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Religiös demokrati eller demokratisk religiositet? 
 

Mohammad Fazlhashemi 

 

 

Efter folkresningarna i Nordafrika och Mellanöstern, den arabiska våren, och efter att 

de fria valen i Tunisien och Egypten ledde till att islamiska partier med rötter i 

politisk islam har kommit till makten, har debatten kring frågan huruvida islam är 

förenlig med demokrati tagit ny fart. Det finns många röster bland sekulära grupper 

och tänkare i muslimska länder och här i väst som avfärdar denna förening. De får 

stöd av autokratiska makthavare i muslimska länder samt deras radikalislamistiska 

eller salafitiska (traditionalistiska) belackare. Samtliga parter är rörande överens om 

en punkt, nämligen att demokrati är ett västerländskt fenomen som är oförenligt med 

islam. De olika parternas motiveringar skiljer sig från varandra. Radikalislamistiska 

och salafistiska grupper hävdar att islams lagar härrör från Gud vilken gör att de går 

före mänskliga påfund. De auktoritära makthavarna anser att demokrati inte är 

anpassad efter sociala, kulturella och politiska förhållande i muslimska länder! Och 

sist men inte minst de sekulära grupper och tänkare som utgår från en 

klassisk/historisk definition av sekularism och modernitet som framhåller att islam 

och demokrati är två oförenliga entiteter.  

I motsats till dessa bestämda avfärdanden finns ett solitt stöd för demokrati 

bland den breda allmänheten i muslimska länder. Det gigantiska forskningsprojektet 

World Values Survey visade att en överväldigande majoritet i ett flertal muslimska 

länder föredrog demokrati framför andra styrelseskick. Under den arabiska våren har 

den breda allmänhetens stöd har inte lämnat något tvivel när det gäller den folkliga 

opinionen i denna fråga. 

Bland dagens miljontals muslimer i Europa finner vi samma tendens. Trots 

utbredd islamofobi, islamfientliga populistiska partiers intåg i de flesta europeiska 

parlament, diskriminering från majoritetssamhällena och ghettoisering, finns ett starkt 

stöd för demokrati bland invandrade muslimer. Många av dem har flytt från religiösa 

eller sekulära diktaturer och sökt sig till det öppna och demokratiska Europa, beredda 

att här forma sina nya liv för sig och sina familjer. De deltar i diverse 

samhällsaktiviteter och röstar i politiska val. 

Europas unga muslimer som är födda, uppvuxna och utbildade i västeuropeiska 

demokratier tillhör samma unga generation som sina jämnåriga i muslimska länder. 
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De utgör den uppkopplade Facebookgenerationen som söker sig till samma 

demokratiska normer och värderingar. Skillnaden mellan de olika ungdomsgrupperna 

är att här i Europa har de att kämpa mot segregation, utanförskap och rasism, medan 

deras jämnåriga bekämpar diktaturers förtryck, polisbrutalitet och korruption. Det 

som förenar dem är att båda tycks ha övergett våldsbejakande islamism och trångsynt 

salafism till förmån för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.  

Frågan om islams förenlighet med demokrati har också diskuterats bland 

muslimska tänkare. Den här debatten kan spåras tillbaka till de första mötena med 

modernt europeiskt tankegods. Redan då framträdde muslimska tänkare som talade 

om möjligheterna för att förena islam med konstitutionalism och parlamentarism. 

Under 1800-talet deklarerade den skriftlärde al-Afghani (1837-1897) att en övergång 

till europeisk konstitutionell styrelseform skulle lösa muslimernas politiska och 

sociala problem. De politiska reformerna skulle i sin tur leda till framsteg och 

ekonomisk välfärd på samma sätt som de hade gjort i Europa.  

