomligt  godtyckligt  och  den  ger  fritt  
spelrum åt manipulation och angiveri.337

Av [Petersrapporten] framkom att vissa lagtexter ansågs vara bristfälligt formulerade och motsägelsefulla, 
att texternas tillämpning var inkonsekvent, att de domare som berördes var inkompetenta och bristfälligt 
utbildade och att det förekom motsägelser inte bara i förhållande till internationella lagar utan även till de  
federala lagarna.338

Vi har finansierat en nigeriansk undersökning om sharian, som visar att sharians lagar är dåligt utformade 
och  faktiskt  står  i  motsats  till  andra  federala  lagar.  Dessa  tillämpas  dessutom  på  ett  ganska  
osammanhängande  sätt,  på  grund  av  bristfällig  utbildning  av  domare.  Vi  anser  i  nuläget  att  dialog 
fortfarande kan leda till en lösning, framför allt för att Nigeria skall iaktta de förpliktelser som landet har  
åtagit sig inom ramen för Cotonouavtalet.339

Herr talman! Sedan 1998 har åtta delstater i Nigeria infört en form av islamisk lag […] Trots att hon hade  
överklagat sin dom på 100 piskrapp, utfördes domen i januari utan att hennes advokater ens hade blivit 
informerade. De höll fortfarande på med att förbereda hennes överklagande till domstol. Inga försök har 
gjorts för att åtala dem som misshandlade och utnyttjade henne.340

Den kristna minoriteten tillåts inte bygga kyrkor eller lära ut sin religion i skolor. I områden där muslimsk  
lag tillämpas får inte män och kvinnor använda samma offentliga transportmedel, och pojkar och flickor 
måste gå till olika skolor.341

De viktigaste  lagarna  som gäller  kvinnor är  de  lagar  som avser  civilståndet.  Samtliga  de  lagar  som 
kodifierar – jag upprepar, kodifierar – diskrimineringen av kvinnorna är, även om det sker i olika form, 

337 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
338 Parlamentsdebatt 5 september 2002. Petersrapporten, finansierad och initierad av Rådet, avhandlar problemen med 

att tillämpa sharia i Nigeria.
339 Svar 11 april 2002 (från Kommissionen).
340 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
341 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
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direkt framsprungna ur en tolkning av Koranen.342

Vi måste rikta kritik mot denna selektiva rättvisa, enligt vilken otrohet är ett brott. Männen skonas och  
kvinnorna  döms,  även  våldtäktsoffer.  Parlamentet  måste  kräva  att  Nigerias  regering  förbjuder  att 
dödsstraff verkställs och att den låter författningsdomstolen granska sharians tillämpning.343

Men det är också unionens moraliska och politiska skyldighet, med tanke på att många medlemsstater har 
en gemensam historia med den afrikanska kontinenten, att opponera sig mot kriminella avarter, såsom 
vissa av dessa tolkningar av sharian, och att med all våra krafter och medel stödja dem som kämpar för en 
rättsstat, rättigheter och verklig rättvisa för alla. Om vi nöjer oss med en förklaring för formens skull varje  
gång en medborgare i ett AVS-land råkar ut för ett Kafkaliknande övergrepp, gör vi oss medskyldiga och  
främjar en återgång till obskurantism, på grund av denna diplomatiska passivitet.344

Sharia och islamisk juridik är här något opålitligt,  godtyckligt,  inkonsekvent och i avsaknad av 

rättssäkerhet,  den  är  inte  logiskt  eller  förnuftig.  Att  kämpa  för  en  rättsstat  där  verklig  rättvisa 

garanteras för alla är det samma som att vända sig bort från sharia, och det framgår att det är EU 

som sätter upp gottgörande förpliktelser för de stater där sharia tillämpas.

De hittills redovisade tecknen visar att nodens analogikedja inte är helt fixerad. Något som inte är  

fullt  så  ambivalent  är  när sharia  som kontrast  till  västligt  juridisk tradition frammålas  som allt 

igenom religiös. En korrekt och rättvis juridik kan inte tjäna människans och hennes samhälle till 

fullo om den inte först frikopplas från religionen, och därmed också sharia.

[…] uppfordra den [Nigerias regering] att skapa garantier för att landets domstolar i sin verksamhet skall  
följa den internationella rätten om mänskliga rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna, 
som för övrigt ingår i Nigerias författning. Framför allt bör man klargöra för den nigerianska regeringen,  
men också för andra länder där man följer sharialagen, att det bästa försvaret mot intolerans är att man  
stärker statens sekulära karaktär och den lagliga demokratiska ordningen. Vi bör också skicka ett budskap 
om  att  ingen  religiös  eller  annan  tradition  eller  sedvänja  kan  tillåtas  stå  över  respekten  för  de 
grundläggande mänskliga rättigheterna och för rättsstatens lagar.345

Det centrala problemet när det gäller att frigöra eller befria kvinnorna i dessa länder – ett problem som 
under lång tid också funnits i våra länder – är att man sätter likhetstecken mellan religion och politik, en 
sammanblandning som gör att reglerna i Sharia är, och i allt högre grad blir, den enda rättsliga grunden 
för de lagar som gäller kvinnors villkor i dessa länder.346

Detta är inte bara ett problem i samband med så kallade fundamentalistiska religioner; det handlar inte om 
de extrema fallen av könsstympning eller tillämpning av sharia, utan om det allmänna, normala fallet, det  
som är vanligt även i våra egna länder, det handlar om den nödvändiga skilsmässan mellan kyrka och stat, 
mellan religion och politik.347

Den  nigerianska  regeringen  är  trots  internationellt  tryck  inte  beredd  att  uppfylla  sina  folkrättsliga 
skyldigheter och låter religiöst motiverad straffrätt gå före den nationella författningen och internationella 

342 Parlamentsdebatt 7 februari 2002.
343 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
344 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
345 Parlamentsdebatt 11 april 2002.
346 Parlamentsdebatt 7 februari 2002.
347 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
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mänskliga rättigheter i tio nigerianska delstater.348

Slutligen, har Nigeria en sekulär regim, en demokratisk regim eller en teokrati? Har Nigeria en regering, 
eller styrs landet av mullor?349

Religionen, och i synnerhet sharia, står här som motpol till neutral straffrätt, demokrati, mänskliga 

rättigheter, internationell rätt, staters författningar och rättsstaten. Lite, om något, av detta verkar 

kunna bli riktig verklighet så länge religionen är kopplat till politiken, staten och juridiken. Det 

råder alltså ett motsatsförhållande mellan å ena sidan religion och å andra sidan politik och juridik 

vilket  också  synts  i  tidigare  diskussioner.350 Utifrån  utsagorna  nedan  framgår  det  också  vad  i 

religionen som gör att den inte passar in ett modernt rättssystem. 

Jag anser att Europeiska unionen måste vara en förkämpe i försvaret av de mänskliga rättigheterna, men 
vi måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att inte förolämpa de religiösa känslorna.  Ni känner 
säkert till att motsättningarna mellan den islamiska och den kristna civilisationen diskuteras mycket just  
nu och vi måste vara försiktiga när det gäller de här frågorna.351

Hur  kommer  det  sig  att  Nigerias  federala  regering  inte  kan  få  de  islamiska  fundamentalisterna  att  
respektera landets själva författning? Vad är vitsen med att ha en president om han inte kan garantera sina  
medborgarnas  grundläggande friheter  och  mänskliga  rättigheter?  Jag kan  omöjligt  tro,  kommissionär 
Patten, att intolerans, obskurantism och kvinnohat kan segra över förnuft och mänskliga värden.352

Att  ge  ett  rättsligt  godkännande  till  en  dödsdom  genom  stening  av  en  laglig  pöbel  kan  inte  vara  
acceptabelt hos den stora majoritet nigerianer som är anständiga och ansvarskännande, inräknat landets 
president, och det kan sannerligen inte vara acceptabelt för oss.353

Religiösa idéer och traditioner som grund för ett rättvist juridiskt system blir till en motsägelse då 

det förra verkar utgå från känslobaserade beslut och bortser från förnuftet. Det är till och med så att 

lagarna inom shariasystemet mer eller mindre är oförenliga med de mänskliga och rättvisa juridiska 

aspekter man som civiliserad och anständig varelse måste anse vara grunderna för ett gott samhälle. 

Likaså som konstitutioner och nationellt instiftade lagar främjar människans rättigheter, rättssäker-

het, humanism och förnuft blir religiösa lagar som sharia dess motsats. De flesta av citaten i detta 

kapitel ger sharia en sådan position. Där det saknas nationell jurisdiktion, och religiösa lagar til-

lämpas lokalt,  finns  risk,  eller  är  risken,  att  rättvisa inte  skipas  eftersom domstolar  inte  dömer 

juridiskt korrekt. Rättsstaten kan inte garanteras och egna lokala regler blir en sämre (och värre) 

ersättare för nationell lagstiftning. Dessutom medför detta ett förtryckande icke-demokratiskt och 

icke-människovärdigt samhälle.

348 Parlamentsdebatt 5 november 2002.
349 Parlamentsdebatt 13 mars 2003.
350 Här finns också utsagor, som vi sett tidigare, som exkluderar till exempel kristendomen från politik och juridik. 

Men detta förbättrar inte eller utmanar inte sharias position i sig. 
351 Parlamentsdebatt 6 februari 2002.
352 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
353 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
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Denna strikta tillämpning av sharian – som inte har någonting att göra med respekt för den  muslimska 
religionen  – har  förklarats  strida  mot  grundlagen  av  Nigerias  justitieminister,  även  i  förbundsstatens 
muslimska delstater i norr. Förbundsstaten Nigeria definieras faktiskt som en konfessionslös stat i dess  
egen grundlag. Detta land har också undertecknat konventioner som ger det förpliktelser på internationell  
nivå. Delstaten Katsina är ifrågasatt, men ansvaret ligger också på andra plan: de nigerianska federala  
myndigheterna är skyldiga att garantera strikt efterlevnad av grundlagen och skyddet av varje nigerians 
mänskliga rättigheter, oavsett status, religion eller kön.354 

Nu när vi nästan blivit av med talibanerna, har vi områden där sharia har införts, som i norra Nigeria. De  
här  områdenas  självständighet  får  inte  gå  så  att  man  har  egna  regler  att  följa  som strider  mot  den 
nationella lagstiftningen och förtrycker befolkningen, främst kvinnorna.355

Den  nigerianska  federala  regeringen  måste  omedelbart  garantera  full  respekt  för  författningen  och 
rättsstatens principer. Men det gör den inte, trots de förhoppningar som fanns på denna regering. […]  
Europaparlamentet  har  skyldigheten  att  fördöma  dessa  massakrer,  som  förvärrar  den  religiösa 
intoleransen och rättvisans funktionsbrister. Den oegentliga tolkningen av sharia, såsom den nu tillämpas i 
Nigeria, är en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, framför allt kvinnors rättigheter.356

Det första citatet innehåller en intressant utsaga som jag återkommer till i kapitel 6. Här görs en 

åtskillnad – en åtskillnad som i olika former återfinns på många platser i kapitlet – mellan respekt  

för den muslimska religionen å ena sidan och sharia å den andra. Låt vara den ”strikta tillämp-

ningen”, men en gräns dras och den är intressant. Uppdelningen kan förvisso sägas ingå i den all-

männa språkbildningen kring islam, sharia och muslimer men det är utifrån mitt material svårt att se 

hur den formas diskursivt på något djupare plan.

I frågan om sharia som en religiös lag, i motsats till annan, sekulär, lag, uttrycks ibland farhågan 

eller den normativa hållningen att sharia reglerar och binder upp hela människans liv, och att denne 

utan att ges möjlighet till att tänka själv blint lyder sharia. Denna typ av reglering är något som 

endast återfinns i religiös lagstiftning och är något som inte främjar individens rätt.

Sharia är en uppsättning lagar som styr varje aspekt av livet i ett muslimskt samhälle. De omfattar allt  
från familjerätt till straffrätt. I sharialagarna föreskrivs hur man ska äta, klä sig och till och med hur man 
ska göra när man går på toaletten. Förtryck av kvinnor är bra,  att dricka alkohol är dåligt. Jag fattar  
ingenting.357

Finns det då, slutligen, några klara utmaningar till hur sharia betecknas här? Svaret blir både ja och 

nej. De utsagor som försöker utmana analogikedjan följer samma mönster som de tidigare: det finns 

vissa fåtaliga försök till nyansering men att dessa endast, på sin höjd, delar upp sharia och drar en 

gräns vid de ”goda” bitarna, eller flyttar ”onda” västerländska företeelser till samma exkluderade 

område som sharia. Det senare leder inte till någon ny artikulation av sharia. Det första citatet nedan 

354 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
355 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
356 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
357 Parlamentsdebatt 6 oktober 2010.
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ger ett bra exempel på detta.

Jag vill dessutom säga följande – och detta är mitt svar på Carlo Casinis kommentarer: det är faktiskt  
mycket hårt att samma argument som används för att utesluta vissa lagsystem – sharia till exempel – 
också används, eller hänvisas till inom EU, för att inte erkänna fullständigt lagliga äktenskap som ingåtts  
inom EU, enbart  med utgångspunkt i parets sexuella läggning. Det är enligt  min åsikt  en fullständig 
anomali.358

The Commission is not aware of the influence of Sharia or any concepts originating from Sharia on 
European Union legislation or on the legislation of any Member States in the area of the application of  
European Union law. Likewise, it is not aware of any studies on these issues in the European Union. […]  
Sharia  is  a  general  concept  that  encompasses  several  legal  aspects  and  is  the  subject  of  varying 
interpretations both in the countries where it is applied and among specialists. The term ‘Islamisation’ has 
no precise and commonly accepted meaning.359 

4.5.1 Sammanfattning

I utsagorna hävdas det å ena sidan att sharia och islamisering inte har några bestämda innehållsliga 

definitioner utan tvärtom, förekommer i en rad skilda aspekter, men samtidigt, å den andra, finns det 

utsagor, både kring denna nod och andra, som formar sharia som just något fast och oföränderligt 

juridiskt system. Detta blir en klar indikation på att sharia inte endast kan ses som något oförän-

derligt och helt och hållet utgöra en motpol till europeisk juridik. Däremot, intressant nog, visar mitt 

material (även om min intention inte har varit att forma en diskurs kring europeisk jurisdiktion) för 

handen att både mänskliga rättigheter, EU:s normer och övrig europeisk lag ses som oomkullrunke-

liga värden som garanterar en god, rättvis och human rättsstat varefter andra synsätt bör anpassas. 

Utsagorna skapar alltså en klar gränsdragning mellan EU:s tradition och annan tradition, inklusive 

sharia,  där  den förra intar en neutral  och oberoende position.  Samtidigt tillskrivs den också en 

normativ roll då det där går att avläsa det ”korrekta”. 

Samtidigt som detta speglar en smått imperialistisk och eurocentriskt hållning, som mycket väl kan 

kritiseras,  medför  det  samtidigt  i  viss  mån  att  sharias  fasta  position  som oföränderlig  rubbas. 

Slutligen,  även om sharia  tillskrivs förmågan att  anpassas,  tolkas  och förändras  förblir  den  allt 

igenom religiös och därmed också mer eller mindre avskild från det sekulära väst. Så, även den 

religiös-juridiska analogikedjan bjuder på en viss öppning i representationen av sharia finns det inga 

direkta utmaningar kring hur sharia exkluderas i grunden.

