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Abstract
The Syrian Muslim Brotherhood has since the start of the Syrian uprising in March 2011
moved from a low-key position in exile to become one of the main actors in the political
opposition. There appears to be a consensus among researchers today on the democratic
commitment of the Syrian Brotherhood. However, ambiguity remains regarding its
commitment towards gender equality, women’s rights and participation. This essay focuses on
the gender discourse of the Syrian Brotherhood’s leadership, according to its policydocuments, from 2004 – 2013. By applying a critical discourse analysis, a movement from a
more Islamist, exclusionary discourse in 2004 towards a more inclusive, feminist inspired
discourse in 2013 becomes apparent. Nonetheless, traditional gender roles linger and more
Islamist and pan-Arab, pan-Islamic discourses are not distant features. The movement of the
gender discourse towards greater inclusion confirms claims made by democratic theorists on
inclusion and moderation.
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1. Inledning
Syriska Muslimska Brödraskapet har sedan det syriska upprorets början, våren 2011, utvecklats
från att ha varit en tämligen tillbakadragen organisation i exil till en av huvudaktörerna i det
Syriska Nationella Rådet, en av de främsta paraplyorganisationerna för den syriska oppositionen.1
Statsvetaren Alison Pargeter beskriver Muslimska Brödraskapets banbrytande återkomst generellt
i regionen som en av de oväntade konsekvenserna av den Arabiska våren. Organisationen har,
enligt Pargeter, rört sig ”från underjordisk tillvaro till frontlinjen för Mellanösterns politiska
arena”.2 Forskarna framstår som enade om att Syriska Brödraskapet spelar en framträdande roll i
dagens opposition och att organisationen verkar inriktad på att vara en del av landets framtid. Alla
indikationer tyder på att Syriska Brödraskapet återigen kommer att utgöra ”en kraft att räkna med”
som Pargeter uttrycker det.3

Mot bakgrund av att Syriska Muslimska Brödraskapet endast verkat i exil sedan 1982 är det
omöjligt att veta vilken popularitet organisationen åtnjuter i dagens Syrien. Mellanösternvetarna
Joshua M. Landis och Joe Pace har ansett det vara osannolikt att Brödraskapet skulle
monopolisera den syriska politiken. De ca 30% av Syriens befolkning som utgörs av kurder,
kristna och alawiter motsätter sig generellt brödraskapet, vilket även den urbana övre
medelklassen gör, enligt Landis och Pace.4 Dessutom, framhåller Pargeter, innebär Brödraskapets
långa frånvaro från Syrien att organisationen kommer att konkurrera med en mängd andra
islamistiska falanger, varav många troligtvis har starkare lokal förankring. 5

Forskarna framstår som relativt eniga kring Syriska Muslimska Brödraskapets demokratiska
framtoning av idag. Statsvetaren Raphaël Lefèvre identifierar emellertid två områden där det
alltjämt råder en viss tvetydighet i Brödraskapets diskurs; kvinnors rättigheter och frågan om guds
och/eller människans suveränitet på jorden.6

1

Idag är de politiska huvudorganen för den syriska politiska oppositionen dels det Syriska Nationella Rådet
(SNC, Syrian National Council) dels den Syriska Nationella Koalitionen av Revolutions- och Motståndsstyrkor
som upprättades i november 2012 i syfte att inkludera fler element i oppositionen. Syriska Nationella Rådet är
en del av den Syriska Koalitionen. Syriska Muslimska Brödraskapet deltar i Koalitionen i egenskap av
medlemmar i Rådet. (Hammargren, Bitte, ”Koalition ska ena Syrien”, 12 nov 2012, SvD Nyheter, hämtad 201405-21, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/koalition-ska-ena-syrien_7664488.svd).
2
Pargeter, Alison, 2010 (2013), The Muslim Brotherhood, from opposition to power, London: Saqi Books, s. 7.
3
Pargeter 2010 (2013), 102.
4
Landis, Joshua M. & Pace, Joe, 2006 – 2007, The Syrian Opposition, The Washington Quarterly, Vol 30:1, s. 51.
5
Pargeter 2010 (2013), 102.
6
Lefèvre, Raphaël, 2013, Ashes of Hama, The Muslim Brotherhood in Syria, London: Hurst & Company, s. 174.
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I dagsläget, under det pågående inbördeskriget i Syrien och en enorm katastrofsituation7 i landet
och regionen är det svårt, sannolikt omöjligt, att förutspå framtida politiska scenarier. Att Syriska
Muslimska Brödraskapet är en inflytelserik komponent i den politiska oppositionen framstår
emellertid som ett faktum. Det finns också skäl att tro att Brödraskapet kommer att utgöra ett
viktigt element i ett framtida Syrien. Jag finner det därför angeläget att utreda Brödraskapets
genusvision närmare.

1.1 Syfte
Med hjälp av diskursanalys vill jag tydliggöra Syriska Brödraskapets syn på genusroller, med
tonvikt på kvinnans roll. I centrum för studien står begrepp som genusroller, kvinnans identitet,
kvinnans roll/er och kvinnligt deltagande. Tidsperioden för min diskursanalys är 2004 – 2013. Jag
fokuserar kontinuitet och förändring avseende diskursen om genus i de policy-dokument som
Syriska Brödraskapet och det politiska partiet al-Wa’d har publicerat under denna period.

1.2 Frågeställning
Hur har Syriska Muslimska Brödraskapet och det politiska partiet som Brödraskapet skapade i
juni 2013 (Nationella Partiet för Rättvisa och Konstitution, ”al-Wa’d”8) definierat begrepp som
genusroller, kvinnans identitet, kvinnans roll, kvinnors deltagande i sina policy-dokument under
perioden 2004 – 2013? Kan en tendensförskjutning och alternativa diskurser identifieras?

1.3 Material
Materialet för diskursanalysen är tre policy-dokument som Syriska Brödraskapet har publicerat på
sin hemsida, nämligen: 1) ”Syriska Muslimska Brödraskapets Vision, Det Politiska Projektet för

7

FN:s flyktingorgan UNHCR:s räkneverk på sin hemsida uppskattade i maj 2014 antalet syriska flyktingar (de
som registrerats av UNHCR samt de som väntar på registrering) i närliggande länder (Irak, Turkiet, Libanon,
Jordanien och Egypten) till totalt 2,734,313 människor, samt nästan 20.000 syriska flyktingar som registrerats
av UNHCR i övriga Nordafrika. Källa: UNHCR:s hemsida, hämtad 2014-05-02:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php?_ga=1.207543959.527475014.1377328339. I december
2013 uppskattade FN antalet internflyktingar i Syrien till 6,5 miljoner. Källa: Reliefwebs hemsida, hämtad 201405-02: http://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/10-april-2014-syria-internally-displaced-persons-andsyrian-refugees-region.
8
Lefèvre, Raphaël & Yezid Sayigh, 9 dec 2013, ”Uncertain future for the Syrian Muslim Brotherhood’s Political
Party”, Carnegie, Middle East Center, hämtad 2014-04-14: http://www.carnegiemec.org/2013/12/09/uncertain-future-for-syrian-muslim-brotherhood-s-political-party/gvot.
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framtidens Syrien” 9 från 2004, 2) ”Förbund och kontrakt från Syriska Muslimska Brödraskapet”10
från 25 mars 2012 och 3) ”Syrien som vi vill ha”11 publicerat den 27 september 2012. Jag kommer
härefter att kalla dessa dokument i korthet för ”Det Politiska Projektet” (2004), ”Syrien som vi vill
ha” (2012) och ”Förbund och Kontrakt” (2012).

Brödraskapet har publicerat ytterligare tre policy-dokument under perioden 2004 – 2013 på sin
hemsida. Dessa är: 1)”Syriska Muslimska Brödraskapets återpublicering av sin vision beträffande
den kurdiska frågan”12 publicerat den 14 september 2013 (med hänvisning till ett original från
2005), 2) ”Syriska Muslimska Brödraskapets ord vid München-konferensen” 13 publicerat den 4
februari 2013, samt 3) en sammanfattning av ”Det Politiska Projektet” (2004). Jag har inte
inkluderat de första två dokumenten i min analys då de inte nämner kvinnor specifikt och inte
berör genusfrågor. Det sistnämnda dokumentet har inte inkluderats då dess text omfattas av ”Det
Politiska Projektet” (2004) som är föremål för min analys.