Många muslimska reformister försökte förankra sina idéer i islam. Med 

hänvisning till exempelvis rådslag, shura, som förekommer i Koranen eller 

samstämmighet, ijma, som används i islamisk rättstolkning hävdade man att dessa var 

samma sak som parlamentarism och majoritetsstyre. Den shiitiske skriftlärde Naini 

(1860-1936), skrev i början av 1900-talet att de europeiska konstitutionella 

reformerna var förenliga med islam, eftersom både islam och konstitutionalism 

avvisar despoti. Han underströk att konstitutionalismens krav på alla medborgares 

jämlikhet inför lagen inte bara var förenlig med islam, den var till och med den mest 

grundläggande principen för islamisk rättvisa. Rättssäkerhet, rätten till liv, egendom, 

ära och heder gäller för alla medborgare oavsett religionstillhörighet.  

Det begynnande intresset för demokratiska och konstitutionella reformer avtog 

under perioden från 1920-talet fram till slutet av 1980-talet. Detta bakslag kom som 

en direkt reaktion mot de tilltagande konflikterna mellan muslimska länder och 

västerländska stater. Erfarenheterna av europeisk kolonialism och den amerikanska 

hegemonin under efterkrigstiden, västländernas omfattande stöd till de odemokratiska 

regimerna i muslimska länder och slutligen de orientalistiska och anti-muslimska 

föreställningarnas framväxt ledde till en motreaktion bland en del muslimska tänkare.  

Trots detta är debatten kring islams förening med demokrati lika aktuell idag. 

Karaktäristiskt för denna debatt är att man skiljer mellan demokrati och respekten för 

mänskliga rättigheter och väststaternas cyniska utrikespolitik. Det senare bekräftas av 
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det ansedda Zogbyinstitutets omfattande undersökning i fem arabländer med USA-

vänliga regimer. 9 av 10 i dessa länder uppgav att de hade mycket negativa känslor 

för USA:s Mellanösternpolitik.  

 

Demokrati som global norm  

Vid sidan av det massiva folkliga stöd som bl.a. kom till uttryck i den arabiska våren, 

har det förts en diskussion bland muslimska tänkare om hur föreningen mellan islam 

och demokrati ska gå till. Kännetecknande för dessa tänkare är att deras stöd för 

demokrati är grundmurat. Den iranske filosofen Abdulkarim Soroush (f. 1945) skriver 

att demokrati, konstitutionella reformer och respekten för grundläggande 

medborgerliga fri- och rättigheter är en garanti för rättssäkerhet, frihet och det civila 

samhället. Han understryker att det bara är i en demokrati som individen kan utforma 

sin muslimska identitet utan inblandning från religiösa auktoriteter eller statsmakter. 

Han anser att dessa friheter garanterar trons fortbestånd samtidigt som samhället kan 

bevara sin religiösa identitet. Han betraktar demokrati och mänskliga rättigheter som 

globala och övergripande värden som inte kan begränsas till en folkgrupp eller nation. 

De gäller för mänskligheten som helhet, och människan har dessa rättigheter just på 

grund av sin mänsklighet. Ingen ska kunna kränka eller förneka dessa rättigheter med 

hänvisning till religiösa, ideologiska eller andra särskiljande omständigheter, skriver 

han. 

Den iranske skriftlärde Mohammad Mojtahed Shabestari (f. 1936) skriver att 

det som skiljer en demokrati från en autokrati är åsikternas och intressenas mångfald 

samt ömsesidig respekt. Mojtahed Shabestari anser att demokrati liksom mänskliga 

rättigheter symboliserar politisk och social rättvisa och är de högsta normerna som 

ska respekteras i en styrelseform. I sin diskussion om islams förhållande till 

demokrati väljer han att avstå från begreppet ”islamisk demokrati” och använder i 

stället kombinationen ”muslimernas demokrati”. Enligt denna tolkning skiljer sig inte 

ett demokratiskt system i ett muslimskt land från en demokratisk styrelseform i andra 

länder. Gemensamt för alla styrelseformer som bygger på den demokratiska 

modellens grundsatser är att de garanterar frihet och jämlikhet för alla 

samhällsmedlemmar oavsett religiös tillhörighet, kön eller andra faktorer. I detta 

resonemang likställs muslimdemokrater med exempelvis kristdemokrater i Europa, 

vilka trots sin religiösa identitet och tro har demokratiska och medborgerliga fri- och 

rättigheter som sin utgångspunkt. Han anser således att en demokratisk styrelseform 
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utan ett islamiskt prefix är förenlig med islam. En anledning till att han känner sig fri 

att förorda denna modell är att han anser att islam inte rekommenderar någon särskild 

styrelseform. Profeten Muhammed följde, enligt Mojtahed Shabestari, den 

styrelseform som gällde under hans tid. Han skapade inte någon ny styrelseform. 