358 Parlamentsdebatt 20 oktober 2008.
359 Svar 11 oktober 2007 (från Kommissionen).
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4.6 Utmaningar till diskursens tillslutning

Ingen diskurs blir någonsin helt fixerad utan utsätts ständigt för alternativa betydelsebildningar. Här 

kommer jag att behandla och redovisa sådana utsagor som på olika sätt utmanar diskursen som den 

här framträtt. Tidigare i uppsatsen har jag bland annat använt uttrycket ”diskursiv utmaning” för 

dessa tendenser, och har då avsett sådana utsagor som visar på att shariadiskursen så som det hittills 

framträtt inte är enhetlig eller slutligt fixerad. Jag har redan kontinuerligt tagit upp vissa utsagor 

som gör att artikulationen kring noderna inte är helt uniform – några av dessa är också överlappande 

och utmaningar till flera av analogikedjorna. Här gör jag dels en form av sammanfattning av dessa, 

dels lyfter jag fram exempel på andra mer övergripande utmaningar till diskurserna. 

De mest frekventa, men i min mening också de svagaste utmaningarna, har jag redan berört och 

utgörs av frekvent förekommande ord som tolkning och tillämpning i relation till sharia. Vi kan se 

detta i följande exemplifierande citat: 

Den  oegentliga  tolkningen  av  sharia,  såsom  den  nu  tillämpas  i  Nigeria,  är  en  kränkning  av  de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, framför allt kvinnors rättigheter.360

Det är ett orättvist, diskriminerande och primitivt sätt att tillämpa Sharia, den islamiska lagen. Därför ber 
jag er att ni vidtar lämpliga åtgärder, trycker på och tar initiativ inför den nigerianska presidenten för att 
förhindra detta mord och skydda de nigerianska kvinnornas grundläggande rättigheter.361

[…]  i  en  region  som  har  sjunkit  under  gränsen  för  vad  som  är  människovärdigt,  på  grund  av  en  
traditionalistisk tillämpning av Koranens lag, sharia. Medborgarna i vissa regioner i Nigeria, som har 
fjättrats och tystats ner av obskyra sedvanor, är offer för en moralisk tillbakagång, ja till och med ett  
civilisatoriskt förfall.362 

Den aktuella tillämpningen av sharialagarna i de nordliga delstaterna av Nigeria fanns inte förut. Det är 
inget annat än en fundamentalistisk tolkning.363

Att tolka och tillämpa sharia är förknippat med olika adjektiv. Tolkningen eller tillämpningen kan 

vara: otillbörlig, orättvis, oegentlig och gammalmodig, vilket kan tjäna till att utmana artikulationen 

att sharia i sin helhet är oföränderlig och går på tvärs med västerländsk tänkande och människans 

välmående. Även om jag inte gjort någon kvantitativ undersökning av mitt material kan jag för 

handen säga att liknande uttryck är mycket frekvent förekommande i utsagorna. Men att sharia är 

något tolkningsbart gäller bara till en viss gräns eftersom dessa utsagor istället kan tjäna till att än 

mer förankra sharia som något omänskligt, gammalmodigt, primitivt och kvinnofientligt. Även om 

det är just viss tillämpning eller tolkning som avses, menar jag att det finns en stor risk att det är  

360 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
361 Parlamentsdebatt 11 mars 2002.
362 Parlamentsdebatt 11 april 2002. 
363 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
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sharia i sin helhet som hamnar i fokus och förknippas med det omänskliga, gammalmodiga, primi-

tiva och kvinnofientliga. Det är dessa betecknare, inte ord som tolkning och viss tillämpning (som i 

sammanhanget då intar en mer sekundär position), som får rollen av ledande betydelsebärare, inte 

minst  om man ser till  diskursen som helhet  (eller  den sociala  praktiken vilken jag diskuterar i 

kapitel 5 och 6). Det finns också mycket få inslag i dessa utsagor, eller i materialet i övrigt, som ger 

sken av eller exempel på vad en så att säga giltig eller acceptabel tolkning eller tillämpning skulle 

kunna bestå i. Oftast, när det väl förekommer, handlar det om tolkningar som överensstämmer med 

mänskliga rättigheter (vilket diskuterades i 4.4). Dessutom finns det utsagor som återigen verkar se 

tillämpningen av sharia i sin helhet som något vilket bör motarbetas eller bekämpas. 

När det gäller Nigeria förutsätter detta en bekämpning av tillämpningen av den islamiska sharian – bl.a. 
lät man en kvinna stenas till döds inför TV-kamerorna...364

Det andra är när man betraktar den islamiska fundamentalismen som en sekteristisk vrångbild av islam, 
när den i själva verket representerar den genuina och normala tolkningen av islam, den som lärs ut vid 
samtliga islamiska universitet. Det är möjligt att det är politiskt korrekt att bortse från detta, men det  
hindrar Europa från att försvara sig mot den fara som de islamiska samhällena utgör, samhällen i vilka de  
stränga reglerna i sharia råder, och som tar samma hänsyn till kvinnors rättigheter som de tar till  vår 
familjerätt och alla våra frihetsprinciper.365

Allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna äger rum i muslimska samhällen i religionens namn. Det 
avsevärda juridiska och fysiska förtrycket mot kvinnor och extrema former av straff som påbjuds enligt  
sharia är en del av islam.366

Det är alltså uppenbart att den tendens som finns att se sharia som en oföränderlig entitet utmanas 

av att det istället finns tolkningsutrymme och olika sätt att tillämpa sharia på. Frågan kvarstår dock i 

vilken utsträckning dessa utsagor verkligen,  och i  grunden, påverkar diskursen kring hur sharia 

representeras. Kopplat till dessa försök är också följande två utsagor: 

Det har emellertid också betonats att Sharia inte är en stel uppsättning regler utan ger möjlighet till många 
tolkningar.367

It  must be stressed however,  that  Shari'a is  not  a  rigid set  of provisions and allows for a variety of  
interpretations.368

Dessa intertextuella utsagor används vid ett flertal tillfällen som svar på frågor från parlaments-

ledamöter. Intressant nog visar det sig att utsagan används näst intill ordagrant och uteslutande av 

Rådet och Kommissionen, och aldrig av parlamentsledamöter (en diskussion jag återkommer till). 

364 Parlamentsdebatt 15 november 2001.
365 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
366 Parlamentsdebatt 24 februari 2006.
367 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet).
368 Svar 29 september 2006 (från Rådet)
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Genom dessa utsagor utmanas återigen synen på sharia som en oföränderlig entitet, och som något 

som måste  överges  om den  krockar  mot  andra  värden  som anses  mer  mänskliga  och  mindre 

oroväckande. 

Tidigare har jag berört problemet med att vissa av de ord och begrepp som knyts an till nodernas 

analogikedjor också förekommer i helt andra diskurser som inte representerar sharia.369 Uppsatsens 

omfång tillåter givetvis inte att jag gör en grundläggande kartläggning av hur dessa tecken före-

kommer i andra diskurser, men vi kan utgå från att de förekommer. Frågan är emellertid, återigen, 

vilken inverkan dessa har på shariadiskursen? Leder alternativa användningar av tecken till att de 

frigörs från shariadiskursen och blir mer flytande och obestämda, eller att det kanske pågår en större 

kamp än vad jag kan se? Även om jag inte diskuterar det närmare här, eller ger något svar, har jag 

svårt att se att så är fallet. Dessutom, vågar jag påstå, har till exempel kvinnoförtryck och dödsstraff 

negativa konnotationer oavsett inom vilken diskurs de förekommer.  

En mer komplicerad fråga är den om vilka begrepp som inte artikuleras in i shariadiskursen. Mest 

intressanta är då begrepp som vanligtvis (mycket väl kan) relateras till sharia och som har positiva 

konnotationer, så som allmosor, givmildhet, social rättvisa, bön, trygghet, tålamod och mänskliga 

rättigheter. Även om, eller kanske just därför, dessa ord och begrepp inte förekommer i utsagorna, i 

positiv koppling till sharia, blir de intressanta i den fortsatta diskussionen i uppsatsens slutkapitel 

när jag diskuterar alternativa formeringar. 

I inledningen skrev jag att jag i viss mån kommer att beakta utsagor som innehåller begrepp som 

islamisk lagstiftning och liknande. Det finns exempel på hur sharia (och islamsk lagstiftning), till 

viss del eller i sin helhet, verkar ge utrymme åt mänskliga rättigheter och kvinnokamp. På det sättet 

utmanar dessa utsagor den i materialet gängse synen på sharia, både som en fixerad och därför 

oföränderlig  enhet,  och  som  något  vilken  är  på  kollisionskurs  med  mänskliga  rättigheter  och 

jämlikhet. 

I delstaten Kaduna uppskattas 2 000 människor ha dödats i strider mellan kristna och muslimer, till följd 
av  planer  att  införa  den  nya  islamiska  lagsamlingen.  Och  ändå  organiserar  grupper  för  mänskliga 
rättigheter från båda religionerna nu kampanjer om dessa frågor.370

Det är en avgörande utmaning för Indonesien och Aceh att förena den parallella utvecklingen av Sharia-
lagen och den demokratiska reformprocessen där rättssäkerheten upprättas på grundval av internationella 
mänskliga rättigheter.371

369 I kapitel 4.1 förde jag en kort diskussion kring begreppet barbari. Andra begrepp skulle kunna vara: 
könsdiskriminering, kvinnoförtryck, stening, dödsstraff eller ohuman.

370 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
371 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet)
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[…] uppmanar parlamentet ”rådet och kommissionen att inleda en dialog med ledande islamiska lärda för  
att identifiera och uppmärksamma straff som betecknas som ’sharia ’ men som i själva verket inte är något 
annat än stamsedvänjor”.372

[…] förväntar sig rådet att Indonesien kommer att tillämpa shariabestämmelserna i Aceh på ett sätt som är 
förenligt  med landets åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter.  Den indonesiska regeringen har vid 
upprepade  tillfällen  uttryckt  sitt  engagemang vad  gäller  mänskliga  rättigheter,  senast  när  Indonesien 
ansökte om medlemskap i det nyligen inrättade rådet för mänskliga rättigheter.373 

Dialogue with all  Somali  political  actors  should continue.  The vast  majority of  Somali  Muslims are 
traditionally moderate. While they may be sympathetic to the use of Sharia law, they would condemn 
without reserve its inhuman misapplication in this case. Such gross behaviour, according to our Somali 
counterparts,  is  to  be  attributed  to  terrorist  groups  and  mob  behaviour,  not  to  the  formal  local  
administration in Kismayo.374

Här exemplifieras i större utsträckning och på ett annat sätt det som ovan endast var uttryckt som 

tolkningar i allmänhet. En utveckling av till exempel mänskliga rättigheter kan ske parallellt med en 

tillämpning av sharialagstiftning eller att sharia bland gemene man inte är något inhumant, tvärtom, 

det inhumana kan kritiseras utifrån sharia och exkluderas alltså från det senare. Här görs också 

försök att exkludera sådant som inte anses vara en del av sharia utan härstammar från en tradition 

utanför islamsk juridik. Det finns fler, liknande, utsagor som försöker bryta upp diskursen eller som 

åtminstone söker vissa öppningar mot allt för fasta analogikedjor. Jag har tidigare gett exempel på 

försök till att dra om gränsen mellan sharia och västerländska värderingar när jag avhandlade ut-

sagor kring dödsstraffet. Där såg vi att gränsdragningen primärt inte kom att göras mellan dödsstraff 

och icke dödsstraff, utan mellan grymma straff och mer humana sådana. Följande utsagor utmanar 

den mer rigida synen på sharia som oflexibel och dess oförenlighet med humanitet och mänskliga 

rättigheter på ett något annorlunda sätt.  

Vi har alla sett vad som hände Safiya Husseini, som dömdes till stenande till döds för otrohet i enlighet 
med sharia och sedan benådades på grund av att den tillämpade lagen sades strida mot författningen.375 

1. Sharia  is  a  general  concept  that  encompasses  several  legal  aspects  and  is  the  subject  of  varying 
interpretations both in the countries where it is applied and among specialists.376

Sharia  is  a  general  concept  that  encompasses  several  legal  aspects  and  is  the  subject  of  varying 
interpretations both in the countries where it is applied and among specialists. The term ‘Islamisation’ has 
no precise and commonly accepted meaning.377  

In a specific context involving the situation in Turkey and the dissolution of Refah Partisi (Welfare Party), 
the European  Court  of  Human Rights  [...]  recognised that  sharia  was stable  and  invariable and was 
incompatible with the fundamental principles of democracy as set forth in the European Convention of 

372 Parlamentsdebatt 17 augusti 2004.
373 Svar 29 september 2006 (från Rådet)
374 Svar 11 november 2008 (från Kommissionen).
375 Parlamentsdebatt 26 mars 2002.
376 Svar 8 februari 2002 (från Kommissionen).
377 Svar 2 oktober 2007 (från Kommissionen). Även här kan vi se en inomdiskursiv intertextualitet med svaret från 

2002 (ovan), men också med ett svar som ges en dryg vecka senare, 11 oktober 2007.
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Human Rights.378 

Platsen i dag för samtal måste vara inom islam, mellan muslimer, för att komma fram till hur man skall  
kunna lägga de falska krigen åt sidan, förkasta de förvridna tolkningarna av Koranen som oundvikligen 
leder till missriktade martyrskap och terroristangrepp. Islam är en tro som förespråkar fred, jämlikhet och 
ett tryggt liv. […] Höge representanten Solana nämnde Islamiska republiken Iran. Han delar min åsikt.  
Jag anser att vi bör öppna ett kommissionskontor i Teheran så snart som möjligt. Detta är en islamisk stat,  
och samtidigt en demokrati; den tillämpar sharialagstiftningen, och har samtidigt ett parlament.379 

De konservativa krafterna inom de formella och informella strukturerna utnyttjar verkställda dödsstraff  
eller kroppsstraff offentligt för att skrämma både befolkningen och de liberala krafterna i parlamentet och 
andra samhällsinstitutioner. Det har ingenting med islam eller koranen att göra. Allteftersom trycket ökar 
inifrån ökar förtrycket.380

Om man vill kan man klassificera dessa utsagor, inte utifrån hur stark deras utmaning är utan med 

utgångspunkt i vilken del av analogikedjorna de skjuter in sig på. Det första citatet kan ses som ett 

försök att  försvaga analogikedjan kring sharia som djupt orättvis och något som inte garanterar 

någon rättssäkerhet. Tidigare har vi sett att sharia, och dess uttolkare, ges egenskapen av att vara 

godtyckliga och opålitliga. Detta är emellertid den enda utsagan i mitt material som tar upp detta 

skeende – och att den samtidigt också tar upp ett annat fall där en kvinna faktiskt blivit stenad till 

döds leder knappas till någon direkt utmaning till diskursen. De två nästkommande citaten, som 

båda kommer i form av svar från Kommissionen, knyter an till de utsagor som inte försöker be-

skriva sharia som en fast oresonlig uppsättning regler utan som något som tolkas och förändras. Här 

kritiseras,  och  utmanas,  också  den slentrianmässiga  användningen av  begreppet  islamism (eller 

snarare islamisering).  Citatet  kring Europadomstolen kommer även det  från Kommissionen och 

försöker,  så  som jag läser  det,  sätta  domen i  ett  högst  kontextbundet  sammanhang,  och  bidrar 

därmed till att utmana den förstärkning av sharia så som mänskliga rättigheters antites vilken den 

interdiskursiva användningen av domens skrivningar annars leder till. Men även här står utsagan 

tämligen ensam. Det två sista, och kanske framför allt det näst sista citatet ovan, försöker att margi-

nalisera och exkludera de tecknen kring krig, martyrskap och terrorism och relaterar islam istället 

till fred, jämlikhet och ett tryggt liv. Här syns ett bra exempel på utsagor som verkligen är antago-

nistiska eftersom de försöker exkludera de tecken som annars behäftas med sharia (till skillnad från 

de utsagor där till exempel ordet tolkning ingår). Detta försök befinner sig emellertid inte heller det 

i något större sällskap. 