På arabiska: المشروع السياسي لسورية المستقبل, ( رؤية جماعة اإلخوان المسلمين في سوريةSyriska Muslimska Brödraskapet,
2004, ”Syriska Muslimska Brödraskapets Vision, Det Politiska Projektet för framtidens Syrien”, hämtad från
Syriska Muslimska Brödraskapets hemsida 2014-05-02:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= المشروع السياسي لسورية
&المستقبلinfo=YVdROU16RTVOekltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr
9

På arabiska: ( عهد وميثاق من جماعة اإلخوان المسلمين في سورياSyriska Muslimska Brödraskapet, 25 mars
2012,”Förbund och kontrakt från Syriska Muslimska Brödraskapet”, hämtad från Syriska Muslimska
Brödraskapets hemsida 2014-05-02: http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= عهد وميثاق من جماعة
اإلخوان المسلمين في
&سورياinfo=YVdROU16QTVOREltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.
10

På arabiska: ( سورية التي نريدSyriska Muslimska Brödraskapet,”Syrien som vi vill ha”, 27 sep 2012, hämtad från
Syriska Muslimska Brödraskapets hemsida 2014-05-02:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= سورية التي
&نريدinfo=YVdROU16RTBNVFltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.
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På arabiska: ( جماعة اإلخوان المسلمين في سورية تعيد نشر رؤيتها حول القضية الكرديةSyriska Muslimska Brödraskapet,
”Syriska Muslimska Brödraskapets återpublicering av sin vision beträffande den kurdiska frågan”, 14 sep 2013,
hämtad från Syriska Muslimska Brödraskapets hemsida 2014-05-02:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= جماعة اإلخوان المسلمين في سورية تعيد نشر رؤيتها حول القضية
&الكرديةinfo=YVdROU16YzVNelFtYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.
12

På arabiska: ( كلمة جماعة اإلخوان المسلمين في سورية بمؤتمر ميونيخSyriska Muslimska Brödraskapet, ” ”Syriska
Muslimska Brödraskapets ord vid München-konferensen”, 4 feb 2013, hämtad från Syriska Muslimska
Brödraskapets hemsida 2014-05-02: http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= كلمة جماعة اإلخوان
المسلمين في سورية بمؤتمر
&ميونيخinfo=YVdROU16UXdNamttYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr
13
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Dessutom inkluderar mitt material för diskursanalysen al-Wa’ds partiprogram från 10 juli 201314.
Som nämnts ovan bildade Syriska Muslimska Brödraskapet 2013 ett politiskt parti vid namn
Nationella Partiet för Rättvisa och Konstitution (The National Party for Justice and
Constitution15). Jag kommer härefter att referera till partiets smeknamn al-Wa’d (”löftet”). Partiets
ställning i förhållande till Brödraskapet kommer närmare att redogöras under avsnittet
”Brödraskapet i den syriska kontexten”. Partiets vision kan givetvis inte betraktas som
Brödraskapets vision men den utgör, i min mening, en viktig indikation på Brödraskapets möjliga
ambitioner inom området genus och en genusdiskurs bland andra inom Brödraskapet.

Jag har valt att utgå från Syriska Brödraskapets och dess politiska partis policy-dokument i deras
arabiska originalform. Vissa, kanske samtliga, av dessa dokument har översatts till engelska. Jag
har exempelvis hittat en referens till en engelsk översättning av ett av Brödraskapets policydokument på Syriska Brödraskapets Facebook-sida. Jag har emellertid inte hittat andra dokument i
form av officiella översättningar gjorda av Syriska Brödraskapet. Jag finner det, i alla händelser,
meningsfullt att i min diskursanalys utgå från dokumentens originalspråk.

1.4 Översättning och transkribering
För översättningar av enstaka ord från arabiska till engelska har jag i hög grad förlitat mig på Hans
Wehrs A Dictionary of Modern Written Arabic, samt online-lexikon såsom Google translate och
Almaany.com. Jag har läst delar av texterna tillsammans med en arabisklärare och därigenom haft
möjlighet att diskutera tvetydigheter och möjliga tolkningar. För att hitta korancitat har jag använt
en online-källa vid namn Quran.com och därefter översatt till svenska med hjälp av Mohammed
Knut Bernströms ”Koranens Budskap”. Arabiska ord och citat presenteras främst i fotnoterna,
annars i transkriberad form i texten. Jag har också valt att diskutera eventuella översättnings- och
tolkningsmöjligheter främst i fotnoterna.

När ett arabiskt namn eller ord har en form som är generellt accepterad på engelska eller svenska
har jag vanligtvis använt denna. Jag har annars valt att transkribera arabiska ord i enlighet med
Brill Online (se bilaga) som används i Encyclopaedia of Islam.

På arabiska: السياسات االجتماعية. (Det Nationella Partiet för Rättvisa och Konstitution, ”Socialpolitiken”, hämtad
från partiets hemsida 2014-05-02: http://www.wadsy.org/?page_id=1873).
15
På arabiska:( الحزب الوطني للعدالة و الدستورلThe National Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”,
”Socialpolitiken”).
14
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Jag har valt att översätta engelska citat till svenska, för att hålla den svenska texten intakt
språkmässigt. När jag ansett det vara av särskild vikt för läsaren att ta del av de engelska
begreppen i originalform har jag inkluderat dessa i fotnoter. Detta gäller i synnerhet för de
begrepp som inkluderas i avsnitten för den diskursteoretiska teorin och metoden.

1.5 Begrepp
Begreppet islamism/islamistisk förekommer frekvent i denna uppsats och det finns anledning att
förklara vad jag menar med detta begrepp. ”Islamist” härrör, enligt Statsvetaren Jillian Schwedler,
till en rad varierande grupper som förespråkar sociala, politiska och ekonomiska reformer genom
införandet av islamiska läror. Det rör sig, enligt Schwedler, om så väl välgörenhetsorganisationer
som legala eller halv-legala politiska partier och underjordiska oppositionsgrupper.16 I likhet med
Schwedler använder Religionshistorikern Mattias Gardell termen islamist i bred bemärkelse ”om
alla som utgår från islam i konstruktionen av politisk ideologi”. Gardells föreställning om
islamism omfattar så väl radikala som moderata, revolutionärer som reformister, demokrater som
antidemokrater.17 Jag lutar mig mot Gardell och Schwedlers breda föreställningar av begreppet
islamism i denna uppsats. ”Islamism/islamistisk” används alltså i politisk bemärkelse.
Det kan vara värt att nämna att arabiskan inte skiljer på begreppen ”islamisk” och ”islamistisk”
(på arabiska: islāmī/islāmiya). I översättningar av Brödraskapets visioner har jag genomgående
valt att översätta islāmī/islāmiya med ”islamisk” för att undvika att inkludera en egen politisk
värdering.

1.6 Avgränsningar
Valet av material gör givetvis att jag begränsar min studie till ledarskapets visioner. Jag har inga
möjligheter att uttala mig om dessa kan sägas vara representativa för hela rörelsen eller om de
alternativa diskurser och hegemoniska kamper som troligtvis förekommer inom organisationen på
andra nivåer. Det är givetvis en avsevärd begränsning att inte inkludera någon form av
gräsrotsnivå. Det är också graverande att inte söka inkludera röster från Brödraskapets kvinnliga
medlemmar. Jag saknar tyvärr kännedom om närvaron av kvinnliga medlemmar i Brödraskapets
ledning. Den manliga dominansen på Syriska Brödraskapets hemsida och Facebooksida är
iögonfallande.

16

Schwedler, Jillian, 2007, Democratization, Inclusion and the Moderation of Islamist Parties, Development,
50(1), s. 57.
17
Gardell, Mattias, 2006, Bin Ladin i våra hjärtan, Stockholm: Leopard förlag, s. 10.
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Jag avsåg inledningsvis att inkludera samtliga policy-dokument som Syriska Brödraskapet
publicerat under 2000-talet. Det har tyvärr inte varit praktiskt möjligt därför att jag inte har hittat
en originalversion på arabiska eller engelska av Brödraskapets omnämnda ”Nationella
Hederschartern” från 2001.

1.7 Disposition
Uppsatsen tar avstamp i ett teoretiskt ramverk som innefattar Lingvisten Norman Faircloughs
kritiska diskursanalys och en demokratiteori, enligt Schwedler, om inkludering och moderering.
Därefter följer ett metodavsnitt som presenterar de verktyg jag använder och den analysmodell jag
utgår från. Metodavsnittet är baserat på Faircloughs metod för kritisk diskursanalys (2003).