Under islams historia har en rad olika styrelseformer sett dagens ljus och det har förts 

diskussioner mellan olika företrädare där de har försökt påvisa den egna modellens 

förträfflighet. 

En annan muslimsk tänkare som är inne på denna linje är den turkiske tänkaren 

Fetulla Gülen (f. 1941), som understryker att islam inte förordar någon specifik och 

oföränderlig form av styrelse. Det som däremot är viktigt utifrån ett muslimskt 

perspektiv är skyddet av rättvisa i samhället. Makthavarna har ett stort ansvar att 

värna om rättvisa i samhället. Den fråga som är angelägen att diskutera i detta 

sammanhang är vilken styrelseform som bäst kan i dagens värld beskydda rättvisan i 

samhället.  

Gülen understryker att det viktigaste ur ett islamiskt perspektiv är att 

statsmakten skapar förutsättningarna för en rättsstat och värnar om rättssäkerheten.  

Detsamma gäller skyddet av människors frihet, åsikts- och trosfrihet, rätten till liv, 

rätten till egendom, skyddet av den personliga och privata sfären. I en islamisk stat 

hämtas legitimiteten från medborgarnas röster och staten ingår ett fördrag med 

medborgarna. 

I likhet med Gülen poängterar Mojtahed Shabestari att såväl Koranen som 

profeten framhåller att en god styrelseform ska bygga på rättvisa. Detta tolkar han 

som att det inte är religionens och uppenbarelsens uppgift att avgöra styrelseformens 

karaktär. Det är snarare de grundläggande normerna och värderingarna som framstår 

som viktiga för religionens räkning. Rättvisa framstår i Mojtahed Shabestaris 

resonemang som en metahistorisk värdegrund vars definition förändras med hänsyn 

till samhällsförhållandena. Han framhåller att dagens definition av rättvisa inte är 

riktigt kompatibel med den tolkning som gjordes i islams begynnelse eller kanske 

några sekel tidigare. Om människor kommer fram till att rättvisa i dagens moderna 

samhälle värnas på bästa sätt genom en demokratisk styrelseform som visar respekt 

för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i enlighet med FN:s deklarationer 

står detta inte i strid med islam eller Koranen.  

Mojtahed Shabestaris försvar för den demokratiska modellen är inte helt skild 

från den islamiska kontexten. Han anser att även om man idag inte kan rekonstruera 
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den styrelseform som gällde under profetens tid kan man ta fasta på andemeningen i 

hans sociala och politiska engagemang samt hans rättvisepatos. Islam lade grunden 

för ett rättvisare samhälle i jämförelse med de förhållanden som härskade på 600-

talets arabiska halvö. En nytolkning av islamiska lagar skall ske i samma anda. Sett ur 

detta perspektiv är demokrati den bäst lämpade modellen för det moderna samhället.  

 

Inte bara val 

De muslimska nytänkarna framhåller dock att demokrati inte enbart begränsas till 

genomförande av demokratiskt godkända allmänna val. Ännu viktigare för demokrati 

är politiska reformer, förstärkning av det civila samhället och en reformering av 

sharia-lagar som bryter mot medborgerliga fri- och rättigheter. En viktig förutsättning 

för införande av demokrati är en reformering och översyn av den islamiska rätten. 

Denna reformering anses inte strida mot islam eftersom sharia-tolkningen till stor del 

bygger på tidigare exegeters kunskaper och referensramar vilka i sin tur utgår från 

förmoderna förhållanden. Det handlar om mänskliga kunskaper, reflektioner och 

referensramar som är föränderliga och ter sig främmande för dagens moderna 

förhållanden. 