Andra utsagor som kan sägas försvaga och utmana shariadiskursen är de som ser att de problem 

som tillskrivs sharia också förekommer i andra sammanhang – nästan samtliga av dessa försök är 

378 Svar 8 februari 2006 (från Kommissionen).
379 Parlamentsdebatt 5 februari 2002.
380 Parlamentsdebatt 24 oktober 2002 respektive 13 mars 2003.
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koncentrerade på kvinnans situation utifrån en religiös dogmatism. 

Det är inte bara de islamitiska och de asiatiska länderna utan även Polen till exempel.381

Jag skulle här emellertid vilja betona att fundamentalismen inte bara frodas i utvecklingsländerna, utan 
även  i  Europa.  Jag  anser  att  Polen  utgör  ett  stort  problem.  Jag  har  i  min  hand  en  anklagelse  som  
undertecknats av 100 personligheter som anklagar den katolska kyrkan för oacceptabla kränkningar och 
för försök att kontrollera kvinnornas reproduktionsförmåga.382

Vi ansluter oss gärna till protesterna mot det faktum att kvinnor förtrycks och berövas sina mänskliga  
rättigheter i sharians namn, men vi vänder oss lika kraftfullt mot att man gör det i eller bibelns namn. […]  
Samtidigt som vi opponerar oss mot barbariet på andra håll måste vi också sopa rent framför egen dörr. 383

Frågan är här,  och jag har ställt  den förut,  om dessa utsagor verkligen försvagar eller  utmanar 

shariadiskursen så som den formats tidigare i kapitlet. Möjligen kan vi säga att sharia här får säll-

skap och att religiös lag och religionen som medel till förtryck och orättvisor stärks och utökas, men 

sharia artikuleras inte annorlunda i någon större utsträckning. Utsagorna använder i allt väsentligt 

sharia på samma sätt som tidigare.

Något mer antagonistiska utsagor syns också i följande citat som ifrågasätter den roll sharia får som 

förklaringsmodell till  oroligheter, krig och förtryck. Tidigare har vi sett att det är införandet av 

sharia och dess närvaro som förklarar mycket av de problem som förekommer i områden där islam 

är representerad och där sharia tillämpas. 

Det bör dock noteras att det enbart är i relativt få av Nigerias stater som sharia tillämpas fullt ut och att  
sannolikheten för att detta skulle leda till att dagens begränsade oroligheter övergår i ett inbördeskrig inte 
är stor. Sharia är en av flera faktorer som påverkar stabiliteten i Nigeria och det finns inga tecken på att  
frågan i sig skulle ha några följder som påverkar regionen eller hela kontinenten.384

Sharia är populär i vissa stater (framför allt i norra Nigeria) och har använts som ett politiskt verktyg i  
avsaknad av sociala och ekonomiska program för att förbättra befolkningens levnadsstandard. Den utgör 
helt säkert en del av en mer omfattande politisk maktkamp mellan olika landsdelar (främst om kontroll  
och fördelning av resurser).385

Är tiden nu inne för oss att gå vidare från samtal  och ingå partnerskap, och bortse från de religiösa 
olikheterna  för  att  kunna  ta  itu  med  de  gemensamma  mänskliga  gisslen  fattigdom,  dålig  hälsa  och 
analfabetism? Platsen i dag för samtal måste vara inom islam, mellan muslimer, för att komma fram till  
hur man skall kunna lägga de falska krigen åt sidan, förkasta de förvridna tolkningarna av Koranen som 
oundvikligen leder till missriktade martyrskap och terroristangrepp. Islam är en tro som förespråkar fred,  
jämlikhet och ett tryggt liv.386

Denna typ av islamism är i dag på tillbakagång, men han lägger till i ett dystrare tonfall: Jag hoppas bara  

381 Parlamentsdebatt 14 juni 2000.
382 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
383 Parlamentsdebatt 5 september 2002.
384 Svar 27 april 2001 (från Kommissionen).
385 Svar 27 april 2001 (från Kommissionen).
386 Parlamentsdebatt 15 februari 2002.
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att denna amerikanska vedergällning, men man kan även säga Europa, inte kommer att bli ett tillfälle för 
en pånyttfödelse för islamismen. Och det är mycket viktigt att vi inte är orsaken till fundamentalismens 
pånyttfödelse.387 

Den viktigaste orsaken är ökat missnöje, för att inte säga ren desillusion, över president Ilham Alijevs 
auktoritära styre. Oroväckande nog tar sig detta folkliga missnöje allt mer islamiska uttryck. Det säger  
tillräckligt att 20 procent av azerbajdzjanerna för närvarande är för införandet av sharia, den islamiska  
lagen, och Azerbajdzjan har heller inte några västliga utsikter.388

Vi måste vidta åtgärder för att se till att Nigeria stabiliseras politiskt och skapa en solid grund för dess 
ekonomiska och sociala utveckling. Vi är fullt medvetna om de allmänna överväganden som gjorts, och  
det råder ingen brist på dem, med tanke på Nigerias rikedom av naturresurser. Genom att vi löser de 
politiska, ekonomiska och sociala frågorna kan miljön bli mer fridfull, med mindre motsättningar mellan 
olika etniska grupper och kraft att stå emot det våld som tragiskt nog har blivit mer vanligt under det  
senaste årtiondet. Förutom att vi erkänner att ansvaret för det utbredda våldet mellan kristna och muslimer 
bör tillskrivas båda dessa etniska grupper, borde vi kanske ha klarlagt en annan oroväckande faktor, som 
också har samband med de våldshandlingar som har skett, nämligen den radikala islamismens gradvisa 
infiltrering av Nigeria. Ett mycket tydligt uttryck för detta är att 12 av 36 stater har antagit sharia som 
nationell lag. På grund av angivna allmänna skäl röstade jag för det gemensamma resolutionsförslaget.389

Dessa citat öppnar på ett annat sätt upp för en något mer nyanserad diskussion kring förhållandena i 

till  exempel Nigeria och Azerbajdzjan. Sharia, och religiös fanatism, blir här inte den enda och 

allenarådande förklaringen till våld, förtryck och orättvisor. Men, samtidigt, som det sista citatet 

indikerar, verkar det ändå finnas en uppenbar syn på islamism och sharia, och kanske islam och 

religion, som något oroväckande och i bakgrunden orsaksbärande. 

Till  sist  vill  jag  lyfta  fram det  faktiskt  enda  riktiga  tecknet  på  ett  internt  ifrågasättande  av  en 

parlamentsledamots argumentering. 

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Daniël van der Stoep. Du sade att detta är länder som tillämpar  
sharia som grund för mänskliga rättigheter. Kan du vara snäll och berätta för oss vilka specifika förslag 
som parlamenten i Bosnien och Hercegovina och Albanien har debatterat i syfte att införa sharia och vilka 
datum dessa debatter ägde rum? Du påstår något som du inte kan bevisa, inte sant? Jag hoppas att du kan  
göra det, låt höra.390 

Denna utsaga kan egentligen inte tjäna som utmaning till att sharia diskursivt ses som okompatibelt 

med mänskliga rättigheter, utsagan rör endast sakfrågan: vilka grunder finns för det tidigare ut-

talandet? Men även om citatet inte bjuder på någon direkt utmaning av shariadiskursen får vi anse 

att det fyller en funktion för att främja ett ifrågasättande. 

Den låga  frekvensen av  utmanande utsagor  är  genomgående  för  mitt  material  och  jag  har  här 

redovisad flertalet av dem. De enda som egentligen är ofta representerade är de jag började med: 

387 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
388 Parlamentsdebatt 9 juni 2005
389 Parlamentsdebatt 6 maj 2010
390 Parlamentsdebatt 6 oktober 2010.
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utsagor som på ett eller annat sätt innehåller begrepp som tolkning och tillämpning. Även om dessa 

inte på något grundläggande sätt  bryter upp analogikedjorna är det bra att  ha bakhuvudet inför 

uppsatsens avslutning. Som avslutning på denna redogörelse om diskursiva utmaningar, och som en 

talande länk över till kapitel 5 och 6 vill jag citera ett längre stycke från Rådets ordförande under en 

debatt i Parlamentet 2007.  

I samband med ”karikatyrkonflikten” förra året talades det mycket om behovet av ”mer dialog mellan  
kulturerna”. Vi måste dock använda denna term med försiktighet, eftersom tanken med dialog mellan 
kulturer oavsiktligt  kan leda till  att  kulturell  relativism främjas.  Tanken att  normer och värderingar i  
princip kan tillskrivas en individs kultur strider mot vår egen uppfattning om de allmänna mänskliga  
rättigheterna. Jag instämmer fullständigt i det som sägs i betänkandet i detta avseende, eftersom man där  
betonar vikten av interkulturell dialog och samtidigt tydligt uttalar sig för de mänskliga rättigheternas 
universella värde.

Vi  måste  undvika  att  falla  i  ”kulturismfällan”  i  alla  avseenden,  inte  bara  när  det  gäller  mänskliga 
rättigheter. Människor har olika identiteter. Vi är inte bara muslimer, kristna eller ateister, utan har också 
ett yrke, är studenter, fäder, medlemmar i en förening och mycket mer. Problemet med den islamiska 
fundamentalismen, som med alla typer av fundamentalism, är att en del av den personliga identiteten –  
den religiösa – sätts  framför  alla  andra,  och världens  komplexitet  reduceras  till  slut  till  idén om en 
motsättning mellan ”islam” och  ”västvärlden”.  I  vår  politik  måste vi  undvika  allt  som främjar  detta 
inskränkta synsätt. Vi måste betona det som förenar oss i stället för det som splittrar oss. […] 

Politisk islamism är ett uttryck för moderniseringskrisen av de arabiska samhällena, […] Det som ofta  
saknas är dock en dialog inom dessa samhällen om hur förhållandet mellan staten, regionen och samhället  
bör utformas i politiska termer.

Dialog inom samhällena kommer att klargöra att statens religiösa neutralitet och upprätthållandet av de 
mänskliga  rättigheterna  inte  är  en  reformdagordning som ”västvärlden”  tvingar  på  arabvärlden,  utan 
snarare ligger i arabsamhällenas eget intresse. Vi kan stödja denna dialogprocess inom samhällena genom 
att tillhandahålla forum för dialog.391 

Rådets ordförande vill här varna för det han kallar kulturell relativism, som i hans definition kan 

leda till att kulturellt formade (och därmed, så som jag tolkar hans inlägg, icke-neutrala) normer och 

värderingar tillåts sätta sig över mänskliga rättigheter. De senare får i jämförelsen positionen som 

neutral och normfri, och är alltså i någon mån i motsatsförhållande till värderingar som springer ur 

en specifik kultur. Denna dikotomi upprätthålls av politiska islamister som inte har förmågan att 

sätta andra identiteter vid sidan av den religiösa och samtidigt har alltför förenklade synsätt  på 

problemen i världen. Detta leder till  att det alltid blir det religiösa – och därmed det (felaktigt)  

normativa – som i  sista  instans  blir  det  bestämmande.  Men,  genom en intern dialog,  med viss 

assistans från EU, kommer alla att inse de självklara med en grundhållning utifrån de mänskliga 

rättigheterna. Det verkar ligga någon form av determinism i den utvecklingen. Viktigast här är att 

uppmärksamma hur dikotomin sägs bero på islamisternas uppfattning; problemet tycks alltså inte 

ligga i västs syn på det arabiska samhället, på muslimen eller på islam.  

391 Parlamentsdebatt 9 maj 2007.

101



4.7 Europaparlamentet och sharia – en sammanfattning

Av diskussionen ovan framgår det att parlamentsdiskursen inte är enhetlig och således inte helt till-

sluten. Men den består till största delen av starka analogikedjor med nodalpunkter som formas av 

tecken varav några har en så pass ohotad ställning att de intar positionen av moment. Utmaningarna 

till diskursen kan, med ett undantag som jag återkommer till, delas in i fyra grupper: sharia som 

tolkningsbar; sharia i viss tillämpning; de problem som tillskrivs sharia förekommer också i andra 

sammanhang, samt att de problem som sharia sägs orsaka också har andra orsaker. Ingen av dessa är 

emellertid särskilt antagonistisk. 

Vi har sett att sharia mycket starkt knyts an till och betecknas av arkaism, kvinnofientlighet, hot, 

fara, oro, omänsklighet, samt att sharia är i motsatsförhållande till de mänskliga rättigheterna i sin 

helhet och har en allt för stor koppling till religiösa föreställningar som gör att den inte fullt ut kan 

anpassas till ett rättvist samhälle eller rättssäkerhet. Dessa centrala betecknare omges, byggs upp 

och preciseras av en rad tecken, några av dessa är intolerans, godtycklighet, patriarkal, kränkande, 

våld och grymma straff. 

Även om vi sett att (möjligheterna till) tolkning och föränderlighet inte till fullo exkluderas från 

diskursen verkar det ändå som att (vissa ospecificerade) delar av sharia ändå alltid marginaliseras 

från att vara kompatibel och förenligt med de värden som EU (och Europa) bygger på och vill 

bevara.392 Just att gränsdragningen är oklar kan leda till att det växer fram lika oklara, och god-

tyckliga, verktyg att exkludera sharia från samhällen som sägs grundade på till exempel mänskliga 

rättigheter. I och med den centrala ställning sharia har inom islam finns det en risk att de negativa 

konnotationer begreppet aktiverar spiller över på till exempel islam som religion och muslimer i 

synnerhet. Tecken på detta kan ses i dessa tidigare citerade utsagor.

Det  andra [missförståndet]  är  när  man betraktar  den islamiska fundamentalismen som en sekteristisk 
vrångbild av islam, när den i själva verket representerar den genuina och normala tolkningen av islam,  
den som lärs ut vid samtliga islamiska universitet.393

Det gäller inte bara i Nigeria, men just i dag ligger vårt fokus på Nigeria. Den praxis som tillämpas där, i  
sharialagens namn, ligger utanför anständighetens gränser för varje samhälle som kallar sig civiliserat  
eller människovänligt.394

Inom alla muslimska samfund i EU förekommer — liksom i hela världen — flagranta kränkningar av den 
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Först och främst handlar det om ett omfattande 
kvinnoförtryck, eftersom många muslimska samfund i EU följer sharia-lagstiftningen som, i strid med 

392 Dessa ”värden” är ibland utsagda, så som frihet, rättvisa, jämlikhet och demokrati, men omtalas ibland även mer 
abstrakt som ”våra värden” eller ”de värden vi står för”. 