För att skapa en förståelse för Syriska Brödraskapets bakgrund och den syriska, historiska
kontexten skildrar avsnittet Muslimska Brödraskapet i den syriska kontexten de centrala
händelserna från Brödraskapets etablering i Syrien 1945 till bildandet av partiet al-Wa’d 2013.
Därpå följer avsnittet Syriska Brödraskapets ideologiska grunder – några forskarröster som
fokuserar Syriska Brödraskapets diskurs beträffande demokrati, stat och religion, samt genus. Att
jag valt att inte enbart inkludera Brödraskapets genusdiskurs, som står i fokus för denna uppsats
och min analys, är av två skäl. För det första har jag inte hittat ingående analyser av Syriska
Brödraskapets genusdiskurs inom engelsk/svenskspråkig litteratur. För det andra har demokrati
och relationen stat-religion givetvis viktiga implikationer för kvinnors roll/er och deltagande.
Forskningsöverblicken vilar i hög utsträckning på verk av två forskare, Lefèvre och Pargeter, vilka
jag anser bidra med de mest ingående analyserna.

Efter forskningsöverblicken följer min egen diskursanalys av Brödraskapets policy-dokument
2004 – 2013 och al-Wa’ds partiprogram 2013. Analysen är uppdelad i tre kategorier: En
islamistisk utgångspunkt (2004), En ambivalent brytpunkt (2012) och En genusresa (2013). Jag
har gjort mitt bästa att sammanfatta huvuddragen på ett överskådligt sätt i sammanfattningen som
följer. Uppsatsen avslutas med en diskussion som knyter diskurs- och demokratiteoretiska aspekter
till analysresultaten och slutord som inkluderar några ord om vad Syriska Brödraskapet står inför
under den närmaste framtiden.
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2. Det teoretiska ramverket

2.1 Kritisk Diskursanalys
Fairclough utgår från att språket är en icke-reducerbar del av det sociala livet. Social analys och
forskning måste därför alltid ta språket i beaktande.18 Kritisk diskursanalys är analysen av den
dialektiska relation19 som råder mellan diskurs och andra former av social handling. Den
dialektiska relationen förklarar Fairclough i termer av en ömsesidig påverkan mellan diskurs och
andra sociala element där inget är reducerbart till något annat.20 Dialektiken är en ständig process,
ett pågående flöde och ömsesidig påverkan mellan det sociala och det diskursiva. 21

För Faiclough utgörs diskurs av så väl det talade och skrivna språket som kroppsspråk och visuella
bilder.22 All form av samhällsförändring påverkar det sociala livet och därigenom även språket
som utgör en del av det sociala livet. En analys av språk och diskurs kan hjälpa oss att förstå
sociala förändringar. I själva verket, menar Fairclough, går det inte att förstå social förändring utan
att ta språket i beaktande.23

2.1.1 Diskurs som social aktivitet, representation, identitet
Diskursanalys erbjuder inte sällan generösa begreppsvokabulär. Faircloughs kritiska diskursanalys
utgör inget undantag. Jag kommer här att ta upp de mest centrala begreppen hos Fairclough
(2003). För det första förekommer diskurs, enligt Fairclough, på tre olika sätt i den sociala
praktiken: som sociala aktiviteter, representationer och identiteter.24

Diskurs som social aktivitet är exempelvis det språkbruk som används vid utförandet av ett arbete
(t.ex. läkarens språkbruk i förhållande till patienten). Det finns olika genrer för diskurs som social
aktivitet. Huvudkategorier för dessa genrer är: dialog, argumentation och berättelser.25 De är i sin
tur uppdelade i en rad ”under-genrer.” Som exempel kan nämnas: vardagskommunikation, möten

18

Fairclough, Norman, 2003, Analysing Discourse, Textual analysis for social research, London and New York:
Routledge, s. 2.
19
Från engelskans “dialectical relationship” (Fairclough 2003, 205, 207).
20
Faircloughs beskrivning: “(a) dialectical relationship – discourse internalizes and is internalized by other
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inom olika organisationer, politiska intervjuer, bokrecensioner.26 Vanligtvis innehåller en text en
kombination av olika genrer.27

Diskurs som representation innebär att sociala aktörer inom alla områden producerar
representationer utifrån andra områden/praktiker. De ”återkontextualiserar” praktiker från andra
områden och inkorporerar dem på sitt eget sätt inom det egna området. De producerar även
reflexiva representationer av sitt eget område/praktik. Diskurs som representationer och självrepresentationer av sociala praktiker utgör, enligt Fairlcough, diskurser (i plural). Diskurser är
olika representationer av det sociala livet. Dessa är alltid positionerade, d.v.s. sociala aktörer utgår
från olika positioner (sociala, geografiska, historiska, politiska, akademiska, m.m.). De ser och
representerar det sociala livet på olika sätt, genom olika diskurser, beroende på deras respektive
positioner.28 Diskurser kan ses som kombinationer av andra diskurser som tillsammans uttrycks på
ett specifikt sätt.29

Slutligen förekommer diskurs i den sociala praktiken genom att medverka i identitetsskapandet.
Exempelvis skapas en politisk ledares identitet delvis genom diskurs. Det finns olika stilar inom
ramen för diskursivt identitetsskapande. 30 Stilar utgör de sätt som diskursen, tillsammans med
kroppsspråk, skapar sätt att vara, olika personliga och sociala identiteter. Fairclough nämner som
exempel ”ledarstil”; det sätt som en chef använder språket för att skapa sin självbild och sin
sociala identitet.31

2.1.2 Materialisering av diskurs
Diskurser inkluderar inte bara diskursiva sociala handlingar (social aktivitet, representationer och
identiteter) utan även fiktiva representationer32; representationer av hur saker och ting skulle
kunna vara eller borde vara. Dessa fiktiva representationer – tänkta handlingar, subjekt, sociala
relationer, m.m. – kan komma att gestaltas33 som verkliga. Sådana gestaltningar innebär en
materialisering av diskursen.34
26

Fairclough 2003, 206.
Fairclough 2003, 66.
28
Fairclough 2003, 206.
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Fairclough 2003, 206.
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Fairclough 2003, 26.
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Diskurs i form av fiktiva representationer kan prägla nya sätt att vara, nya identiteter. Denna
inprägling35innebär att människor upplever att de ”äger” diskurser. De positionerar sig själva inom
diskurser och handlar, tänker, talar och uppfattar sig själva i termer av den nya diskursen.
Inprägling är en komplicerad process, enligt Fairclough. Ett steg i riktning mot inprägling är
retorisk användning36 som innebär att människor lär sig nya diskurser och använder dem för
specifika ändamål, samtidigt som de själva håller en medveten distans till dem. Ett av mysterierna
med diskursens dialektik är, enligt Fairclough, hur människor omedvetet positioneras inom en
diskurs. Denna process kan börja med medveten retorisk användning av en diskurs och utvecklas
till omedvetet ”ägarskap”.37 Fairclough betonar samtidigt att en ny diskurs kan anammas av en
organisation utan att för den skull bli gestaltad av eller inpräglad i dess medlemmar och
verksamhet. Man måste, enligt Fairclough, beakta om, och i vilken grad, sociala enheter är
motståndskraftiga mot nya diskurser. 38

2.1.3 Diskursordning och dominans
Fairclough använder begreppet social ordning39 för att beskriva det specifika sätt som sociala
handlingar samverkar i ”nätverk”. En social ordning kan verka på global nivå, som exempelvis
den neoliberala världsordningen, eller på lokal nivå. Diskursordning40 används för att beskriva den
språkliga aspekten av social ordning. Diskursordningen är det sätt som olika genrer, diskurser och
stilar samverkar.41 Diskursordningen utgör en del i struktureringen av sociala handlingar. 42
En viktig aspekt av diskursordningen är dominans.43 Vissa meningsskapande sätt är mer
dominanta, mer förekommande, i en specifik diskursordning. Andra är marginella, står i
motsatsförhållande eller anses som ”alternativa”. En specifik diskursordning kan komma att bli
hegemonisk; den blir en del av vad som anses vara ”sunt förnuft” och understödjer relationer av
dominans. Hegemonin är emellertid alltid mer eller mindre ifrågasatt i en s.k. hegemonisk kamp.44
En diskursordning är alltså inget slutet eller fast system, utan flytande och öppet för
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förändringar.45