Nytolkningen begränsas inte bara till de tidigare exegeternas tolkningar utan 

omfattar i lika hög grad de sharia-lagar som härrör från Koranen; alltså sådant som 

uppfattas som gudomliga och evigt giltiga lagar. Många av dessa lagar utgår från den 

förmoderna samhällsstrukturens förhållanden och dess traditioner. Ett exempel är en 

rad bestämmelser om kvinnor, vilka efter moderna mått innebär att kvinnor betraktas 

som andra klassens medborgare och utsätts för juridisk diskriminering. Dit hör 

sharia-lagar som gör att kvinnor ärver hälften så mycket som män, att två kvinnors 

vittnesbörd värderas som en manlig muslims vittnesbörd, att kvinnors rätt till 

skilsmässa är mer begränsad, att skadeståndet för kvinnor som utsätts för brott är 

hälften så mycket som männens osv. En nytolkning innebär att dessa lagar revideras 

så att de står i samklang med det moderna samhällets förhållanden.  

Kännetecknande för denna nytolkning är att islams urkunder ses som historiska 

källor som ska granskas ur ett historiskt kontextuellt perspektiv. Den egyptiske 

muslimske tänkaren Nasr Hamid Abu Zeid (1943-2010) tillämpar i sina nytolkningar 

textkritik på Koranen och Sunna, profetens tradition. Han utgår från en jämförande 

metodik, som behandlar islams urkunder som en historisk text öppen för tolkning.  
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Utmärkande för de muslimska nytänkarna är att de granskar islams urkunder ur 

ett historiskt och hermeneutiskt perspektiv. De bortser från rättstolkningens heliga 

status och förhåller sig till den ur ett prövande och kritiskt perspektiv. De vidhåller att 

tolkningen av religionen har varit tidsbunden och påverkats av historiska förhållanden 

och uttolkarnas kunskapsnivå.  

I stället för att förkasta islam i dess helhet eller stirra sig blind på traditionella 

principer skall man, enligt denna tolkningstradition, uppfatta andemeningen i dessa 

bestämmelser och komma med nytolkningar som står i harmoni med dagens 

förhållanden. Många lagtexter och bestämmelser tillkom i islams begynnelse inom 

ramen för de specifika förhållandena som rådde under 600-talet. Sett ur detta 

perspektiv genomdrev islam åtskilliga positiva förändringar inom en rad områden. 

Kvinnor som saknade arvsrätt fick begränsad arvsrätt. Inom andra områden som 

exempelvis straffpåföljder för våldsbrott förhåller det sig på samma sätt. Syftet med 

de islamiska strafflagarna var att tygla de överdrivna hämndaktioner som enskilda 

våldsbrott kunde generera. Genom islamiska strafflagar begränsades straffpåföljden 

till den enskilde förövaren samtidigt som beviskraven höjdes. Målsägande fick också 

rätt att benåda den som fällts för ett brott - en gärning som lovprisades i Koranen som 

en Gudi behaglig gärning. Därmed satte islam stopp för återkommande 

hämndaktioner och klanstrider som kunde lamslå samhällslivet. Genom de nya 

bestämmelserna förbjöds bestraffning av utövarens familje- och klanmedlemmar. De 

lagar som infördes i islams begynnelse hade för avsikt att förbättra människans 

livsvillkor och var de facto en förbättring i jämförelse med tidigare förhållanden. En 

nytolkning skall ta sin utgångspunkt i samma anda, det vill säga genomdriva nya 

förbättringar. En viktig förutsättning för att detta skall bli möjligt är att dessa 

förändringar genomförs i harmoni med det moderna samhällets normer. De 

muslimska nytänkarnas utgångspunkt tycks vara att sharia-lagen inte skall tillämpas i 

rättsskipningen utan att den först underkastats en undersökning som ska granska 

huruvida den står i överensstämmelse med mänskliga rättigheter och demokratins 

grundprinciper. 