393 Parlamentsdebatt 12 mars 2002.
394  Parlamentsdebatt 5 september 2002.
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EU:s lagstiftning, särbehandlar kvinnor i arvsrättsligt hänseende.395

Vissa distrikt, som här i Strasbourg, eller till  och med hela städer har nu en muslimsk majoritet  som 
gradvis börjar kringgå våra lagar och övertas av ligor som följer sharialagarna.396

Detta krav har ställts, eftersom de tror att vårt land, som är hemvist för sex miljoner muslimer, skall  
underordna sina lagar under sharia. Detta är resultatet av 40 års massiv och okontrollerad invandring.397

[En]  undersökning som gjordes  i  Förenade kungariket  för  Sunday Times  […] visar  att  40 procent  av 
muslimerna i Storbritannien är positiva till att införa sharia-lagarna.398 

I detta radikala islamiska verk sägs satt sharia gäller undantagslöst för alla människor, att otukt och avfall  
från islam skall bestraffas med döden, och islams anspråk på världsherravälde underbyggs.399

Sharia är en uppsättning lagar som styr varje aspekt av livet i ett muslimskt samhälle. De omfattar allt  
från familjerätt till straffrätt.400

På några platser i kapitlet har jag berört den skillnad jag sett mellan utsagor från å ena sidan Parla-

mentet och å andra sidan Rådet och Kommissionen.401 Utsagor från de senare innehåller betydligt 

oftare öppningar för sharia som till exempel tolkningsbar. Följande, tidigare citerade, utsagor ger 

exempel.

It  must be stressed however,  that  Shari'a is  not  a  rigid set  of provisions and allows for a variety of  
interpretations.402

...litar rådet på att de indonesiska myndigheterna kommer att tillämpa Sharia-bestämmelserna i Aceh på 
ett sätt som är förenligt med Indonesiens åtagande för mänskliga rättigheter.403

Det är en avgörande utmaning för Indonesien och Aceh att förena den parallella utvecklingen av Sharia-
lagen och den demokratiska reformprocessen där rättssäkerheten upprättas på grundval av internationella 
mänskliga rättigheter.404

Sharia  is  a  general  concept  that  encompasses  several  legal  aspects  and  is  the  subject  of  varying 
interpretations both in the countries where it is applied and among specialists. The term ‘Islamisation’ has 
no precise and commonly accepted meaning.405  

Det har emellertid också betonats att Sharia inte är en stel uppsättning regler utan ger möjlighet till många 
tolkningar.406

395 Parlamentsdebatt 5 december 2003.
396 Parlamentsdebatt 30 mars 2004.
397 Parlamentsdebatt 16 september 2004.
398 Parlamentsdebatt 1 juni 2006.
399 Parlamentsdebatt 2 oktober 2007.
400 Parlamentsdebatt 6 oktober 2010.
401 Båda dessa grupper av utsagor kommer från Parlamentets plenum, men jag har valt att i min materialbehandling 

sära på rena debattinlägg och frågor (från Parlamentariker) och de svar som Rådet och Kommissionen gett.
402 Svar 29 september 2006 (från Kommissionen).
403 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet).
404 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet).
405 Svar 2 oktober 2007 (från Kommissionen). Även här kan vi se en inomdiskursiv intertextualitet med svaret från 

2002 (ovan), men också med ett svar som ges en dryg vecka senare, 11 oktober 2007.
406 Svar 18 augusti 2006 (från Rådet).
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Dessa citat representerar inte merparten av utsagorna från Rådet och Kommissionen, utan även för 

dessa är en förstärkning av diskursen det gängse. Intressant är ändå att liknande utsagor så gott som 

aldrig yttras av parlamentariker. Även om jag inte gör någon mer utarbetad analys av denna ganska 

klara skillnad (även om den inte är allenarådande) är den något att  ta i  beaktande.  Parlamentet 

består av folkvalda från EU:s olika medlemsländer medan Rådet och Kommissionen är mer av 

tillsatta tjänstemän och officiella representanter. De senare intar då, möjligen, mer rollen av repre-

sentanter för EU:s officiella, och mer diplomatiska, hållning medan parlamentarikerna uttalar sig 

utifrån en nationell och (parti)politisk position. Utifrån denna uppdelning kan man för handen se två 

skillnader i utsagorna. För det första intar Rådet och Kommissionen oftare en mer medlande håll-

ning (men upprättar alltså ändå aldrig en antagonisk utmaning) än vad Parlamentet gör. För det 

andra,  när det  gäller  utsagor kring nodalpunkten hot ser Rådet  och Kommissionen oftare dessa 

företeelser i utomeuropeiska stater och dess invånare, medan parlamentet oftare uppmärksammar 

det påstådda hotet mot Europa, dess värden och invånare.407 

Jag har tidigare berört begreppen tolkning och tillämpning. När det kommer till dessa skulle upp-

satsens resultat möjligen se annorlunda ut om en mer ingående analys i Faircloughs anda gjordes. 

Han menar att en sådan analys borde göras där man iakttar osäkerheter eller en mångtydighet i 

kommunikationen, alltså på en liten del av ett  större material.408 Uppsatsens omfattning medger 

dock inte en sådan analys. Av skäl jag också tidigare redogjort för blir ett sådant angreppssätt också 

svårt med mitt material. 

Något som jag ännu inte riktigt berört är det frekvent använda verbet införa. Anledningen är att jag 

inte riktigt ser hur detta verkar som tecken kring nodalpunkterna. Jag har tidigare behandlat ordet 

när det till exempel talats om att oroligheter uppstår när sharia införs, men här menar jag något 

annat. När sharia i materialet får betydelse i relation till just verbet  införa  blir det något som ett 

samhälle eller individer kan beakta (och då införa) eller välja bort. Följande utsagor får tjäna som 

exempel.

Oroväckande nog tar sig detta folkliga missnöje allt mer islamiska uttryck. Det säger tillräckligt att 20  
procent  av  azerbajdzjanerna  för  närvarande  är  för  införandet  av  sharia,  den  islamiska  lagen,  och 
Azerbajdzjan har heller inte några västliga utsikter.409

Samtidigt som vi respekterar varje individs rätt till religionsfrihet, måste vi klart deklarera vår övertygelse 
att införandet av sharialagstiftning i en stat eller en del av den inte kan accepteras av Europeiska unionens 
medlemsstater.  [...]  med  de  länder  vilkas  regeringar  medvetet  fortsätter  att  kränka  de  mänskliga 

407 Se till exempel s. 74 ovan.
408 Fairclough 1992, s. 230. Fairclough menar primärt inte situationer där diskursen är öppen för förhandling så som 

mitt material är, utan mer där det tex. i en dialog förekommer upprepningar, tvekan och tystnad etc. 
409 Parlamentsdebatt 9 juni 2005. 
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rättigheterna.410

Även om kommissionen har stött provinsen Aceh sedan 2001 genom valobservatörsuppdrag, bistånd efter 
tsunamin och pågående EU-projekt, medför införandet av sharialagar att det finns en värdeskala som 
framför  allt  inte  motsvarar  EU:s  grundläggande  värderingar.  De  muslimska  lagarna  bryter  mot 
grundläggande mänskliga rättigheter och i synnerhet mot EU:s värderingar.411

De tragiska händelserna i Nigeria (massakrer på över 200 kristna,  anlagda bränder och förstörelse av 
kyrkor och affärer)  fäster  på nytt  uppmärksamheten på den allvarliga internationella  situationen med 
extrema våldsyttringar varje gång en stat försöker införa sharia-lagar i sitt land.412 

I delstaten Kaduna uppskattas 2000 människor ha dödats i strider mellan kristna och muslimer, till följd 
av planer att införa den nya islamiska lagsamlingen.413

Sharia blir här något som (muslimer) kan införa som vore det en modern sekulär lag.414 Därvidlag 

passar den möjligen in kring den juridisk-religiösa noden, men det är svårt att se hur den verkar där. 

Förekomsten av införa leder både till att sharia får rollen av en lag vilken som helst, och i de flesta 

fallen en lag som inte för något gott med sig, men också som något samhällen och individer kan 

välja bort (kanske i sin helhet) om införandet leder till oönskade effekter.

Materialet visar att sharia även blir en motpol till både ett pålitligt sekulärt rättssystem, och sam-

tidigt, paradoxalt nog, till ett väl fungerande humant och kristet grundat rättstänkande. Ibland står 

religion som sådan i  ett  motsatsförhållande till  och obstruerar  demokrati,  mänskliga rättigheter, 

internationell rätt, staters (demokratiska) författningar, samt rättsstaten, och de enda förekommande 

undantaget verkar vara tankar som emanerar från kristen tradition. Sharia, å andra sidan, intar alltid 

en position i motsatts till dessa. I diskursen är det emellertid svårt att direkt avgöra om gränserna för 

en modern och neutral juridik går mellan till exempel religion och sekularitet, eller mellan kristen 

respektive islamsk tradition. Men det står tämligen klart att en anpassning eller ett utbyte mellan 

den europeiska kulturen och levnadssättet å ena sidan och den muslimska å den andra inte kan ske 

utan att sharia kopplas bort från lagstiftning och offentligt liv. 

Det senare kan emellertid endast sägas med en viss modifikation. Jag har på ett flertal ställen i 

kapitel 4 påpekat att vissa utsagor verkar dra en gräns någonstans mitt i sharia, det är alltså inte  

alltid sharia i sin helhet som måste exkluderas från diskursen (och här kommer det undantag jag 

410 Parlamentsdebatt 22 oktober 2003.
411 Fråga 29 september 2006 (till Rådet och Kommissionen).
412 Fråga 9 december 2002 (till Rådet).
413 Parlamentsdebatt 15 februari 2001.
414 Jag vill här påminna om skillnaden mellan sharia som diskursivt begrepp respektive sharia som rättstradition (se 

kapitel 2). I mitt material framgår det att många utsagor, när det talar om sharia, egentligen menar den muslimska 
straffrätten: hadd. Men då denna skillnad inte görs i utsagorna utan att det alltid är sharia som används kan vi inom 
diskursen inte diskutera eller fästa något avseende på den distinktionen.
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gjorde i inledningen av delkapitlet).415 Många av de utmaningar jag ovan redogjort för passar på sätt 

och vis in även här, inte minst när ord som tolkning och tillämpning används i utsagorna, men här 

följer  tre mer konkreta exempel.  För det första finns det en oklarhet var gränsen för dödsstraff 

respektive grymma straff ska gå – på vilken sidan hamnar då sharia? Den andra oklara gränsdrag-

ningen är att sharia oftast positioneras som en motsats till universella (mänskliga) rättigheter men 

att det emellertid, dock som sällsynta undantag, också finns utsagor som ser sharia som förenligt 

med mänskliga rättigheter. Den tredje består i att sharia både framställs som en oföränderlig entitet,  

och blir därmed oanpassbar till europeiska värden, men samtidigt som oberäknelig, godtycklig och 

tendentiös. Ingen av dessa två senare sidor kan emellertid sägas förknippa sharia med några positiva 

egenskaper, eller gör den till ett juridiskt system som kan jämföras med rättvis europeisk jurisdik-

tion. Och som jag tidigare påpekat är det inte orimligt att anta att det är sharia som hamnar i fokus 

och i praktiken kommer att marginaliseras i sin helhet.416 De osäkra gränserna mellan det religiösa 

och det sekulära respektive mellan islam och kristendom visar på samma tendens. Oavsett vilken av 

dessa två gränser som kommer att dominera hamnar sharia på den exkluderade sidan. 

Vi kan också se exempel på en påverkan utifrån. De tungt vägande domarna från Europadomstolen, 

men också andra konventioner från mänskliga rättighetskatalogen, lyfts in för att stärka analogi-

kedjorna  kring  främst  sharias  oförenlighet  med  demokrati  och  mänskliga  rättigheter.  Denna 

interdiskursiva förstärkning gör det svårt att utmana diskursen utan att samtidigt också ifrågasätta 

till exempel Europadomstolen. Vi har i och för sig sett att utmaningar förekommer, men dessa stan-

nar vid att fokusera på den begränsning Europadomstolens utlåtande bör läsas utifrån. Utsagorna 

bygger inte upp någon antagonisk förståelse för sharia. Oavsett hur Europadomstolen menar i sina 

domar vill jag påstå att användningen av dem leder till att förstärka parlamentsdiskursen.

Min ambition är som bekant inte att fastslå vad sharia  är, men alldeles oavsett det måste vi ändå 

hävda att sharia har en central och avgörande position inom islam, och för muslimer. Sharia, vad det 

nu än må innehålla, är inte något som går att välja eller välja bort. Utifrån mitt material kan vi se att  

talet i  Parlamentet leder till en exkludering av sharia. Eftersom det föreligger en stark koppling 

mellan sharia å ena sidan och islam och muslimer å andra, är risken stor att även dessa automatiskt 

kommer  att  förknippas  med  kvinnoförtryck,  arkaism,  hot,  fara,  oro,  omänsklighet,  intolerans, 

godtycklighet, patriarkala strukturer, kränkningar, våld och grymma straff. Denna överspillning får 

415 Se till exempel ss. 61-63, 76f, 80f och 86.
416 Ett exempel på detta är utsagan om kvinnlig könsstympning (Parlamentsdebatt 11 april 2002, not 226). I citatet 

framstår tolkningen av sharia som ett av många problem kring denna tradition. Man kan dock fråga sig om inte 
sharia i sin helhet ändå diskursivt knyts an till just könsstympning, trots talet om tolkning och andra orsaker till 
traditionen. 
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då långtgående negativa konsekvenser för muslimsk identitetsbildning i Europa. De utmaningar till 

diskursen vi sett  tidigare i kapitlet  är,  med få undantag,  varken särskilt  frekventa eller  utmanar 

analogikedjorna i grunden. Sammantaget menar jag att det i Parlamentet är mycket svårt att tala om 

sharia utan att så att säga aktivera många av dessa negativa konnotationer; diskursens inre logik 

utesluter  och exkluderar  en  rad möjliga artikulationer  som betecknare  för  sharia.  Frånvaron av 

direkta utmaningar eller antagonistiska utsagor gör att alternativ inte görs tillgängliga. 

I inledningen av uppsatsen gav jag exempel på EU:s uttalade vilja till ökad integrering, pluralism 

och mångfald. Jag utgår från att den är tänkt att vara en bred, reciprok, allmän och jämlik sådan, och 

är menad att verka inklusivistiskt utan att marginalisera minoriteter. Ur det perspektivet leder den 

diskurs som formas i Parlamentet till en rad problem. Parlamentet är visserligen inte Europa, och 

hur  diskursens  gränser  kommer  att  formas  avgörs  till  stora  delar  av  andra  diskurser  i  samma 

diskursordning – men framför allt, för att tala med Fairclough, av den sociala praktiken med vilken 

diskursen samverkar i ett dialektiskt förhållande. Verkar den sociala praktiken förstärkande eller 

utmanande till den spänning mellan å ena sidan sharia, islam och muslimsk identitet, och å andra 

sidan de delar av det västerländska europeiska samhället  som inte accepterar sharia så som det 

konstrueras i Parlamentet?
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5.
ISLAM, EUROPA OCH ISLAMOFOBI – EN SOCIAL PRAKTIK

Efter att  ha analyserat mitt  källmaterial  till  största delen utifrån teorier  hämtade från Laclau & 

Mouffe ska den följande diskussionen mer förstås utifrån Norman Faircloughs tankar kring den 

sociala praktiken.417 Det går inte att separera diskursen från den sociala praktiken utan vi kan bara 

iaktta deras beroende av och likhet med varandra. I detta kapitel ska jag beskriva den del av den 

sociala  praktiken  som finns  inom Europa  vilken  kan sägas  samspela  med Parlamentets  sharia-

diskurs. 