2.2 Demokratiteori om inkludering och moderering
Många teoretiker hävdar att inkludering kan vara ett sätt att göra radikala politiska aktörer mer
moderata, eller åtminstone föra fram moderata aktörer på bekostnad av de mer radikala. Under
mer än ett decennium har frågan om inkludering av islamistiska aktörer tagits upp av flera
teoretiker, enligt Schwedler. Oftast har frågan handlat om inkludering av islamistiska partier i
allmänna val och det parlamentariska systemet.46

Schwedler undersöker vad som varit erfarenheten av att inkludera islamister i den politiska
processen, genom valdeltagande och samarbete med ideologiska rivaler, samt om islamister
uppvisar tecken på ”moderering” som resultat av inkludering. Schwedler definierar ”moderering” i
termer av ”ökad tolerans och pluralistiska normer”.47 Moderering ses som en rörelse från mer
exkluderande handlingar/synsätt som beskriver alternativa perspektiv som illegitima och farliga.48

Mycket av litteraturen om inkludering och moderering betonar vikten av att delta i systemet och
anta dess ”spelregler”. Islamistiska grupper får tillträde till den demokratiska processen förutsatt
att de modererar sina krav och anspråk. Det innebär vanligtvis att de tvingas ta avstånd från våld
och revolutionära visioner, att acceptera de existerande politiska, sociala och ekonomiska
institutionerna och att tillägna sig makt genom att arbeta via val och den parlamentariska
processen.49 Ett av de starkaste argumenten för inkludering är att det skapar starka incitament för
olika grupper att samarbeta, även om endast på en taktisk nivå. 50

En utmaning för inkludering och modereringsteorin är, enligt Schwedler, att urskilja aktörer som
agerar som om de blivit mer moderata och de vars ideologiska åtaganden faktiskt förändrats.51
Schwedler föreslår ett fokus på interna partidebatter och dialog, snarare än officiella deklarationer,
för att nå en bättre förståelse kring organisationens eventuella moderering. 52
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Enligt Schwedler är politisk inkludering inte en garanti för moderering. Det är emellertid sannolikt
att inkludering skapar en politisk atmosfär som präglas av moderata handlingar och åsikter. Det är
samtidigt osannolikt att inkludering eliminerar all form av radikala åsikter.53 Schwedlers studie av
Islah-partiet i Yemen och Islamiska Aktionsfronten i Jordanien antyder att islamistiska partier som
har haft möjlighet att öppet samverka med andra grupper i samhället har genomgått en dramatisk
förändring som medfört utveckling av mer moderata diskurser och praktiker.54
3. Metod – Kritisk Diskursanalys
Genom att fokusera diskursanalysen på social aktivitet, representation och identifikation
inkluderas ett socialt perspektiv in i textens minsta detalj, menar Fairclough. 55 Relationen mellan
genrer, diskurser och stilar är dialektisk; de internaliserar varandra och är inte alltid så lätta att
urskilja från varandra. Distinktionen är en analytisk nödvändighet men det hindrar inte genrer,
diskurser och stilar att ”flyta in” in varandra på olika sätt.56

3.1 Extern och intern textanalys
Jag kommer att utgå från Faircloughs analysmodell för textens externa relationer och dess interna
relationer. De externa relationerna innefattar textens relation till den sociala praktiken (sociala
händelser, sedvänjor, strukturer) och textens relation till andra texter (intertextualitet).57

Vi har ovan diskuterat textens relation till den sociala praktiken i form av social aktivitet,
representation och identitet, liksom fiktiva sociala aktiviteter, representationer och
identifikationer. Textens relation till andra texter, dess intertextualitet, innebär närvaron av
element från andra texter. Det mest tydliga exemplet på intertextualitet är citat, men även
sammanfattningar av vad någon sagt, skrivit eller tänkt hör hit, liksom inkorporeringen av delar av
andra texter. 58

Textens interna relationer inkluderar, enligt Fairclough, fyra aspekter: semantik, grammatik,
vokabulär och fonologi. Jag kommer att inkludera analysen av vokabulär och semantik i denna
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uppsats.59

Enligt Fairclough är det som tydligast utmärker en diskurs vanligtvis dess vokabulär. Fairclough
rekommenderar att man inte bara fokuserar på hur diskurser använder olika ord för att beskriva ett
visst fenomen, utan på hur diskurserna strukturerar världen olika. För att kunna säga något om det
senare bör fokus ligga på de semantiska relationerna mellan orden.60 Diskurser kan mycket väl
använda samma ord men på olika sätt. (”Globalisering” är exempelvis en term som används i så
väl neoliberala som antiglobaliseringsdiskurser.) Genom att fokusera på de semantiska
relationerna kan man upptäcka diskursernas olikheter. Ett sätt att analysera de semantiska
relationerna är att titta på ”samlokalisering”, d.v.s. hur ord samexisterar i en text. Man kan helt
enkelt titta på vilka ord som vanligtvis förekommer framför och efter ordet i fråga. 61
Den externa analysen62 sker, enligt Faircloughs modell, i två led:
1.) Hur realiseras social aktivitet, representation och identitet på olika sätt i texten?
Hur figurerar sociala händelser, sedvänjor, strukturer och andra texter,
intertextualitet, i form av social aktivitet, representation, identitet och fiktiva sociala
aktiviteter, representationer och identiteter?
2.) Vilka genrer, diskurser och stilar bygger texten på? Hur uttrycks de tillsammans i
texten?

Den interna analysen:
3.) Vokabulär och semantisk analys: analysen av hur ord förekommer tillsammans;
mönster av ord eller uttryck som förekommer samtidigt. Undersök de språkliga
förbindelserna mellan ord och fraser.63

Fairclough understryker att textens relationer avspeglar både det som är närvarande och det som är
frånvarande. Texten inkluderar exempelvis vissa vokabulär och exkluderar samtidigt alternativa

59

Jag har ansett det vara alltför komplicerat att gå in på närmare lingvistisk analys på arabiska, främst p.g.a.
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vokabulär som också hade varit möjliga.64 Texter vilar på antaganden; en outsagd given
bakgrund, det som inte sägs utan tas för givet.65 Enligt Fairclough har de antaganden texten vilar
på specifik ideologisk betydelse.66 Medan intertextualitet öppnar upp för olikheter genom att ta in
andra ”röster” i texten, reducerar antaganden skillnader genom att förutsätta en gemensam
grund.67 Det outtalade, det frånvarande, kan kopplas till antaganden som texten vilar på och
därmed utgöra ideologiskt stoff.

4. Brödraskapet i den syriska kontexten
Brödraskapet etablerades i Egypten 1928 av dess grundare Hassan al-Banna. Det var en del av en
reformistisk rörelse som förespråkade återvändandet till islams ursprungliga värden för att kunna
möta de utmaningar som västvärldens modernisering innebar.68 Knappt ett par decennier senare, år
1945, etablerades Brödraskapet officiellt i Syrien under ledning av Mustapha al-Sibai.69 I kontrast
till Egyptiska Muslimska Brödraskapet inledde Syriska Brödraskapet sin politiska verksamhet
genom att engagera sig i den parlamentariska demokratin som följde på landets självständighet
1946. Medlemmar av Syriska Brödraskapet kandiderade i val till parlamentet, tjänstgjorde i
ministerier och deltog i realpolitiken, enligt Statsvetaren Robert G. Rabil.70

På 1950-talet hade Brödraskapet utvecklats till den mäktigaste oppositionsrörelsen i regionen.
Liksom många andra rörelser radikaliserades Brödraskapet under 1960 och 1970-talen.
Huvudsakligen kom radikaliseringen som svar på regimförtryck, menar Pargeter och nämner
Syriska Muslimska Brödraskapet som ”kanske det mest extrema exemplet”.71
I mars 1963 tog en grupp officerare, nasserister och Ba’ath-partister, makten i Syrien genom en
statskupp.72 Ett år senare inträffade ett uppror lett av Brödraskapet i staden Hama, men det slogs
snabbt ned av regimen.73 I november 1970 kom Hafez al-Assad till makten, vilken han skulle
komma att behålla fram till sin död år 2000. Tre år senare återupptogs upproret mot regimen och
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utvecklades till fullskaligt urbant krig mot regimen och dess följeslagare.74