 

Kontinuerlig översyn 

Sett ur detta perspektiv lider den traditionella islamiska teologin och rättstolkningen 

av en rad tillkortakommanden då de klamrar sig fast vid statiska och tidsbundna 

tolkningar. Enda sättet att övervinna detta går genom en nytolkning som syftar till att 
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skapa en ny islamisk diskurs som står i harmoni med dagens moderna tolkningar av 

religionens urkunder. I klartext innebär detta en ny- och omtolkning av Koranen och 

traditionen. En process som kommer att leda till att hålla islams inre kärna intakt 

samtidigt som sharia-lagarna genomgår en hel del förändringar. Antingen skall de 

läggas på is, revideras eller helt avskaffas. Kontentan av detta arbete blir att det som 

är halal, tillåtet, och det som är haram, förbjudet, liksom påbuden och förbuden 

underkastas kontinuerlig översyn.  

Det är enbart genom denna nytolkning som man kan inkorporera modernitetens 

nymodigheter i islam. Detta innebär att de muslimska nytänkarna öppnar för ett 

sekulärt förhållningssätt till lagen. De vill dock inte som den antireligiösa 

sekularismen avskaffa eller bekämpa religionen. Mojtahed Shabestari anser att islam 

kan spela en viktig roll inom den sociala rättvisans område men utpekar andligheten 

som dess viktigaste domän. Islams roll i det moderna samhället är att förse människan 

med andlighet, skriver han. 

Filosofen Soroush är inne på samma linje. Han liknar religionens roll i det 

moderna samhället vid grammatikens roll för språket. Han menar att grammatiken 

inte kan avgöra hur människor skall tänka, den skapar inte tänkandets innehåll. 

Likaledes skapar inte grammatiken filosofer, ekonomer eller sociologer, utan den ger 

ramen för kommunikationen mellan människor som talar samma språk. På samma 

sätt förhåller det sig med religionen, anser Soroush. Han vänder sig också mot det 

salafitiska kravet på kulturell och religiös enhetlighet inom de egna leden. Enhetlighet 

förutsätter, enligt Soroush, tvång, medan tro förutsätter frihet. Enhetlighet kan således 

enbart åstadkommas i ett samhälle där endast en tankeriktning härskar, uppbackad av 

den politiska makten. Där tanke- och åsiktsfrihet råder frodas mångfald och inte 

likriktning. Krav på kulturell och religiös enhetlighet uppstår, enligt Soroush, när 

politiken gör sitt inträde i kulturens sfär. Han avfärdar således uppfattningen att bara 

en tolkning av religionen skall vara allenarådande. Härigenom skapas en av de 

främsta förutsättningarna för dialog och pluralism, som är bland de viktigaste 

kännetecknen för demokrati och ett civilt samhälle. 

Utgångspunkten för de muslimska nytänkarna är att det finns en rad 

grundläggande uppfattningar och värderingar inom islam som tjänar ädla syften, dit 

hör skyddet av rättvisa och människans värdighet. Dessa syften sträcker sig över tid 

och rum och formerna för hur de ska tillvaratas kan variera med hänsyn till 

omgivande omständigheter.  
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Det är inte enbart i de muslimska samhällen där radikalislamism och salafism 

fungerat som en statsbärande ideologi (Iran, Afghanistan, Saudiarabien), som 

muslimskt nytänkande och krav på reformer har vuxit sig starka. Tendenser till en 

reformsinnad ny- och omtolkning av islam finns idag utspridd över alla muslimska 

länder. Framväxten av reforminriktad nytolkning framstår i detta sammanhang mer 

som en konsekvens av det moderna samhällets globalisering. Utgångspunkten i detta 

synsätt är att det moderna samhället skiljer sig från det traditionella samhället på ett 

kvalitativt sätt. Detta innebär att en traditionell tolkning av religionen är främmande 

för det nya samhället. Den tidigare nämnde filosofen Soroush skriver att ett av 

problemen med den traditionella tolkningen är att man vill tillämpa en traditionell 

tolkning som bygger på helt andra grunder än det moderna samhället. Detta vore som 

om man skulle likställa det moderna valsystemet med företeelsen baiy'a1 i den 

islamiska traditionen, eller att betrakta datorer som om de vore en elektronisk kulram. 

På så sätt gör man sig skyldig till att betrakta dagens samhälle som om det vore 

samma traditionella samhälle som dock har vuxit till sig och blivit ”fetare” och större. 