5.1 Islam i Europa

Rubriken implikerar att det här rör sig om två storheter – islam och Europa – som ska mötas eller 

anpassas till varandra, eller snarare att det är islam som ska anpassa sig till Europa. Det är alltså inte 

min utgångspunkt i uppsatsen.418 Robert  J.  Pauly,  amerikansk professor i  historia, beskriver hur 

diskussionen och forskningen av islam i Europa sker utifrån två skilda perspektiv. Det ena är islam 

som undersökningsobjekt kring frågor hur religionen kan anpassas eller omtolkas för att kunna bli 

mer enhetlig med det europeiska samhället, det andra är diskursen kring uppfattningen att islam 

alltid varit en del av europeisk kultur och historia (och alltså inte är något främmande eller ”det 

andra”).419 I min fortsatta diskussion intar jag en position närmare det senare perspektivet, detta 

eftersom både Europa och islam har högst föränderliga och historiskt avhängiga definitioner och det 

är ett misstag att se till exempel muslimer (eller religion generellt) i Europa som något enhetligt.420 

”Europeisk islam”, menar Al-Azmeh (professor i historia vid Central European university i Buda-

pest) och Effie Fokas (föreståndare för Forum for religion vid London School of economics and 

political science), är ett begrepp som således inte säger något eftersom de implementerar att islam i 

Europa, eller annorstädes, är en enhet som kan definieras, och en sådan klar avgränsning låter sig 

inte göras.421 
417 I kapitel 3 förklarar jag att jag ser den sociala praktiken mer i formen av en stelnad diskurs, men att jag behåller 

social praktik som begrepp.
418 Synen på Europa, och dess kontakter med islam, som en på förhand given storhet avfärdades i inledningen av 

uppsatsen, se not 5.
419 Pauly 2004, s. 147. (Pauly citerar här en artikel av Sami Zemya från 2001.)
420 Se till exempel Gardell 2009.
421 Al-Azmeh & Fokas 2007, ss. 4, 211f. Beckford (1994, s. 168) uttrycker det som att man alltid ska det försiktigt 

med att ta Europa som fast ram för undersökning av religion. Rippin (2008, ss. 8ff) förordar en liknande 
utgångspunkt efter att han redogjort för de olika synsätt på islam i minoritetssituationer som finns inom 
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Närvaron av islam och muslimer i Europa har en lång historia, men under 1900-talet ökade den 

främst beroende på immigration (inte sällan från koloniserade områden),  arbetskraftsinvandring, 

flyktingar, familjeinvandring och höga födelsetal. Den betydligt största ökningen skedde efter andra 

världskriget eftersom Europa då hade stort behov av arbetskraft utifrån. En övergripande tanke i 

många stater var att den inflyttade arbetskraften så småningom skulle flytta tillbaka. Till stor del 

kom de dock att bli permanenta invånare, om än inte alltid med fullt medborgarskap, och deras barn 

kom att växa upp i Europa, utbilda sig, lära sig språket och få en bredare social tillhörighet.422 På 

senare tid har muslimer själva i högre utsträckning väckt frågor kring islams roll i det offentliga 

samhället, till exempel rörande moskébyggen, klädesplagg, begravningsplatser, tid för böner och 

muslimska banksystem.423 Forskare menar också att det europeiska (institutionella) synsättet i allt 

för hög grad har fokuserat på assimilering vilket har gjort att en rad centrala frågor för muslimer i 

Europa  har  tonats  ner.  Inte  minst  den  misslyckade  multikulturella  pluralismen  (som i  egentlig 

mening, menar vissa, endast är just assimilering) visar att nya synsätt på jämlikhet och pluralism 

måste till.424 

Dessa ökade krav har lett till att frågorna blivit mer synliga men också lett till motsättningar och 

spänningar,  något  som också  späddes  på efter  händelserna  den 11 september  2001.  Under  den 

senaste tioårsperioden har det också tagits nya, restriktiva, immigrantlagar samt införts förbud mot 

till exempel slöjor i en rad europeiska stater, och islam har allt mer setts som ett hot och ett problem 

–  och framstått  som en klart  definierad  enhet.425 Och även om muslimska ungdomar  (barn  till 

tidigare muslimska flyktingar och (arbetskrafts)invandrare) på ett  annat sätt  lärt  sig språket och 

samhället känner de sig ändå marginaliserade i de samhällen det bor i.426 Religions- och statsvetaren 

Jocelyne Cesari tycker sig också se en ökad polarisering bland muslimerna själva i Europa.427 Den 

ena sida utgörs av de muslimer som i Europa, till skillnad från de totalitära stater många av dem 

kommer ifrån, har utrymme att skapa en mer öppen, kontextuellt och individuell (dock inte priva-

tiserad) tolkningsram för islam. Det är i denna mer dynamiska grupp som andra forskare hos unga 

europeiska och globalt inriktade muslimer ser ett ökat intresse för nytolkning som alternativ till 

forskningen.
422 Haddad 2002, s. 4; Mandaville 2007, ss. 292ff.
423 Haddad 2002, ss. 8f; Ramadan 2005, s. 158; Haddad & Smith 2002, ss. xif; xviif.
424 Cesari 2005, s. 49; Ramadan 2005, s. 162f.
425 Cesari 2005, ss. 43ff. Amiraux (2005), 29f, men också andra i antologin, menar att denna framväxande syn på 

muslimer givetvis får konsekvenser, bland annat att muslimer mer än andra måste motivera sina val samt att de 
förutsätts förhålla sig till (och ta avstånd ifrån) det andra muslimer gör. I förlängningen påverkar detta metanarrativ 
givetvis också muslimernas självbild. Cesari 2005, ss. 2f.

426 Pauly 2004, ss. 162-164, 173f. Ett exempel är att arbetslösheten är högre bland (unga) muslimer än genomsnittet i 
Europa

427 Cesari 2005, ss. 4ff.
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muslimska auktoriteter och västerländsk (assimilerings)hegemoni.428 Den andra sidan utgörs av de 

som står för en mer universell (inte sällan fundamentalistisk) och enhetlig tolkning av hur islam bör 

tolkas och verka i samtiden. Hur denna utveckling kommer att gestalta sig avgörs, menar Cesari, 

både av muslimerna själva och hur Europas regeringar agerar kring hur islam tillåts integreras i 

samhället.429 

Det finns emellertid tecken på en viss positiv utveckling. Ett exempel är att muslimer i ökad ut-

sträckning har engagerats sig i politiken (framför allt på lokal nivå). Det har på senare tid också växt 

fram en insikt i att frågor kring islam och en muslimsk befolkning måste bli inrikesfrågor och inte 

vara en fråga om nationsgränser. Det finns förhoppningar på att denna insikt förhoppningsvis leder 

till en ökad (lokal) dialog mellan majoriteten och minoriteter samt att det förs en ökad dialog och 

samarbete mellan olika etniska och religiösa grupper.430 

5.2 EU, medborgarskap, religion och pluralism

Det finns fyra spänningar inom EU-projektet som är intressanta för uppsatsen. För det första den 

mellan det centrala (överstatliga) intresset och de nationella (inklusive det regionala och lokala) 

intressena  och  självbestämmandet.  För  det  andra  har  EU  när  det  gäller  sammanhållningen  av 

unionen att se till både det gemensamma och enhetliga respektive det partikulära och pluralistiska 

(givetvis kopplat till mottot Unity in Diversity). För det tredje finns också en spänning mellan den 

delaktige medborgaren och undersåten (som ska acceptera det  gemensamma).  Den fjärde spän-

ningen utgörs av religionens (och framför allt kristendomens) roll och kan delas upp i två delar. 

Dels religionens plats i det offentliga samhället (kanske främst en fråga i de olika medlemsstaterna), 

dels frågan om religionen som ett (möjligt) kitt i den europeiska identiteten. Alla dessa kommer att  

finnas med i bakgrunden i den fortsatta diskussionen.

Spänningen mellan det överstatliga och det nationella märks bland annat genom EU:s intresse att 

centralt motverka till exempel främlingsfientlighet och islamofobi men att det i allt väsentligt är på 

det nationella planet dessa idéer ska omsättas i praktik; det är inte alltid en oproblematisk övergång. 

En allt för hård central styrning kan också motverka det tänkta arbetet och dess resultat på nationell 

nivå.431 Denna spänning visade sig bland annat efter att det konstitutionella fördraget röstades ner i 

428 Karlsson Minganti 2007, ss. 29f; Esposito & Watson 2000, s. 33f.
429 Cesari 2005, ss. 4ff.
430 Pauly 2004, ss. 174f, Fekete 2009, ss. 207ff (se också nedan).
431 Pauly 2004, s. 153.
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Frankrike och Nederländerna 2005. Det fortsatta arbetet med det som kom att bli Lissabonfördraget 

andades  mer  av  decentraliserade  subsidiaritetsprinciper  och  mindre  överstatlighet.  Även  det 

demokratiska underskottet, som det fanns signaler om, spelade in i detta något förändrade tankesätt. 

En fara med känslan av bristande demokratiskt inflytande, men också till exempel en känsla av 

ojämlikheter, är att medborgarna söker andra alternativa vägar för att få sina krav och rättigheter 

uppfyllda. För att motverka detta har EU i ökad utsträckning fört en dialog med bland annat reli-

giösa grupper i Europa, framför allt med kristna kyrkor.432 Detta är givetvis inte helt oproblematiskt 

eftersom det uppstår frågor rörande representation och likvärdigt inflytande. Vissa röster, främst 

från de protestantiska kyrkorna, har ifrågasatt den katolska kyrkans privilegierade inflytande. All-

varligare är kanske ändå kristendomens ställning som sådan i jämförelse med minoritetsreligioner, 

vilka än mer sällan kommer till tals.433 Situationen försvåras dessutom utifrån rådande islamofobi-

diskurs, men också utifrån frågan om vem eller vilka som tillåts uttala sig i islams namn. Även om 

intentionen om ökad dialog är EU:s officiella hållning har det inte utarbetats någon mer enhetlig 

hållning kring politik och religion.434 Detta visar sig tydligt då det också finns röster som menar att 

religion inte alls bör ha en plats i det politiska livet eller som ett medel till enhet (vilket i viss mån 

också framgått i mitt material). En sådan linje har framför allt två utgångspunkter. Antingen fram-

förs argumenten att en enhet kring religionen (kristendomen) marginaliserar de som inte är kristna 

och som faktiskt utgör en stor del av befolkningen, eller så används rent sekulära argument där 

religion sätts som en motpol till demokrati, rättvisa, frihet och jämlikhet.435 Att kristendomen har en 

stark närvaro i diskussionen kring EU:s enhet råder det dock ingen tvekan om.436 

En annan central fråga inom EU är den kring medborgarskap. EU har lagt sig vinn om att skapa en 

enhet inom unionen, en enhet som ska bygga på dialog och en känsla  för medborgarskap men 

samtidigt en acceptans för det enhetliga och gemensamma. Men skrivningarna om en hymn, ett 

motto och en EU-dag i det förkastade Konstitutionsfördraget hade inte samma chans att skapa de 

enande myterna och dess ritualer som under lång tid växt fram i de enskilda nationerna. Ytterligare 

försvårande tendenser är en på senare tid ökad känsla för nationstillhörighet med exkludering av 

andra identiteter som följd.437 Peo Hansen, statsvetare vid Linköpings universitet, och Sandy Brian 

Hager, doktorand i statsvetenskap vid York University, Toronto, som i  The politics of European 

432 Foret & Schlesinger 2007, s 187f.
433 Foret & Schlesinger 2007, ss. 193f. Mandaville (2007, ss. 302-331) diskuterar det inomislamska 

representantskapet i ett globalt perspektiv. Samma problem torde förekomma på det Europeiska planet.
434 Foret & Schlesinger 2007, s. 196.
435 Foret 2010, s. 34; Sigurdson 2009, s. 38. 
436 Fossum & Schlesinger 2007, s. 284. Debatten om Lissabonfördragets preambel och dess skrivningar om 

kristendomen tyder också på detta. Se not 7.
437 Laudrup 2010, ss. 46ff.
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citizenship fokuserar på EU:s politik kring arbetskraftsinvandring, menar att den rådande defini-

tionen kring vad ett medborgarskap ska bygga på blir allt för trång och exkluderande. En orsak till 

detta märks i att den nationella basen för medborgarskap tenderar att bli en specifik historisk berät-

telse där alternativ exkluderas. En annan är att det moderna upplysta (kristna) Europa tillåts bli en 

neutral medborgarmarkör. Detta blir givetvis en problematisk utgångspunkt då det historiska arvet 

positionerar muslimen som den ”andre”, en ”andre” som idag ges litet utrymme för förhandling.438 

EU har här en svår uppgift genom att kryssa mellan den pluralism de förespråkar och att motverka 

den påstådda negativa inverkan immigrationen har på nationell nivå.439 Avslutningsvis slår Hansen 

och Hager fast att det inte går att definiera vad en ideal medborgare är eftersom det finns allt för 

många motsägelsefulla karaktäristika. Istället understryker de nödvändigheten med att lyfta fram 

och belysa de maktsymmetrier som formar uppfattningen av och definierar hur en medborgare ska 

vara – alltså vilka identiteter som tillåts.440 Utgångspunkter för en bredare syn på medborgarskap 

kan vara dels de som Hansen och Hager själva menar, nämligen att medborgarskap inte bara ska 

bygga på skyldigheter utan också rättigheter441,  dels  att  tillhörighetskänsla och lojalitet  i  dagens 

differentierade samhälle inte längre kan tas för givet utan på ett annat sätt måste förtjänas.442

Kopplat till  tanken på medborgarskap, ett  ökat fokus på nationens särart  och EU:s ambition att  

skapa en enhetskänsla är också den delförklaring bland andra Gardell och Hansen & Hager har för 

den allt mer hårda synen på islam i Europa. Precis som vi sett ovan, och återkommer till, handlar 

det om gränsdragning och behovet av en ”andre”, men behovet springer här ur den ekonomiska och 

sociala osäkerhet som den marknadsliberala modellen frambringar samt ur att  det gemensamma 

som nu ska byggas inte är den gamla välkända nationen, utan Europa. Denna ökade osäkerhets-

känsla spär på och blir en del i framväxten av bilden på nationen som varaktig och enhetlig med 

starka exkluderingstendenser till följd.443 Exkluderingen av islam och muslimer kan alltså också ha 

ekonomiska och sociala grunder.     

Pauly, som citerar Sami Zemya, menar att ingen substantiell pluralism kan bestå av två (eller fler) 

438 Samad & Sen 2007, ss. 8, 226f. Delanty & Rumford (2005, ss. 29f.) argumenterar enligt samma linje och menar att 
det aldrig funnits någon enhetligt Europa, men att moderniteten som begrepp under senare tid fått vara den enande 
faktorn.

439 Hansen & Hager 2010, s. 159.
440 Hansen & Hager 2010, s. 206.
441 Hansen & Hager 2010, s. 2. Detta har också EU, åtminstone på pappret, sökt anamma i och med den speciella 

skrivningen kring grundläggande rättigheter i Lissabonfördraget. Något som också Pauly (2004) förespråkar. Men 
hur det praktiskt kommer att verka återstår att se.

442 Det finns en utbredd syn på att samhället idag bjuder på så många olika sorters möjliga tillhörigheter att den gamla 
automatiska, till nationen och familjen etc. inte längre kan tas för given. Istället måste lojaliteten och känslan av 
delaktighet vinnas. Se till exempel Delanty & Rumford 2005, ss. 84ff; Roald 2009, s. 40.