Syriska Brödraskapets historia har ofta beskrivits i termer av motsättning mellan två
konkurrerande grupper; Damaskus-falangen, känd för sin mer moderata inställning, och den mer
militanta Aleppo-falangen, som även inkluderade ett starkt fäste i Hama.75 Under 1970-talet kom
Damaskus-falangens propagerande för dawa-verksamhet76 att överröstas av Hama/Aleppofalangens uppmaning till jihad.77 Efter ett mordförsök på president al-Assad 1980 introducerade
myndigheterna lag nr 49 som belade medlemskap i Brödraskapet med dödsstraff.78 (Lagen är
alltjämt aktuell i Syrien.)
Den slutliga uppgörelsen mellan Ba’th-regimen och Brödraskapet ägde rum i Hama 1982.
Regimen slog ned upproret med ”oerhörd kraft” och lämnade tiotusentals döda.79 Pargeter nämner
att antalet döda uppgick till mellan 10.000 och 25.000.80 Lefèvre nämner 25.000-40.000 dödade.81
Det finns ingen exakt siffra men bedömare är överens om att det var en massaker som inträffade.
Regimens repression som kulminerade i Hama 1982 resulterade i en ”nära dödsstöt” av
organisationen som därefter saknade så väl en bas i landet som trovärdighet. Tvingade i exil, med
medlemmar spridda över världen, förlorade organisationen temporärt sin relevans, enligt
Lefèvre.82 ”Hama-falangen”, med sin exilbas i Irak, fortsatte förespråka våldsam kamp mot
regimen och utförde sporadiska attacker i Syrien fram till slutet av 1980-talet.83
De flesta analytiker är överens om att Brödraskapets radikala period var över i slutet på 1990-talet
och i början av 2000-talet.84 Lefèvre hävdar att Brödraskapet präglats av en moderat ideologi
sedan tidigt 1990-tal.85 En förutsättning för att ”Hama-klanen” skulle få återansluta sig till
74
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huvudorganisationen i början på 1990-talet var att de tog avstånd från användandet av våld.86
Vissa lättnader skedde i relationerna mellan Brödraskapet och Ba’ath-regimen under 1990-talet.
Av de uppskattningsvis ca 10.000 politiska fångar som anklagats för medlemskap i Brödraskapet
släppte Hafez al-Assad totalt 6068 personer under perioden 1990 – 2000. De flesta av dem hade
suttit fängslade sedan slutet av 1970-talet. Nya medlingsåtgärder initierades också, dock utan
resultat.87

Statsvetaren Carsten Wieland beskriver oppositionen som Bashar al-Assad mötte vid sitt tillträde
som president år 2000 som en mycket moderat och intellektuell opposition vars prioritet inte var
presidentens avgång utan en stegvis förändring. 88 I sitt installationstal talade Bashar al-Assad om
behovet av ”’konstruktivt tänkande’”, reform och modernisering”, enligt Mellanösternvetaren
Adam Almqvist.89 Det temporära andningshål som följde gick under namnet ”Damaskusvåren”. I
januari 2001 skrev mer än 1000 personer under ett manifest som Damaskusvårens aktivister stod
bakom. Manifestet efterlyste omfattande politiska reformer. 90 Regimen svarade redan samma år
med hårt förtryck av aktivism inom det civila samhället; en reaktion som kom att återupprepas
under 2000-talet.91
I april 2005 publicerade Syriens största förening, ”Revival of Civil Society”, ett uttalande som
uppmanade till dialog mellan olika segment i det syriska samhället, inklusive Muslimska
Brödraskapet. För första gången sedan massakern i Hama 1982 efterlyste en oppositionsgrupp i
Syrien dialog med Muslimska Brödraskapet.92 Ett halvår senare, i oktober 2005, publicerade en
oppositionell koalition, inklusive Brödraskapet, den s.k. Damaskusdeklarationen, en enhetlig
plattform för demokratisering. Bakom plattformen stod kurdiska nationalister, arabnationalister,
socialister, kommunister, liberaler och islamister.93

F.d. vicepresident Khaddams avhopp från regimen 2005 och hans etablering av Nationella
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Räddningsfronten (National Salvation Front, NSF) tillsammans med Brödraskapet i Bryssel i mars
2006 var, enligt Landis, ett större slag mot regimen än Damaskusdeklarationen. Nationella
Räddningsfronten betonade liberala värden som religiös, etnisk, politisk och intellektuell
mångfald, maktombyte och ett slut på diskrimineringen mot kurderna.94 Brödraskapet kom
emellertid att lämna denna allians. I januari 2009 suspenderade Brödraskapets ledning sin
oppositionella verksamhet under det officiella skälet att de ville stödja Damaskus-regimen i sitt
ställningstagande mot Israel under kriget i Gaza 2009. Flera bedömare anser att Brödraskapet var
mer intresserade av att förhandla med regimen, än att fortsätta sitt samarbete med den
kontroversiella Khaddam.95

De folkliga protesterna bröt ut i Syrien i mars 2011. Regimen anklagade Brödraskapet för att ligga
bakom demonstrationerna. Inledningsvis var Brödraskapets roll i protesterna marginell, menar
Lefèvre, men deras profil skulle komma att ”öka spektakulärt” inom kort.96 Oppositionen erkände
snabbt Brödraskapets ideologiska inflytande, orubbliga regimmotstånd, finansiella och
organisatoriska kapacitet. I oktober 2011 inbjöds Brödraskapet att delta i ett oppositionsmöte i
Istanbul under vilket Syriska Nationella Rådet etablerades.97
I juli 2012 deklarerade Brödraskapet att de avsåg att etablera ett politiskt parti.98 Ett år senare, i
juni 2013, etablerades det Nationella Partiet för Rättvisa och Konstitution (The National Party for
Justice and Constitution) eller ”al-Wa’d”, löftet, som det kallas.99 Al-Wa’d är tänkt att representera
Brödraskapet under en demokratisk övergång. Det sägs vara ett nationalistiskt parti öppet för alla.
Enligt al-Wa’ds stadgar, ska partiet utgöras av en tredjedel medlemmar från Muslimska
Brödraskapet, en tredjedel oberoende islamister och en tredjedel ”nationella figurer” av mer liberal
karaktär, inklusive kristna, kurder och alawiter. Partiets ledare är Muhammad Hikmat Walid, före
detta rådgivare till Brödraskapets nuvarande ledare Muhammed Riyadh al-Shuqfa. Valet av den
kristna prästen Nabil Kassis till Walids ställföreträdare är, enligt Lefèvre och Yezid Sayigh,
Doktor i krigsstudier, en medveten betoning av partiets multi-konfessionella grund. Enligt
Brödraskapets ledare ska al-Wa’d inte utgöra en front för Muslimska Brödraskapet och inte heller
dess politiska gren. De 100 personer som stod bakom al-Wa’ds etablering i Istanbul i juni 2013
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representerade olika bakgrunder.100
Lefèvre och Sayigh beskriver emellertid Brödraskapet och al-Wa’d i termer av ”siamesiska
tvillingar”. I november 2013 uppgav Brödraskapets ledare al-Shuqfa att partiets skulle stå ”nära
Muslimska Brödraskapet”. Lefèvre och Sayigh konstaterar att Muslimska Brödraskapet i andra
länder har agerat olika beträffande samma dilemma; de politiska partierna som initierats av
Brödraskapet åtnjuter varierande grad av oberoende i förhållande till ”moderorganisationen”.
Beträffande Syriska Brödraskapet, konstaterar Lefèvre och Sayigh, att organisationen visserligen
har gått längre än sina Brödraskapsfränder i andra länder i presentationen av al-Wa’d som ett
multi-konfessionellt och multi-etniskt parti, ”men den måste gå ännu längre innan Waad [al-Wa’d]
får verklig substans som en trovärdig, självständig, politisk organisation”.101 Under ett möte i
Idlib, norra Syrien, den 6 mars 2014 deklarerade ordföranden för al-Wa’d, Muhammad Hikmat
Walid, partiets etablering inne i Syrien.102
5. Syriska Brödraskapets ideologiska grunder – några forskarröster