Problemet med detta synsätt är att dagens moderna samhälle inte är ett 

”övergött” traditionellt samhälle som har vuxit till sig kvantitativt. Dess olika 

beståndsdelar kan inte skiljas från varandra då de avviker från det förmoderna 

samhället på en rad väsentliga punkter. Det moderna samhället skiljer sig kvalitativt 

från det traditionella samhället. Detta innebär att den traditionella islamiska 

rättsvetenskapen, fiqh, som är anpassad till det förmoderna samhället, inte kan 

användas för att ta sig an det moderna samhällets innovationer. 

Kännetecknande för de reformsinnade muslimska nytänkarna är att de inte vill 

överge den islamiska plattformen, utan snarare lanserar nytolkningar som bygger på 

en revitalisering av religionens urkunder. Den egyptiske filosofiprofessorn Hassan 

Hanafi (f. 1935) lanserade i början av 1990-talet begreppet ”rätten att ha en avvikande 

mening”. Genom detta begrepp vill han understryka individualitetens betydelse i 

islam, som enligt honom är ett viktigt särdrag för människan. Han förankrar denna 

uppfattning i Koranen med hänvisning bl. a. till följande vers:  

 

Och var och en skall på Uppståndelsens dag stiga fram ensam. 19:95  

 

                                                 
1 Baiy'a kan översättas med hänsyn till dess användning i den islamiska terminologin på följande sätt: 

hyllning varigenom en ny kalif, ledare, erkänns som rättmätig. 



9 
 

Av denna Koranvers framgår att på domedagen kommer varje människa i egenskap av 

enskild person att stå till svars för sina handlingar. Denna Koranvers liksom rätten till 

individuell rättstolkning i islamisk rättsvetenskap utgör, enligt Hanafi, tillräcklig 

grund för individualismen i islam. Hanafis nytolkning kan karakteriseras som ett 

kreativt övertagande av modernitetens komponenter. Han försöker skapa harmoni 

mellan islams människosyn och den moderna människosynen. Detta sker genom en 

nytolkning, som avviker från den traditionella tolkningen. Nytolkningen görs 

emellertid utifrån ett inomislamiskt perspektiv, vilket möjliggör harmoniseringen med 

moderniteten. 

Ytterligare ett exempel som kan lyftas fram i detta sammanhang är den 

feministiska tolkningen av islam. Muslimska feminister har gjort sig kända för att 

bekämpa den kvinnofientliga tolkningen av islam och lansera nya och mer 

kvinnovänliga tolkningar av Koranen och traditionen. Det som skiljer muslimska 

feministiska rörelser från sekulära och västorienterade eller rent av västerländska 

feministiska rörelser är att de muslimska feministerna söker förankra kampen för 

kvinnans frigörelse i islam. I likhet med andra muslimska nytänkare lånar muslimska 

feminister element från den västerländska idétraditionen - däribland den feministiska 

traditionen, genusperspektivet och individualistisk grundsyn - samtidigt som de vill 

legitimera denna inkorporering genom att förankra dessa nya idéer inom islam. 

Det kvinnofientliga som förknippas med islam härrör, enligt denna uppfattning, 

till stor del från de manliga teologernas misstolkningar som varit genomsyrade av den 

patriarkaliska hierarkiska kulturen. Det kvinnofientliga blir därmed kulturellt och inte 

religiöst betingat. 

De muslimska nytänkarna väljer harmonisering istället för avvisande. De anser 

att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är förenliga med islam. De vill 

framställa islam som en progressiv, dynamisk och rationell religion som är relevant 

för ett modernt liv och som kan ligga till grund för en modern muslimsk identitet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de muslimska nytänkarna inte talar om 

en religiös demokrati utan snarare en demokratisk religiositet som banar väg för 

politisk demokratisering. Detta synsätt och det stora stödet för demokrati bland den 

muslimska allmänheten ska emellertid inte uppfattas som en total assimilering och 

självförnekelse. Fortfarande utgår de från islam som en grundläggande plattform för 

en modern identitet som lämnar utrymme för globala normer, konventioner och 

system.  
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