443 Gardell 2010, ss. 253; Hansen & Hager 2010, s. 123.
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klart  definierade  grupper.  Ett  pluralistiskt  samhälle  måste  bäras  upp  av  öppenhet,  rörelse  och 

ömsesidighet, något som det inte finns tendenser till i dagens Europa.444 Men Pauly utgår från det 

faktum att  EU och Europa inte alls ser ut  eller fungerar på samma sätt  idag som när de första 

initiativen för ett samarbete togs – därför kan man säga att arbetet för en ökad inklusivitet förvisso 

ligger i sin linda, men kan bli en naturlig fortsättning på en redan existerande historia av utveckling 

och förändring. Han ser tre tendenser i hur muslimer i Europa kan förhålla sig i den situation som 

nu finns. För det första finns tendenser till isolering, och för det andra en risk för assimilering och i 

grunden en allt för stor anpassning till  majoritetssamhället. Ingen av dessa är att rekommendera 

utan Pauly ser en tredje mer fruktsam väg: att muslimer i Europa utifrån sina egna premisser måste 

spela en mer (politisk) aktiv och synlig roll i samhället.445 Det är svårt att argumentera mot denna 

tredje väg, men samtidigt måste vi ställa oss frågan om detta engagemang verkligen kan bjuda på 

någon fruktbar förändring inom rådande islamdiskurs?

Som vi sett ovan har muslimer i Europa allt mer blivit synliga och ställt krav, inte minst efter ett  

ökad fokus och tal om grundläggande rättigheter. När den europeiska föreställda homogeniteten – 

som givetvis är lika konstruerad som enheterna islam eller sharia – därmed mer och mer utmanas 

måste nya överväganden för det europeiska göras, och det är där gränserna för detta upprättas man 

kan iaktta hur de exkluderande processerna verkar.446 Det är därvidlag intressant och nödvändigt att 

se hur denna avgränsning görs och var det dras. Även om det, som Talal Asad uttrycker det447, finns 

en lång tradition av att marginalisera minoriteter i Europa är det inte längre en fråga om islam (eller 

religion generellt), och därmed sharia, ska vara en del av europeisk kultur och politik och ges en 

plats i offentligheten, utan  hur. I ett inklusivt och mångfaldigt Europa måste alltså denna gamla 

tradition brytas. En vanlig utgångspunkt har alltså varit att fråga sig hur islam ska anpassa sig till 

Europa, en mer sällan diskuterad är hur Europa ska anpassa sig till (eller anamma) en mer kulturellt  

mångfasetterad värld?448 Pauly ställer härvidlag höga krav på politiker – regionalt och statligt såväl 

som på EU-nivå – och menar att deras attityder kommer att spela stor roll för hur den önskade ink-

luderingen och mångfalden i Europa kommer att formas.449 En sådan pluralistisk inkludering måste 

också innefatta identiteter helt eller delvis relaterade till sharia, och väcker därmed frågor kring vad 

sharia tillåts beteckna. Detta i sin tur avgör vilken position dessa identiteter kan få i Europa.

444 Pauly 2004, s. 147.
445 Pauly 2004, s. 165. Även Hellyer (2009, s. 185) anser detta vara viktigt och menar att det finns behov av, men 

råder brist på, muslimer i debatten, vilket öppnar upp för andra att fylla detta behov, vilket också skett. Denna 
lucka bör istället fyllas av muslimer själva.

446 Schaebler 2004, ss. 11, 28; Stenberg 2004, s. 104.
447 Asad 2008, s. 24f.
448 Kuru 2009, s. 3, Haddad 2002, s. xviif.
449 Pauly 2004, ss. 176, 179. Han menar att fokus i det kort perspektivet bör ligga på det mer lokala planet, men lägger 

också vikt vid hur EU mer centralt (och internationellt) arbetar med frågor kring detta.
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5.3 Islamofobi

Även om islam som religion, och hur den förknippats med och tillskrivs negativa egenskaper, haft 

en lång historia i Europa verkar de flesta anse att det är först då den brittiska tankesmedjan Runny-

mede Trust publicerar sin rapport som synen på islam och muslimer får ett mer enhetligt format och 

definierat  verktyg  att  studera  fenomenet  islamofobi  utifrån.450 Även  om begreppet  förekommit 

tidigare och har utsatts  för kritik verkar det som om behovet av ett  analysredskap var stort  då 

begreppet fick snabb spridning och användning.451 

Bilden av muslimen som någon annan, klart avgränsad från Europa och dess värden (vilket får 

anses vara grogrunden för islamofobiska tendenser) går tillbaka till åtminstone medeltiden. Gardell 

ser tre faser i den historiska framväxten av synen på muslimen: medeltiden och korstågsepoken; 

kampen mot turkarna på Balkan samt kolonialismen och dess orientalisering av muslimen som både 

exotisk och ociviliserad. Dessa skeenden ledde till framväxten av en skarp gräns mellan väst och 

öst, vi och de.452 Ingen av dessa sidor, öst och väst, var givetvis så enhetliga och väsensskilda som 

de framställdes, men det var bilderna av oförenlighet som kom att bli förhärskande.453 Där Gardell 

ser en tämligen sammanhängande utveckling pekar Gottschalk och Greenberg på något av ett skifte 

under 1700-talet, åtminstone när det gäller grunderna för hur synen på muslimen formades. Före 

1700-talet rådde det mer av teologiska stridigheter då kristendomen avgränsade från och häcklade 

islam som religion och Muhammed som person, medan det därefter växte fram en kamp mellan det 

sekulära (och upplysta) väst och det religiösa öst.454 En annan synvinkel har historikern Tomoko 

Masuzawa i sin bok The invention of world religions. Hon menar att kristendomen arbetade med-

vetet ännu in på 1900-talet att avgränsa sig från både judendomen och islam för att istället knyta an 

till  den  indoeuropeiska  traditionen  och  göra  den  till  kristendomens  grund.  Därigenom  kunde 

kristendomen avgränsas från de, som man såg det, outvecklade semitiska traditionerna och istället 

bygga på det grekiska arvet. Här gör hon också en intressant iakttagelse gällande sufismen som 

ansågs, och kanske fortfarande anses, som en mer accepterad del av islam. Sufismen hade nämligen 

ett persiskt, eller kanske till och med indiskt indoeuropeiskt ursprung och kunde därför förstås som 

en del av kristendomens egna utvecklingslinje.455 Historikern  Benoît Challand har gjort en enkel 

450 Forskare och undersökningar har definierat begreppet på olika sätt, men med det gemensamma att islamofobi 
använts till att undersöka den negativa attityden, och dess praktik, som finns mot muslimer i Europa (och på andra 
platser). Se till exempel: Runnymede Trust 1997, s. 4; Otterbeck & Bevelander 2006, ss. 23f; Gardell 2010, s. 17; 
Gottschalk & Greenberg 2008, ss. 5-7; Fazlhashemi 2008, s. 288.

451 Otterbeck & Bevelander 2006, s. 21.
452 Gardell 2010, ss. 52-73.
453 Gottschalk & Greenberg 2008, s. 4.
454 Gottschalk & Greenberg 2008, s. 15.
455 Masuzawa 2005, ss. 25f. och 179-206.
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genealogisk undersökning av när EU började väga in religion som en faktor i sin relation till Turkiet 

och kommer, kanske föga förvånande, fram till att det märks en klar skillnad efter 1989 då Europa 

behöver  en ny ”andre” efter  kommunismens fall.  Men intressantare  är  kanske att  religion,  och 

islam,  blir  allt  mer  förekommande  i  diskussionerna  in  på  2000-talet  och  utgör  då  en  allt  mer 

frekvent identitetsmarkör. Det är också under 2000-talet Turkiet uppfyller allt fler av de formella 

konvergenskraven.  Intressant  är  att  det  under  det  kalla  kriget  istället  talades  om Turkiet,  i  sin 

position som NATO-medlem, som en samarbetspartner, några religiösa hinder fanns inte för detta. 

Innan 1989, när EU:s östgräns gick vid Östblocket, var det också naturligt att tala mer om mark-

nadsekonomi och rättsstaten som konvergenskrav. När gränsen istället gick mot bland andra Turkiet 

blev också religion en, icke-officiell, markör för exkludering. Det är uppenbart att gränsdragningen 

mellan Europa (kristendomen) och islam i allra högsta grad finns, och har så gjort under lång tid.456

En förklaring till att behovet av en samlande term var stort i slutet på 1990-talet kan ha varit att  

synen på muslimen och islam inte försvann under det kalla kriget, den skymdes bara, och en rad 

händelser har på senare tid bidragit till att islam och muslimer ses som ett problem.457 Den återupp-

väckta islamofobiska idétraditionen, menar Gardell, skiljer sig i sin natur och orsak från den tidigare 

historien. För det första grundar sig synen på muslimen idag på en rasistiskt tänkande, men inte 

utifrån rasbegreppet utan från kultur – och i förlängningen religion.458 För det andra leder den allt 

mer  skarpare  gränsen mellan  sekularitet/sekularism och religion  till  ett  dikotomiskt  förhållande 

mellan  islam och europeiska  värderingar,  ett  perspektiv  Gardell  alltså  delar  med Gottschalk  & 

Greenberg. För det tredje blir den politiska utvecklingen, med en omförhandling av nationalstaten 

(bland annat utifrån EU-projektet) och nedmontering av trygghetssystemen – åtminstone i svensk 

kontext – en orsak till att islamofobiska föreställningar ges näring.459 Även Liz Fekete ser en renäs-

sans för orientalismen och en övergång från en negativ syn på immigranten utifrån att denne just var 

utlänning eller hade en avvikande hudfärg till att nu allt mer basera sig på religionen – islam – och 

dess  anhängare  som  en  monolitisk  massa.  Denna  vändning  sker  högst  påtagligt  efter  den  11 

september 2001.460 Utöver attackerna mot New York och Washington sätter  Andreas Malm upp 

ytterligare två händelser som bidragit till att islamofobin (eller hatet mot muslimerna som Malm 

kanske skulle  uttrycka det)  tagit  fart,  nämligen oljekrisen på 1970-talet  och revolutionen i  Iran 

456 Challand 2010, ss. 60-69.
457 Malm (2009, s. 7) radar i inledningen av sin bok upp en räcka av exempel.
458 Ett resonemang som Michael Azar (2006, tex. ss. 14f) också utvecklar. Föreställningen av denna uppdelning är 

också något som stödjer sig på Samuel Huntingtons inflytelserika (och starkt kritiserade) teser om civilisationernas 
kamp. Malm 2009, s. 139; Gardell 2010, s. 80; Wheatcroft 2006, s. 9 (Jan Hjärpes förord).

459 Gardell 2010, ss. 78-91. Malm (2009, s. 633) ser också denna tendens, men i ett mer uttalat europeiskt perspektiv.
460 Fekete 2009, s. 194.
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1979.461 Ur ett amerikanskt perspektiv menar Gottschalk & Greenberg att USA:s allt större intresse i 

Mellanösterns oljeindustri är en stark bidragande orsak till islamofobiska tendenser i USA.462

Dessa bakomliggande faktorer för ett återuppvaknande för islamofobiska och xenofobiska förestäl-

lningar växer och förstärks när användningen av dem får fotfäste i politik och media. Liz Fekete 

som bland annat ser till hur unga brottslingar med utländsk härkomst framställs i Storbritannien 

visar hur dessa ungdomar blir till ett problem som har endast en orsak: deras kulturella bakgrund. 

Hon visar också hur detta språkbruk får fotfäste inom politik och media och hur det där blir norma-

liserat. Brottsligheten får då en ensam lösning: en ökad assimilering och erkännande av de sekulari-

serade och upplysta värdena som Västeuropa står för.463 Kopplat till detta är också den utbredda 

synen på islam, men också till exempel sharia, som något som inte utvecklats nämnvärd efter sin 

framväxt på, med europeiska mått mätt, medeltiden, utan tvärtom stagnerat och blivit oförmögen att 

anpassa sig till en modern och civiliserad värld.464 Föreställningen om islam som en oföränderlig 

och icke-modern monolit leder till att man anser sig kunna tala om hur en muslim  är. I förläng-

ningen formar också denna föreställning en syn på muslimer som endast varande muslimer, och att 

all deras praktik styrs av denna omoderna (och icke-rationalistiska) monolitiska lära – en essentiell 

motpart  till  Väst.  Andra  utgångspunkter  för  en  muslims  handlande,  eller  uppfattningen  att  en 

muslim skulle besitta multipla identiteter, blir irrelevant.465 Det är på dessa sätt som islamofobin inte 

bara blir till en utbredd föreställning, en teori att se på vissa företeelser och visst tal i det europeiska 

samhället utifrån, utan leder också till en exkluderande praktik – en rasism utan raser.466 Och även 

om monolitiska självklarheter tenderar att erodera bort över tid leder ett återupprepande av dessa 

meningsskapande berättelser och historier till en förstärkning av dem.467

Som vi såg i inledningen av uppsatsen föreslår olika organisationer, som på ett eller annat sätt är  

knutna till EU, en rad handlingsalternativ för att motarbeta den framväxande islamofobin. Ofta talas 

det om insatser i form av dialog mellan trossamfund, att motarbeta diskriminering på arbetsmark-

naden, utbildning och hur islam framställs i media; därutöver talas det ofta om lagstiftning. Även 

461 Malm 2009, s. 616.
462 Gottschalk & Greenberg 2008, s. 37. 
463 Fekete 2009, ss. 4-16. Gardell (2010, exempelvis ss. 16, 255) visar på samma tendenser i stora delar av sin bok.
464 Gardell 2010, exempelvis ss. 66, 130. 
465 Många menar att det i samhället växt fram ett synsätt som grundar sig på att det råder ett fast förhållande mellan 

visst beteende och kulturell eller religiös bakgrund/tillhörighet; ett allt för generaliserande synsätt man vill bryta 
upp. Se exempelvis Gardell 2010, ss. 18f; Gottschalk & Greenberg 2008, ss. 10f, 144; Otterbeck & Bevelander 
2006, s. 11; Roy 2004, ss. 69f, Fekete 2009, ss. 199f. 

466 Gardell 2010, ss. 16, 92. Denna starka stigmatisering leder också, bland annat, till att unga muslimer som utbildar 
sig och tar sig ifrån ”gettoiseringen” eftersom deras namn ändå förknippas med den gällande föreställningen. 
Fekete 2009, ss. 202f. 

467 Wheatcroft 2006, s. 373. Gardell (2010, kapitel 9, speciellt s. 226) ser också att de avtar över tid men att de istället 
tenderar att ta sig allt våldsammare uttryck.
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om det kan vara vanskligt att föreslå allt för fasta handlingsalternativ framkommer det också i den 

forskning jag använder förslag och tankar, eller framhållande av insatser som redan nu görs, kring 

hur islamofobi kan motverkas. Liz Fekete uppmärksammar de juridiska insatser som advokater, non 

governmental organisations (NGO:s) och ideella organisationer gör för att belysa bland annat de 

fördomar som förekommer inom polisväsendet, men också de allianser som görs över etniska, tros- 

och rasmässiga gränser för att motarbeta rasism, islamofobi, främlingsfientlighet.468 Gardell är mer 

återhållsam med konkreta förslag och föreslår en ökad forskning i paritet med den som skedde kring 

antisemitismen efter andra världskriget. Samtidigt understryker han behovet av alternativa bilder 

som gör det möjligt för andra, som inte är i linje med rådande islamofobidiskurs, att höras och synas 

(och ser bland annat skolorna som en resurs).469 Även Gottschalk & Greenberg ser alternativa bilder 

som en viktig ingrediens i  arbetet  mot islamofobin eftersom de mycket sällan ser att muslimen 

tillåts synas i helt vardagliga situationer. De menar vidare att alternativa bilder leder till att ge en 

mer mångfasetterad bild av muslimen som en individ med delade identiteter och förespråkar till och 

med att vissa mediabilder av islam och muslimen helt bör överges.470 Andreas Malm framhåller att 

det i europeisk islamdiskurs förekommer annat tal än det som formar och underhåller islamofobin, 

till  exempel  inkännande  kunskap,  ärlig  nyfikenhet,  respektfull  kritik  eller  passionerat  försvar. 