5.1 Det demokratiska åtagandet
Enligt Lefèvre råder idag inget tvivel om organisationens åtagande beträffande idéer som
demokrati och politisk pluralism. ”Grundläggande friheter och politiska och medborgerliga
rättigheter är inte längre föremål för diskussion”, enligt Brödraskapets policydokument från
2001.103 I samma dokument betonar Brödraskapet sitt åtagande att delta i byggandet av en
”modern stat”, delvis inspirerad av västerländska normer för demokrati. Den ”moderna staten” är
”en [stat] där respekten för och erkännandet av internationella stadgar och mandat om mänskliga
rättigheter utgör en primär grundval för erkännandet av grundläggande fri- och rättigheter”. Det är
också en stat ”där alternering av regeringar råder och där fria och rättvisa val avgör det sätt som
denna alternering kulminerar” samt ”en pluralistisk stat där ett uppbåd av uppfattningar
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Lefèvre & Sayigh 2013.
Lefèvre & Sayigh 2013.
102
Syriska Muslimska Brödraskapet, 8 mars 2014, ”Presentationen av bildandet av det Nationella Partiet för
Rättvisa och Konstitution, ”löftet” [al-Wa’d], inne i Syrien”, hämtat från hemsidan 2014-04-14:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name=%C7%E1%C5%DA%E1%C7%E4%20%DA%E4%20%CA%D
4%DF%ED%E1%20%C7%E1%CD%D2%C8%20%C7%E1%E6%D8%E4%ED%20%E1%E1%DA%CF%C7%E1%C9%20%
E6%C7%E1%CF%D3%CA%E6%D1%20%E6%DA%CF%20%DD%ED%20%C7%E1%CF%C7%CE%E1%20%C7%E1%D3
%E6%D1%ED&info=YVdROU5EQTVNemdtYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFRF
MU5qUTJKZz09K3U=.Syr.
103
Citatet är hämtat från dokumentet The National Charter of Syria (London, Aug 2002, kopia gavs till Lefèvre),
Lefèvre 2013, 258.
101
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existerar”.104 Policy-dokumentet fördömer också i entydiga ordalag användandet av våld mot den
egna regimen, konstaterar Lefèvre.105

Oklarheten kring Brödraskapets demokratiska åtagande uppkom, enligt Lefèvre, efter
organisationens radikalisering under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Skeptiker har
menat att Brödraskapets demokratiska åtagande inte är politiska mål utan snarare vägen till
maktövertagande.106 Ett erkännande av ”den andre” i så väl religiösa, politiska, intellektuella som
kulturella former är i själva verket en nyckelfaktor i Brödraskapets moderna ideologiska diskurs,
hävdar Lefèvre. 107 Förespråkandet av fria och rättvisa val är heller inget nytt för Brödraskapet
menar Lefèvre och pekar på Syriska Brödraskapets deltagande i den parlamentariska politiken
1946 – 1963.108

Pargeters studie av Syriska Muslimska Brödraskapet inkluderar en analys av de främsta teman i
organisationens två policy-dokument ”Den Nationella Hederschartern” (2001) och ”Politiska
Projektet” (2004). Pargeter menar att det finns anledning att ifrågasätta Syriska Brödraskapets
verkliga åtagande beträffande demokrati. Enligt Pargeter har Brödraskapets historia karaktäriserats
av reaktivt agerande snarare än proaktivt, vilket föranleder frågan om Brödraskapets reformistiska
plattformar är ett opportunistiskt drag som bottnar i erfarenheten av exil och strävan att förhandla
sin väg tillbaka till Syrien, snarare än en genuin inre förändring. 109 Enligt Pargeter är
Brödraskapets ambitioner, som de utmålas i ”Det Politiska Projektet” (2004), motsägelsefulla
beträffande minoriteter. Å ena sidan betraktar Brödraskapet alla medborgare som jämlika och
menar att icke-muslimer inte ska diskrimineras. Å andra sidan, ska islam vara grunden för staten
och för den syriska identiteten. Syrien ses vidare som en specifikt arabisk stat, vilket ignorerar inte
bara dess kurdiska befolkning utan även assyrierna och andra icke-arabiska minoriteter.110

Samtidigt konstaterar Pargeter att Syriska Brödraskapet vid upprepade tillfällen betonat att de inte
avser att dominera den politiska arenan efter Assad-regimens fall och att de söker en inkluderande
lösning för Syrien. Syriska Brödraskapets framtidsvision från 2012 är, enligt Pargeter, klart
progressiv. Den lovordar en modern civil stat som är demokratisk, pluralistisk och baseras på
104

Lefèvre 2013, 172 – 173.
Lefèvre 2013, 171.
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Lefèvre 2013, 172.
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Lefèvre 2013, 173.
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Lefèvre 2013, 171.
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Pargeter 2010 (2013), 100.
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Pargeter 2010 (2013), 94.
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principen om maktombyte. Staten ska baseras på jämlikt medborgarskap, oberoende av ”etnicitet,
religion, trostillhörighet eller [politisk] orientering”111 Dokumentet eftersträvar en stat som
upprätthåller ”åsiktsfrihet och yttrandefrihet, frihet beträffande religion och tillbedjan, fri media,
politiskt partnerskap, lika möjligheter, social rättvisa och tillhandahållandet av grundläggande
behov för ett värdigt liv. En medborgare ska inte diskrimineras på grund av sin tro eller [religiösa]
handling och ska inte begränsas i sitt privata eller offentliga liv”.112 Sammanfattningsvis
konstaterar Pargeter att Syriska Brödraskapets återvändande till demokrati är något som gjort
organisationen till den mest progressiva brödraskapsrörelsen av idag. 113

5.2 Stat och religion
I mitten på 2000-talet hävdade Landis och Pace att ”Syriens äldsta och mest respekterade
islamistiska parti”, Muslimska Brödraskapet, hade övergett kravet på ett omedelbart införande av
islamisk lag i Syrien. Organisationen tog också avstånd från ståndpunkten att icke-muslimska
syrier inte delar samma politiska rättigheter som muslimer. Brödraskapets ledare har anammat
språket för ”mångfald och lika rättigheter för alla medborgare”, konstaterade Landis och Pace. 114

Pargeter noterar emellertid en motsägelsefullhet beträffande islams roll i Brödraskapets policydokument från 2001 och 2004. ”Det Politiska Projektet” (2004) lovordar visserligen fria val, men
som ”ett av de praktiska sätten genom vilket shari’as målsättningar och dess generella norm inom
det politiska systemet kan åstadkommas”.115 Det framkommer att organisationen strävar efter en
gradvis islamisering av lagarna, konstaterar Pargeter.116 Samtidigt noterar Pargeter att det mest
utmärkande för Brödraskapets policy-dokument ”Fördrag och Kontrakt” (2012) är att det inte
betonar Syriens islamiska identitet. Hänvisningarna till islam är begränsade till förordet där det
konstateras att deklarationen är baserad på islams grunder. Organisationens ledare, Muhammad
Riad al-Shuqfa, har även deklarerat att rörelsen inte skulle ha något emot att en kristen eller
kvinna blev president, förutsatt att han/hon var vald av folket.117
111

Fritt översatt från engelskans “ethnicity, faith, school of thought, or [political] orientation” i Pargeter 2010
(2013), 101.
112
Fritt översatt från engelskans “freedom of thought and expression, freedom of religion and worship,
freedom of media, political partnership, equal opportunities, social justice, and the provision of basic needs for
a dignified life. A citizen shall not be discriminated against due to his faith or [religious] practices, and shall not
be restricted in his private or public life” i Pargeter 2010 (2013), 101.
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Pargeter 2010 (2013), 12.
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Landis & Pace, 2006 – 2007, 65.
115
Fritt översatt från engelskans “one of the practical means through which the objectives of Sharia and its
general rules within the political system can be attained” i Pargeter 2010 (2013), 94.
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Pargeter 2010 (2013), 94.
117
Pargeter 2010 (2013), 101.
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Lefèvre konstaterar att Brödraskapet diskurs fortfarande är djupt färgad av politiska islams
ideologi. Sekularism betraktas allmänt bland medlemmarna som en företeelse som motarbetar
religiösa krafter, enligt Lefèvre. Brödraskapet förordar inte en teokrati, utan en ”islamisk
civilstat”; ”ett system i vilket civila lagar råder i en stat som kännetecknas av sin islamiska
kultur”.118

Sammanfattningsvis konstaterar Lefèvre, i likhet med Pargeter, att det finns en otydlighet
beträffande Brödraskapets inställning till frågan om stat och religion. Brödraskapets ideolog,
Zuheir Salem, har förklarat att ”[F]ör oss är gud allsmäktig på jorden och om vi kommer till
makten kommer vi att sträva efter att förverkliga hans vilja, den islamiska lagen, som en
fungerande grund för den syriska staten”. Samtidigt menar Salem: ”Vi kan inte driva igenom
islamisk lag […] det måste väljas i en folkomröstning”.119

5.3 Genusroller och kvinnors rättigheter
Kvinnors rättigheter identifierar Lefèvre som ett område där det alltjämt råder ”en viss
tvetydighet” i Brödraskapets diskurs.120 Å ena sidan betonar Brödraskapet kvinnors valfrihet och
vikten av att kvinnor tilldelas lika rättigheter. Å andra sidan understryker dess policydokument
från 2004 att ”lämpliga värden måste inrättas för att försäkra att män och kvinnor fortsätter att
uppfylla sina ömsesidigt komplementära roller som gud har tilldelat dem”.121 Vad dessa ”lämpliga
värden” och ”komplementära roller” innebär förblir, enligt Lefèvre, odefinierat.122

Samtidigt har Brödraskapets ledarskap under 2000-talet förbundit sig att respektera valresultat
även om en kvinna blev vald till Syriens president, hävdar Lefèvre.123 Brödraskapets före detta
ledare, Al-Bayanouni, har också sagt: ”[V]i kan inte påtvinga någon speciell klädsel på
medborgarna. Vi förordar att, och uppmuntrar, kvinnor att bära hijab [islamisk slöja] och att
efterleva islamiskt uppförande och handling men individer måste vara fria att välja vad de vill”. 124
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Fri översättning av ”Islamic civil state” (Lefèvre 2013, 173).
Lefèvre 2013, 174.
120
Lefèvre 2013, 174.
121
Citat tagit ur ”Syriska Muslimska Brödraskapets Vision, Det Politiska Projektet för Framtidens Syrien” (2004)
som det återges i Lefèvre 2013, 174.
122
Lefèvre 2013, 174.
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Lefèvre 2013, 173.
124
Lefèvre 2013, 173.
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Pargeter lyfter fram tvetydigheten i Brödraskapets ståndpunkt i frågor som rör den personliga
friheten. Policy-dokumentet ”Det Politiska Projektet” (2004) förordar visserligen frihet men intar
en traditionell hållning beträffande den personliga friheten. Dokumentet demonstrerar, enligt
Pargeter, Brödraskapets angelägenhet att bevara den allmänna moralen och lagstifta beträffande
medborgarnas privatliv.125

Sammanfattningsvis kan konstateras att Brödraskapet har ägnat mycket tid och energi åt att lyfta
fram sina åtaganden beträffande demokrati, icke-våld och dialog i sin konfrontation med syriska
Ba’ath-regimen. Däremot, hävdar Lefèvre, kvarstår det för Brödraskapet att utveckla viktiga delar
av sitt ideologiska program, däribland frågan om kvinnors roll/er.126

6. Brödraskapets genusvisioner
Jag kommer att presentera brödraskapets visioner beträffande genus under tre kategorier som
sammanfaller med ett kronologiskt förlopp. Kategorierna utgörs av: 1) En islamistisk
utgångspunkt, 2) En möjlig brytpunkt och 3) En genusresa. Inom kategorin En islamistisk
utgångspunkt återfinns Brödraskapets dokument från 2004 ”Det Politiska Projektet”. Inom
kategorin En ambivalent brytpunkt faller Brödraskapets två policy-dokument från 2012, ”Kontrakt
och Fördrag” samt ”Syrien som vi vill ha”. Inom kategorin En genusresa återfinns partiet alWa’ds partiprogram. Partiets kopplingar till Brödraskapet har nämnts tidigare. Jag betraktar alWa’ds partiprogram som en plattform som Brödraskapets ledarskap i allra högsta grad är delaktig
i.
Dokumentens omfång är mycket varierande. ”Det Politiska Projektet” (2004) och al-Wa’ds
partiprogram (2013) är omfattande och har specifika avsnitt dedikerade åt ”kvinnofrågan”. De
övriga två dokumenten nämner kvinnor i förbigående. Analysens tonvikt kommer därför att ligga
på de förstnämnda dokumenten. Samtliga policy-dokument är i huvudsak visioner som beskriver
hur religion, stat, samhälle och individ borde vara, hur relationerna dem emellan borde se ut.
Tonvikten i analysen kommer därför utgöras av de fiktiva genusrelationer, identiteter och sociala
aktiviteter som framkommer, d.v.s. de relationer, identiteter och aktiviteter som Brödraskapet
förordar och strävar efter.
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126

Pargeter 2010 (2013), 94 – 95.
Lefèvre 2013, 174.
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6.1 En islamistisk utgångspunkt (2004)
”Det Politiska Projektet” (2004), utgörs av ca 140 sidor127 text, varav ca sju sidor ägnas åt
frågorna: ”Kvinnan, begrepp och position”128 samt ”Kvinnofrågan”129. Dokumentet behandlar
Brödraskapets världssyn och visioner på många områden; allt ifrån skapelsen, människan och gud
till islams förnyelse, sharī’a, den moderna staten, pluralism, parlamentarism, det ekonomiska
systemet, utbildning, media och mer därtill. Mot bakgrund av den mängd ämnen som behandlas är
det anmärkningsvärt stort utrymme som tilldelas ”kvinnofrågan”. Brödraskapet konstaterar att:
”Striden kring kvinnofrågan är het på mer än en central punkt, och på mer än en nivå. Så därför
är vår diskussion om henne […] inom ramen för vårt kulturella projekt kanske något långdragen,
men den behöver vara lång för att ge svar på kvinnofrågan tills den [har fått] generell, legitim
gottgörelse.”130
6.1.1. Fiktiva genusrelationer – det komplementära syskonskapet
Relationen mellan mannen och kvinnan representeras genomgående i ”Det Politiska Projektet”
(2004) i termer av syskonskap. Kvinnan beskrivs som ”mannens syster” (shaqīqatu l-rajul131) och
mannen som ”hennes broder”132. Kvinnan och mannen är ”två syskon av en och samma essens”, 133
vilket betonas med korancitat. Relationen mellan mannen och kvinnan beskrivs som ”ett
komplementärt förhållande och inte ett konfliktfyllt förhållande”134. Den fiktiva relationen mellan
man och kvinna manifesteras också i synen på familjen. Den muslimska familjens grundpelare
vilar på ”tillgivenheten, medkänslan och den ömsesidiga respekten” 135. Det som hotar det sociala
livet är ”försöket att skala av kvinnan hennes kvinnlighet, och hennes införlivning i männens
värld”136.
127