Orsaken till hans fokus och urval i sin omfattande bok grundar sig emellertid, som han själv skriver, 

på att det i mångt och mycket är de som har en fientlig inställning till muslimer som sätter dag-

ordningen och som därigenom gör att islamofobin blir dominerande.471 

Den historiskt framväxta och även idag gällande bilden av islam och muslimer i Europa, så väl som 

diskussionen om religionens roll i det europeiska samhället, EU:s mångfaldstanke och den ökade 

exkluderande synen på medborgarskap, som jag bland annat presenterat här utgör den bakgrund mot 

vilken jag i uppsatsens slutkapitel kommer att föra diskussioner utifrån resultatet av min under-

sökning. Men framför allt kommer jag att utgå från islamofobin så som Gardell talar om den: som 

kunskapsregim.  Därigenom får  den  status  av  stelnad diskursiv  praktik  och kommer  som sådan 

användas som den sociala praktik shariadiskursen samverkar med. 

468 Fekete 2009, ss. 207ff. 
469 Gardell 2010, ss. 21, 101ff, 253f.
470 Gottschalk & Greenberg 2008, ss. 10f, 144, 149.
471 Malm 2009, ss. 8f. Gardell (2010, s. 12) gör en liknande iakttagelse och menar att en islamofobisk kunskapsregim 

formas och tillåts bli bestämmande ”trots tillgång till mer vederhäftig information”. I sammanhanget måste det 
också framhållas att även Otterbeck & Bevelander (2006, s. 14) ser en viss nyansering på vissa håll. 
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6.
AVSLUTANDE DISKUSSION OCH RESULTAT

Den grundläggande frågan för uppsatsen är att hur sharia diskursivt formas i Europaparlamentets 

debatter. Den frågan har redan fått sitt svar i kapitel 4. Utifrån redogörelsen i förra kapitlet kan vi 

också dra slutsatsen att parlamentsdiskursen, trots att det förekommer utmanande utsagor på vissa 

områden, till största del löper parallellt med den sociala praktiken. Representationen av sharia ingår 

alltså i, och förstärker en befintlig diskursordning kring islam och muslimer. Det är utifrån dessa två 

svar jag i  detta kapitel  för diskussionen kring uppsatsens sista fråga – om muslimsk identitet  i 

Europa.

Men låt mig börja i en annan ände. Den amerikanska tankesmedjan Center for American progress 

menar i sin rapport Fear, Inc. The roots of islamophobia network in America att en ökad lagstiftning 

mot sharia växer fram i USA. Fyra stater har redan infört förbud och 20 andra för diskussioner eller 

har inlett processer för att ta beslut.472 Detta rimmar också med det Gardell ser blir en normalisering 

av islamfientligt tal bland politiker, men med den skillnaden att det här mer uttalat är frågan om just 

sharia.473 Faiz Shakir, vicepresident för tankesmedjan, menar att det inte bara är attityderna mot 

islam och muslimer som ändrats utan också hur muslimerna själva agerar, och tycker sig se att 

muslimer i allt större utsträckning undviker att tala om sitt ursprung eller sin trostillhörighet.474 Det 

verkar alltså som om muslimerna i viss mån själva agerar (eller ofrivilligt tar på sig en sådan roll) i 

enlighet med den ökade begränsningen för muslimsk identitet och det minskade utrymmet för att 

leva som muslim i USA. Agerandet förstärker därmed alltså redan befintliga tendenser. I min under-

sökning, undantaget muslimernas egna agerande, kan vi se liknande avgränsningar när det gäller 

sharia och, kombinerat med de närvarande islamofoba uttrycken, även för islam i ett bredare pers-

pektiv. Det finns alltså underlag för antagandet att muslimer i Europa själva börjar definiera sig och 

agera utifrån till exempel en normaliserad – och fastslagen – bild av vad sharia är.475

I inledningen av uppsatsen gav jag en rad exempel på föreslagna åtgärder för att motarbeta den 

framväxande islamofobin  och främlingsfientligheten  i  Europa.  Några  av dessa  var:  lagstiftning, 

472 Center for American progress 2011, s. 38.
473 Gardell 2010, exempelvis s. 255. 
474 Serieskytten, skräcken och samtiden 2011.
475 Bergström & Boréus (2005, s. 430) menar också att det i högsta grad är en maktfaktor när samhället talar om en 

grupp på ett specifikt vis – talet påverkar individer och individers tal påverkar den allmänna uppfattningen. 
Identiteter blir därmed, menar de, en sammansmältning av självbild och andras bilder. Den egna identiteten är 
alltså mer eller mindre uppbyggd på omgivningens uppfattning.
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upplysning,  förståelse och förändring av attityder  samt en ökad dialog mellan trossamfund och 

mångkulturella möten. Många av de föreslagna åtgärderna brottas emellertid med problem, inte 

minst med att de alla är mer eller mindre sprungna ur och styrda av rådande diskurs. Därutöver har 

tanken på dialog och möten mellan olika kulturer – mångkulturella möten – också kritiserats för att 

de mer låser fast identiteter än öppnar upp för en verklig pluralism och en individuell rörlighet. 476 I 

sammanhanget kan vi också fråga oss vad den tänkta dialogen och förståelsen kommer att bygga 

på? Statsvetaren Wendy Brown, som i sin bok Regulating aversion undersöker begreppet tolerans, 

menar att just begrepp som tolerans andas betydligt mer av gränsdragning och västvärldens civili-

satoriska uppdrag än vi för handen ser. Användningen av ett sådant till synes neutralt begrepp gör 

att dess normativa innehåll så att säga göms men likväl skapar normer och subjektsbildning. En 

tolererande hållning förutsätter också alltid att något ska tolereras, och detta objekt blir per defini-

tion något ovanligt och främmande, varför toleransen ingår i ett (osynligt) maktutövande.477 I över-

förd bemärkelse kan dessa tankar om tolerans användas till att ifrågasätta de normaliserade förstå-

elser som – säkert  omedvetet – kommer att ligga till  grund för de eftersträvade dialogerna och 

kulturmötena.  Dessa,  dialogen  och  mötena,  anses  vara  jämkande  och  leda  till  förståelse  men 

riskerar, så som Brown uttrycker det, istället att verka som depolitiserande praktiker där en sida så 

att säga har företräde och får status av att vara neutralt normfri. I förlängningen kommer då den 

ickenormerande sidan till slut att ta på sig någon form av självdisciplinerande praktik.478 Vår diskur-

sivt uppbyggda förståelse för sharia – som till exempel något oföränderligt och hotfullt – kommer 

då att utgöra grunden för dialogen eller för hur vi ser på muslimsk identitet. Om denna uppfattning 

dessutom får status av att vara neutral och normfri kan detta i sin tur hos muslimer leda till ett  

självpåtaget avståndstagande från sharia som en del av identiteten. En utveckling som alltså redan 

verkar finnas i USA.

Vid sidan av EU-anknutna institutioners arbete för en ökad mångfald finns även sådana som föreslår 

mer grundläggande förändringar, till exempel när det gäller exkluderande faktorer kring konstruk-

tionen av Europa. I den avslutande artikeln i antologin  Håller Europa utgår journalisten Annika 

Ström Melin från den tvådelade samarbetstanken som uppstod i Europa efter andra världskriget. 

Den ena delen utvecklades till dagens EU, som byggde på ett överstatligt samarbete kring ekonomi 

och  marknad,  och  den  andra  utvecklades  till  Europarådet  och  Europadomstolen  för  mänskliga 

rättigheter. Idag kan vi se att det är EU-tanken som kom att bli den dominerande grunden för sam-

476 Se till exempel Roth 2005, s. 21. Han avser här främst att individen tenderar att försvinna när gruppen sägs 
representera en specifik kultur.

477 Brown 2006, ss. 6-14. Brown menar inte att tolerans är något negativ – men har för avsikt att visa på hur begreppet 
ses och uppfattas som något neutralt och vilka konsekvenser det får. 

478 Brown 2006, ss. 4, 12f, 23f.
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arbetet inom Europa.479 Ström Melin avslutar artikeln med att framhålla att Europas framtid ligger i 

ett ökat fokus på mänskliga rättigheter och mindre på ekonomi och marknad – endast så kan Europa 

få en själ som bygger på en inkluderande enhet utan fasta avgränsande nationsidentiteter.480 Tanken 

på att det ökade talet om grundläggande rättigheter inom EU, och att Lissabonfördraget också inne-

håller skrivningar om detta, ses hos många som en väg bort från främlingsfientlighet men till en 

ökad rättvisa eftersom det nu finns en adekvat och förpliktigande lagstiftning även på EU-nivå.481 

Men även om man bortser från att Ström Melin inte ger några som helst förslag på hur detta skifte  

ska gå till brottas tyvärr även detta förslag med rådande diskurs, vilket jag ska ta tre exempel på. 

För det första har vi sett att sharia som begrepp används interdiskursivt mellan Parlamentet och 

Europadomstolen. Den senares domar kring Refah Partisi, och deras uttalande om sharia som bland 

annat oförenligt med västerländsk demokrati, används för att förstärka Parlamentsdiskursen. För det 

andra har jag på annan plats visat att Europadomstolen mycket väl kan kritiseras för att inte ha en 

jämlik  eller  inklusiv  tolkning  av  Europakonventionens  skrivningar  kring  religionsfriheten,  utan 

snarare tenderar att utgå från ett västerländskt format religionsbegrepp i sina domar. Denna utgångs-

punkt har lett till en avgränsande bedömningsgrund när det gäller praktiker kring till exempel slöjan 

och fredagsbönen.482 Det är således inte med automatik vi får en ändrad syn på muslimsk religions-

utövning,  muslimsk identitet  eller  sharia  bara  för  att  vi  förlitar  oss  på skrivningar  i  lagar  eller 

fördrag och låter  institutionerna för mänskliga rättigheter stå för begreppsformering och praxis. 

Europadomstolens domar utgör alltså inte någon utmaning av den shariadiskurs som formas i Parla-

mentet utan samspelar i allt väsentligt istället med denna. Härvidlag kan vi se ett intressant fortsatt  

problemområde. I och med att EU genom Lissabonfördraget har egna skrivningar kring exempelvis 

religionsfriheten kan man fråga sig utifrån vilken förståelse för religion och islam i synnerhet som 

EU-domstolen kommer att döma i dessa fall. Kommer de att följa, vilket jag håller för troligt, den 

av Europadomstolen inslagna vägen eller kommer de att ha andra, mer mångfaldsbetonade, synsätt 

som underlag i sina bedömningar?483 För det tredje verkar det alltså som om det islamofobiska talet 

redan slagit rot på en rad nivåer i samhället, däribland inom den politiska sfären. Om det islamofo-

biska synsättet och talet om sharia så som det framstår i mitt material tillåts genomsyra samhället i  

olika grad riskerar det givetvis att hämma många av de goda praktiska åtgärder som genomförs, de 

kommer så att säga springa ur sin egen diskurs. 

479 Ström Melin 2009, s. 142.
480 Ström Melin 2009, ss. 149f.
481 Se tex. Pauly 2004, ss. 165, 172. Han menar bland annat att icke-diskriminering inom politiken också leder till att 

minoritetsgrupper i ökad utsträckning ges möjlighet att påverka genom politiskt engagemang.
482 Jahnke 2011, tex. ss. 30-34, 40-41, 45-47. 
483 Danelius 2007, s. 21.
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I mitt material har vi kontinuerligt sett utsagor som på ett eller annat sätt intar hållningen att det är 

EU eller europeiska värden som bör användas för att komma till rätta med bland annat orättvisor 

och förtryck i världen; det blir EU:s uppgift att ta på sig denna roll (vi har också sett exempel på 

utsagor där dessa ”andra” värden även hotar Europa i sig).484 En av uppsatsens utgångspunkter är 

EU:s uttalade ambition till ökad integrering och mångfald. Vi kan se att det uppstår vissa friktioner 

när dessa ambitioner sätts i  relation till  uttrycken för EU:s internationella roll och Parlamentets 

shariadiskurs. Den sociala praktiken, islamofobin, som diskursen samspelar med förstärker också 

denna friktion mer än att öppna upp för en inklusiv mångfald. Även här blir det alltså svårt att föra 

ett förändringsarbete utifrån rådande diskurs. En europeisk muslimsk identitet riskerar att bedömas 

mer utifrån ett dikotomiskt tänkande snarare än ett mångfaldstänkande. 

Förslagen  till  hur  islamofobin  ska  motverkas  är  lovvärda  men  konfronteras  alltså  alla  med  ett 

gemensamt problem: de utmanar inte i tillräckligt stor utsträckning rådande diskurs, de ingår i och 

använder sig snarare av diskursordningens inre logik. En annan sida av frågan, vars lösning i och 

för sig också är behäftat  med dessa problem, är att  ett  allt  för stort  fokus på endast islam och 

muslimer riskerar att låsa fast arbetet mot islamofobi kring just diskriminering som grundar sig på 

islam som begrepp och religion. Ett sådant fokus kan bli missriktat om målet är en ökad mångfald.  

Risken blir  att  andra exkluderingsfaktorer  för  muslimska identiteter  kan fortsätta  att  vara verk-

samma, så att säga, under ytan (en risk exemplet från USA visar på). Mitt resultat visar på en in-

ställning att islam som religion bör (eller under vissa omständigheter kan) accepteras och tillåtas på 

samma villkor som andra religioner, men då till priset av att sharia, helt eller delvis, exkluderas. 485 

Jag tror emellertid inte att det spelar särskilt stor roll om endast delar av sharia exkluderas, eftersom 

det ändå är sharia som begrepp (i sin helhet) som kommer att aktivera de negativa och exkluderande 

konnotationerna begreppet diskursivt förknippas med. Oavsett var eller under vilka omständigheter 

det talas om sharia aktiveras dessa kopplingar – ungefär på det sätt som Klemperer menar.486 

En indikator på att en diskurs eller begrepp blivit avpolitiserad, alltså mer eller mindre normaliserad 

och i behov av utmaning, är om den tämligen obehindrat flyter mellan olika sfärer eller inom en 

diskursordning.487 Mina resultat indikerar att sharia, som denna ”aktivator”, kan ha förmåga att röra 

484 Se till exempel ss. 58, 66f, 69f, 88f, 100 i denna uppsats. Dessa utsagor är långt ifrån ohotade, men de är ändå så 
pass frekventa att man måste kunna tala om dem som en tendens. EU:s Stadga om de grundläggande rättigheterna 
(i Lissabonfördraget) är också tänkta att användas för att värdera och påverka omvärlden – i rätt riktning – vilket 
alltså stärker denna tendens. Även Brown (2006, ss. 6-14) menar alltså att det även i det som ses som högst neutralt 
kan gömma sig ett sådant civilisatoriskt uppdrag. 

485 Hellyer menar något liknande när han (2009, s. 6) säger att Europa har ”accepterat” islam, men utan villkor. Frågan 
om sharias position kan vara en fråga för dessa villkor.

486 Klemperer 2006, s. 11.
487 Brown 2006, s. 16; Fairclough 1992, ss. 96f.
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sig mellan och över  diskursen – och riskerar  i  den bemärkelsen att  bli  avpolitiserat.  Risken är 

därmed också stor att det blir svårt att tala om sharia som en del av sin identitet och samtidigt till  

fullo bli accepterad och inkluderad i samhället. Jag menar att en kamp mot islamofobi och för ökade 

utrymmen att  skapa  en muslimsk identitet  i  Europa måste  vara  bredare  än att  endast  innefatta 

arbetet med att islam som religionstillhörighet ska accepteras. 

Men mitt material visar emellertid inte på någon helt avgränsad eller fixerad diskurs. Vi har sett att 

det finns vissa öppningar i dess gränstrakter, framför allt när det gäller dödsstraffet (grymma straff), 

huruvida sharia är tolkningsbar och mångbottnat eller är för en gång givet, att islam bör accepteras 

men inte sharia, huruvida sharia är ett hot för Europa eller ett hot mot medborgarna i muslimska 

länder, samt förhållandena mellan islam och kristna värden respektive religion och sekularitet. Men, 

det kan alltså vara svårt att skilja på det vi kan kalla diskursens verkliga gränser – där antagonism 

förekommer – och mer inomdiskursiva utsagor som kanske till och med tjänar som en förstärkning 

av dess exkluderande effekter. Gardell ger ett exempel på det senare när han tar upp den åtskillnad 

som görs mellan ”god” respektive ”ond” islam inom islamofobisk diskurs. Denna uppdelning kan 

ge en felaktig bild av att attityderna mot islam är öppna och nyanserade, men är egentligen ett  

tecken på att muslimen eller islam inte alls inkluderas utan endast har förmågan att anpassa sig och 

skala bort den ”onda” sidan. Utan att denna förmåga omsätts i praktik kan inte muslimen accep-

teras.488 Utifrån Gardells iakttagelse, och det jag skrivit ovan om delningen av sharia, kan vi våga 

oss på en liknande slutsats: det verkar på sätt och vis finnas en ”god” respektive en ”ond” sharia och 

det  är  den  senare  som måste  exkluderas.  I  förlängningen  måste  således  en  godkänd muslimsk 

identitet endast knyta an till det goda sharia – en uppdelning som redan verkar formats utan inbland-

ning av muslimerna själva. Utan att innefatta utmaningar av rådande diskurs riskerar arbetet, oavsett 

om det till exempel sker på det juridiska området eller innefattar dialog med representanter för mus-

limska organisationer, att stanna upp vid en inkludering av endast den ”goda” sharia, och att andra 

innebörder av sharia som identitetsgrund och praktik exkluderas från det ett Mångfaldseuropa kan 

tolerera och acceptera. Diskussionen om var diskursens gränser verkligen går ger oss emellertid 

viktiga  indikationer  på  var  de mest  avgörande kamperna pågår,  och således  var  arbetet  om en 

alternativ artikulering bör föras.489 

Sammanfattningsvis, så här långt: Parlamentets shariadiskurs utmanar alltså inte rådande regim av 

islamofobiska föreställningar. Tvärtom, dess förstärkande effekter är svåra att övervärdera, trots de 

488 Gardell 2011, s. 19. Vi har tidigare också sett exempel på att islam, precis som alla religioner, kan vara bärare av 
religionens goda och inre ”idé”. Något som sammanfaller med Gardells diskussion här. Se tex. s. 56 ovan.

489 Schaebler 2004, s. 28. Vi har tidigare sett att även Fairclough ser dessa gränstrakter som särskilt intressanta.
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utmaningar som ändå finns. Till stora delar hamnar sharia i ett dikotomiskt förhållande till det som 

kan accepteras av ett europeisk liberalt, modernt, rättvist och mänskligt samhälle vilket begränsar 

utrymmet för vad en muslimsk identitet kan innehålla. Om gränsen blir absolut, vilket det i och för 

sig inte riktigt finns fog för i mitt material, kan detta leda till att muslimer själva tar på sig en be-

gränsande och fogande roll för vad som är islam och muslimsk identitet. Här finns även slående 

likheter med den förändring som den judiska identiteten (tvingades) genomgå för att assimileras in i 

det europeiska samhället på 1700-talet.490 Utifrån uppsatsens tredje fråga kan vi alltså inte annat än 

hävda att diskurserna kring islam, muslimer, islamofobi och sharia försvårar muslimsk identitets-

bildning i Europa; shariadiskursen varken utmanar gällande ordning eller bidrar till att förverkliga 

EU:s mångfaldstanke.

Uppsatsens sista fråga berör också hur nya formeringar kring sharia kan åstadkommas för att få ett 

mer inklusivt och mångfaldigt Europa. Eftersom Parlamentets shariadiskurs inte formas avskilt från 

kringliggande diskurser eller sociala praktiker utan tvärtom är beroende av och själv påverkar dessa, 

är det svårt att se var i denna dialektiska process en förändring bäst bör ske. De förslag som ofta 

läggs fram kan inte avfärdas men bör följas utifrån den insikten att gällande diskurser – i media och 

inom politiken såväl som inom Europadomstolen och Europaparlamentet – gör att  någon större 

förändring eller en ökad mångfald i ordets rätta bemärkelse är svår att åstadkomma om inte de 

grundläggande förståelserna frångås.

Vi har tidigare sett att det socialkonstruktionistiska perspektivet möjliggör ett arbete med att forma 

en annan verklighet.491 Därvidlag är det återigen viktigt  att  påpeka att  alternativa betydelsebild-

ningar, i vårt fall, inte ska sträva efter att skapa en bestämd (och korrekt) definition av vad sharia är, 

då skulle begreppet ånyo låsas fast vilket varken är socialkonstruktionismens eller diskursanalysens 

uppdrag. Istället bör nya meningsskapande utsagor syfta till att ge en mer pluralistisk bild av sharia, 

och i förlängningen öka utrymmet för muslimsk identitet. Arbetet måste då grunda sig på att skapa 

andra analogikedjor och noder som betecknare för sharia, och därmed flytta diskursens gränser. 

Mörkerstam understryker att  om noden ändras,  ändras också förutsättningarna för kunskapspro-

duktionen – eller som jag skulle uttrycka det: diskursens inre logik.492 I min undersökning finns det 

emellertid mycket få indikationer på att ett sådant arbete pågår, diskursens inre logik är tämligen 

ohotad. Mörkerstam, som diskuterar samisk identitet, menar att föreställningen om gruppen har stor 

betydelse  för  hur  politik  utformas  och att  det  är  svårt  att  omforma förgivettagna  och  fastlåsta 

490 Nussbaum 2008, s. 25.
491 Även Laclau & Mouffe (2001, ss. 257f) öppnar upp för förändring av den diskursiva formationen och talar bland 

annat om utopins användbarhet.
492 Mörkerstam 1999, ss. 56f.
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identiteter till mer öppna. En allt för fast definition begränsar också politikens, och vad jag menar 

också juridikens, möjligheter till att bidra till en pluralism.493 En allt för begränsad syn på muslimsk 

identitet, till exempel inom politikens och lagstiftningens område, riskerar alltså att leda till en åter-

upprepning av diskursens inre logik. En förändrad lagstiftning är givetvis inte verkningslös men på 

kort sikt torde det vara mer effektivt att så att säga bryta diskursens logik på ett annat plan för att  

åstadkomma en attitydförändring.

Utifrån uppsatsens resultat finns det ett behov av att förknippa sharia med mer positivt laddade ord. 

Vilka vägar kan man då tänka sig för att åstadkomma detta? Utifrån diskussionen i kapitel 2 vet vi 

att alternativa berättelser om sharia och dess tillämpning mycket väl kan formas och i kapitel 5 

framgick det att tillgången på alternativa röster kring islamofobidiskursen finns, men att dessa inte 

ges tillträde till kanaler för att höras.494 Vi har också sett att en förändring av diskursen åstadkoms 

om analogikedjor och noder omformuleras. En väg, således, är att tala om sharia med andra ord. 

Tidigare nämnde jag  allmosor, givmildhet, social rättvisa, bön, trygghet, tålamod och mänskliga 

rättigheter som exempel på sådana – ord och begrepp som aldrig förekommer tillsammans med 

sharia i mitt material. Vilka möjligheter finns då längs den vägen?

Arbetet med ett mer inklusivt och pluralistiskt EU bör föras på bred front med nya utmanande röster 

och narrativ kring inte bara islam och muslimer, utan också om specifika företeelser eller begrepp 

inom islam. De områden där dessa röster och narrativ är mest angelägna utgörs av diskursernas 

gränser – där sharia marginaliseras från den europeiska diskursen.  Tidigare i uppsatsen refererade 

jag till Robert Pauly och H. A. Hellyer som menade att muslimer själva måste ges, och ta, möjlig-

heter att själva forma sitt tal och sina narrativ. Genom exempel från USA har vi sett att det är viktigt 

att dessa röster ges tillträde till diskursen utan att påverkas av föreställningen om de europeiska 

värderingarnas neutralitet eftersom detta då kan leda till självdisciplinering. Ingmar Karlsson under-

stryker det viktiga med att muslimer i Europa ges möjlighet till att skapa sig en egenformad identitet 

eftersom denna sociologiska förändring, förutspår han, är vägen till en ideologisk förändring där 

användningen av islam får en naturlig del i dagens Europa. Karlsson menar att sharia givetvis måste 

ha en självklar plats i denna sociologiska förändring utan att bli föremål för exkludering.495 

Grovt sätt kan vi ställa upp två (till viss del överlappande) dimensioner för alternativa berättelser: 

röster utifrån respektive röster inifrån. Ett exempel på det förra är juridiken, politiken och media. 

Men när det gäller det politiska området, som Pauly påpekar, kan vi se ett ökat engagemang hos 

493 Mörkerstam 1999, ss. 232, 236, 251f.
494 Se exempelvis Gardell 2010 och Malm 2009.
495 Karlsson 2010, ss. 147f.

124



muslimer vilket kommer att leda till att politiken, åtminstone till viss del, allt mer går mot ett ini-

frånperspektiv.496 Mittemellan inifrån och utifrån-perspektiven befinner sig viss forskning som ger 

röst åt olika muslimska grupper men som bedrivs av ickemuslimer. Två exempel i svensk kontext är 

islamologen Jonas Otterbecks Samtidsislam: unga muslimer i Malmö och Lund samt etnologen och 

religionshistorikern Pia Karlsson Mingantis  Muslima: islamsk väckelse och unga muslimska kvin-

nors förhandlingar om genus i det samtida Sverige, som båda riktar in sig på muslimska ungdomar. 

Båda är lovvärda initiativ till att lyfta fram unga muslimers egen syn på sin tillvaro och muslimska 

identiteter. 

Däremot är det alltså få inommuslimska röster som når ut till samhället i stort. Det största problem-

området är kanske inte bristen på röster som sådana, utan hur de ska synas – eller snarare höras. Ett 

fortsatt forskningsfält är att kartlägga vilka dessa röster är, var de finns, eller var de skulle kunna 

finnas, och vad de säger. Kopplat till detta är också vilka strukturer som gör att de inte hörs eller 

premieras, och hur dessa kan motverkas genom att ympa in alternativa röster  i till exempel euro-

peisk media och politik. Ytterligare studier på området skulle kunna vara att se på skillnader mellan 

å ena sidan Europas stater, och å andra sidan skillnaden mellan staterna och EU på central nivå. 

Precis som jag nämnt ovan ska dessa alternativa röster inte sträva mot en ny fixerad diskurs för vad 

sharia är, utan de ska utmana och flytta diskursens gränser genom att ge alternativ på vad sharia kan 

vara. Mörkerstam understryker att endast de som tillhör (den samiska) gruppen kan tillåtas kate-

gorisera den, men att det är oundvikligt, och givetvis önskvärt, att även andra är med och påverkar 

definitionen. Men, utan att de som själva berörs och innefattas av identiteten tillåts tillträde till 

diskursen kommer definitionen emellertid alltid att behäftas med förtryck.497 Dessa förhållanden 

måste också råda för muslimsk identitet i Europa. 

Utöver de fortsatta problemområdena jag nämnt vill jag kort nämna ytterligare tre. För det första 

kan resultaten för denna uppsats breddas genom att i mitt material se till de olika talarnas positioner, 

till exempel deras grupptillhörighet och respektive kontext i landet de representerar. Då kan vi se 

vilka som står bakom diskursen och ges en bättre genomlyst bakgrund till varför den ser ut som den 

gör. För det andra, och knutet till detta, skulle det vara mycket intressant att fördjupa insikten i den 

uppdelning mellan å ena sidan Parlamentets syn på sharia och å andra sidan Rådets och Kommis-

sionen.  Det  tredje området innebär  att  se till  hur inte bara sharia eller  islam formas inom EU-

administrationen utan också religionsbegreppet. Hur religionsbegreppet uppfattas har stor betydelse 

496 Man måste emellertid komma ihåg att muslimers, som grupp, delaktighet inom politiken inte alltid är så självklar 
då frågor om ledarskap och  representation inte är oproblematiska. 

497 Mörkerstam 1999, ss. 253f.
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för inte bara hur synen på islam formas, utan också begrepp som religionsfrihet och sekularitet.

Resultaten i denna uppsats har visat att det föreligger en hel del svårigheter med att form muslimska 

identiteter i Europa, trots EU:s tankar på ett Mångfaldseuropa. Problemen, som de visar sig i min 

undersökning, ligger inte endast i att inte muslimer eller islam som religion accepteras, även om det 

är i dessa områden som det mesta arbetet för en mångfald sker – och säkert också behövs. Vid sidan 

av detta menar jag att andra inslag i en muslimsk identitet, som synen på sharia, riskerar att hamna i 

skymundan och då bli till en ”gömd” faktor för exkludering. Om diskursen kring islam, muslimer 

och sharia tillåts bli allt för enkelriktad – en process vi har kunnat iaktta i min undersökning – med-

för det också att synsättet blir normaliserat och avpolitiserat. En normalisering som kan komma att 

påverka muslimers identitetsbildning och deras egen syn på sharia. Man kan därmed alltså påstå att 

möjligheterna för identitetsbildning starkt begränsas för muslimer i Europa. För oavsett var grän-

serna för den europeiska enheten och mångfalden dras, tenderar sharia alltid att hamna i en margi-

naliserad position. Något förenklat kan vi säga att muslimer (och muslimsk identitet) och islam som 

religion ska inkluderas i ett Mångfaldseuropa medan sharia, som utifrån rådande diskurs får en allt 

för enkelriktad representation, inte har samma automatiska plats i det europeiska samhället. Vi har 

dock sett att sharia kan accepteras till  viss del; den ”goda” sharia är i enlighet med europeiska 

värderingar. Men, även denna utgångspunkt sitter fast i rådande diskurs och förutsätter att sharia är 

något oföränderligt och består av en ond respektive god sida. Alltså: det uppstår stridigheter kring 

en muslimsk identitet som innefattar sharia – och den motsättningen kan bara lösas genom att öppna 

upp för en mångfald i föreställningar om vad sharia är.

*

Titeln på denna uppsats är ”Va' vad det vi sa”, och det finns en poäng med att varken fråge- eller 

utropstecken avslutar frasen. Ur ett konstruktionistiskt perspektiv är diskursen, och vår verklighet, 

det samma som dess utsagor, och det är alltid en öppen fråga hur diskursen kommer att formas. Med 

sikte på framtiden kan vi ha en förhoppning om att frasen om tio år inte avslutas med ett utrops-

tecken, i betydelsen att det vi sa under 2000-talets första tio år också är, eller har blivit, verklighet år 

2020, utan att frasen, när den uttalas i ett mer inklusivt och pluralistiskt Europa, blir en förbryllad 

och undrande fråga om vilken verklighet vi hade då: Va' vad det vi sa?
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