Tyvärr saknar Syriska Muslimska Brödraskapets online-dokument sidnumrering, vilket gör det svårt att
hänvisa till exakta sidor.
128
Fritt översatt från arabiska: ( المرأة تصور ومكانةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
129
På arabiska ( قضية المرأةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
130
Fritt översatt från arabiska: : ولذا فإن حديثنا عنها، وعلى أكثر من صعيد،المعركة في موضوع المرأة متقدة على أكثر من محور
 ولكنه طول ال بد منه لرد األمر في موضوع المرأة إلى نصابه الشرعي،(تصورا ً ومكانة) في إطار مشروعنا الحضاري ربما يطول بعض الشيء
.( العامSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
131
Shaqīqa, شقيقة, har betydelsen syster på både moderns och faderns sida, alltså ”helsyster” (Wehr, Hans, A
Dictionary of Modern Written Arabic, Wiesbaden: Librairie du Liban, 1980:480).
132
På arabiska (’akhūha), أخوها.
133
Fritt översatt från arabiska: ( شقيقان من نفس واحدةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
134
Fritt översatt från arabiska: ( عالقة تكامل وليست عالقة صراعSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
135
Fritt översatt från arabiska: ( المودة والرحمة واالحترام المتبادلSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
136
Fritt översatt från arabiskan:  واستلحاقها بعالم الرجال،( محاولة سلخ المرأة من أنوثتهاSyriska Muslimska Brödraskapet,
2004, ”Det Politiska Projektet”).
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6.1.2 Fiktiva genusidentiteter – kvinnan som moder
Beträffande identitet och sociala aktiviteter, delas kvinnans och mannens egenskaper och roller in
i tre kategorier: likhet (al-tamāthul)137, olikhet (al-tamāyuz)138 och komplement (al-takāmul)139.
Kvinnan och mannen är först och främst lika beträffande den mänskliga essensen; gud skapade
mannen och kvinnan till varandras likar. Mannen och kvinnan är lika avseende ”förvaltarskapet av
guds bud”140, liksom beträffande guds belöningar och bestraffningar. Kvinnan liksom mannen
åtnjuter ”den mänskliga personliga självständigheten”141. Det finns emellertid en biologisk
skillnad, eller som Brödraskapet utrycker det; ”skillnaden mellan de två syskonen manifesteras i:
uppbyggnaden/det medfödda”.142 ”Faktum är att kvinnan skapades för att vara mor, för ett
gränslöst givande, av fullkomlig tillfredsställelse och överväldigande salighet, [kvinnan ger] av
sin kropp och sitt blod och sig själv och sin själ, av hela sin existens, utan att skada och utan att
vänta sig kompensering.”143
Kvinnans ”moderskap” utgör inte bara en biologisk skillnad, det medför även en psykologisk
skillnad mellan män och kvinnor. Brödraskapet refererar här till en hadīth144, i vilken Profeten
Muhammed nämner att han endast känner till två tillkortakommanden hos kvinnan. Kvinnans
religiösa tillkortakommande består i att hon avstår från bönen under sina menstruationsdagar.
Hennes intellektuella tillkortakommande innebär att kvinnans vittnesmål är värt hälften av
mannens. Enligt Brödraskapet är det ”inte en brist i [kvinnans] förmåga till juridisk prövning och
urskiljning”145 som ligger bakom könsskillnaden beträffande vittnesmålet. Det är ”kvinnligheten
och moderskapet, som instinktivt står på de minstas och de svagastes sida”146, som ligger bakom
På arabiska  التماثل, i engelsk översättning: ”matching, agreement, correspondance, resemblance, similarity”
m.m. (Wehr 1980, 892).
138
Fritt översatt från arabiska:  التمايز. Ordet kommer från verbet mayaza vilket betyder ”to separate, keep
apart, to distinguish, honor, favor”. (Wehr 1980, 933).
139
Fri översättning av arabiskans  التكاملsom enligt Wehr betyder ”integration, unification to a perfect whole”
(Wehr 1980, 841).
140
Fritt översatt från arabiska: ( أمانة التكليفSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
141
Fritt översatt från arabiska: ( استقالل الشخصية اإلنسانيةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
142
Fritt översatt från arabiskan: الخَلقي/  التكويني:( وللتمايز بين الشقيقين مظاهرهSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004,
”Det Politiska Projektet”).
143
Fritt översatt från arabiskan:  من جسمها، بل بغبطة غامرة، وبرضى تام، أي لتعطي بال حدود،ًحقيقة أن األنثى ُخلقت لتكون أما
ّ  بال، من وجودها كله،( ودمها ونفسها وروحهاSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det
.من وال أذى وال انتظار عوض
Politiska Projektet”).
144
Hadīth förklarar Esposito i termer av ”narrative report of the Profhet Muhammad’s sayings and actions
(Esposito 1991, 219).
145
Fritt översatt från arabiskan: ( ليس نقصا ً في القدرة على المحاكمة والتمييزSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det
Politiska Projektet”).
146
Fritt översatt från arabiskan:  والتي تنحاز فطريا ً إلى جانب األصغر واألضعف،( األنوثة واألمومةSyriska Muslimska
Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
137
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al-sharī’a krav på två kvinnliga vittnen.
Den muslimska kvinnans identitet karaktäriseras i ”Det Politiska Projektet” (2004) av ”kyskhet,
renhet och renhet”147. Hennes plats i det sociala livet kännetecknas av ”ärbarheten148, heligheten
och respekten”149. En del av kvinnans sociala identitet är hennes klädsel, vilken ska falla ”inom
ramen för anständighet”150. ”Kvinnan särskiljs genom sin speciella klädsel som bekräftar hennes
kyskhet och anständighet och skyddar hennes kropp från att dra till sig onda ögon” 151.
Brödraskapets vision inkluderar inga specifika klädesplagg, utan väljer att hänvisa till ett
korancitat (som vanligtvis omnämns i diskussioner om hijāb (slöjan) men som dock inte nämner
ordet slöja/huvudduk): ”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende
kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare
igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.”152 Brödraskapet konstaterar
samtidigt att ”frågorna som [rör] kvinnan och al-ḥijāb [slöjan] och det anständiga sociala
deltagandet är ämnen som skyddar och bibehåller kvinnans aktivitet och inte hindrar den”153.
6.1.3 Fiktiva sociala aktiviteter – deltagande under villkor
Mannen och kvinnan har olika roller; ”för att uppfostra harmoniska människor, antar var och en
sin roll i livet”154. Stycket i ”Det Politiska Projektet” (2004) som handlar om kvinnans roller i det
offentliga livet tar avstamp i konstaterandet ”vi anser att hemmet är det grundläggande området
för kvinnans arbete”155 och ”vi ser i det en slags specialisering beträffande bördans [arbetets]

147

Det finns flera ord för ”renhet” på arabiska och det är svårare hitta synonymer på svenska. Fritt översatt
från arabiskans: al-’iffa, al-țuhr wa al-naqā´, العفة والطهر والنقاء.
148
Jag har här valt att översätta det arabiska ordet al-makāna, المكانة, med ”ärbarhet”. ”Inflytande” kunde också
vara fullt möjligt. På andra ställen i texten har jag funnit det lämpligare att översätta al-makāna med
”position”. Wehr ger flera möjliga översättningar av ordet: ”place, location, situation, position, office, standing,
authority, influence, rank, dignity” (Wehr 1980, 848).
149
Fritt översatt från arabiskan: ( وتبقى للمرأة المكانة والحرمة واالحترامSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det
Politiska Projektet”).
150
Fritt översatt från: ( إن لباس المرأة في إطار من الحشمة جزء من شخصيتها العامةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004,
”Det Politiska Projektet”).
151
Fritt översatt från:  عن تقحم أعين فيها مرض،( تميز المرأة بلباس خاص يؤكد عفتها وحشمتها ويصون جسدهاSyriska Muslimska
Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
152
Översatt från arabiskan يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين
(Från Surat Al-Aḥzāb (33:59), ”De sammansvurna”, enligt Bernström, Muhammed Knut, Koranens budskap,
Stockholm: Proprius förlag, 1998:618).
153
Fritt översatt från arabiska: قضايا زي المرأة وحجابها وآداب المشاركة االجتماعية أمور تحمي وتصون نشاط المرأة وال تمنعه
(Syriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
154
Fritt översatt från arabiskan:  يقوم كل بدوره في الحياة،( لتنشئة بشر أسوياءSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det
Politiska Projektet”).
155
Fritt översatt från arabiskan: ( فنحن نعتقد أن البيت هو الميدان األساس لعمل المرأةSyriska Muslimska Brödraskapet,
2004, ”Det Politiska Projektet”).
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fördelning”156. Därefter konstaterar Brödraskapet att ”dörren är öppen för kvinnans deltagande”157,
i synnerhet för de kvinnor vars personliga omständigheter tillåter dem. Kvinnan kan nämligen inta
rollen som: ”den predikande kvinnan, den arbetande kvinnan, författarinnan, mufti-kvinnan158, den
röstande kvinnan, den valda kvinnan inom ramen för de allmänna provinserna”159. Uttrycket som
jag översatt ”de allmänna provinserna” har islamiskt ursprung. Tolkningen av detta uttryck är
omtvistat och omskrivet inom islamsk teologi. Jag stannar här vid att konstatera att kvinnans
möjlighet till politisk representation har vissa begränsningar. Uttrycket kan exempelvis användas i
syfte att legitimera ståndpunkten att en kvinna inte kan leda nationen, inte kan bli president.
”Det Politiska Projektet” (2004) konstaterar att kvinnan, enligt islamisk lag, är kvalificerad att
delta i alla civila aktiviteter inom ”området för kontrakt”, det vill säga hon har ”rätt att äga, sälja,
köpa, belåna, låna, starta upp160, donera, spekulera, utnämna en representant, representera…
etc.”161 Beträffande den religiösa plikten jihād, heliga kamp, konstaterar Brödraskapet att det
visserligen endast åligger mannen att (vid behov) utföra jihād utanför landets gränser, men även
kvinnan är skyldiga att bedriva en defensiv kamp, jihād i självförsvar, vid ockupation.
Texten betonar att ”inget hindrar kvinnan från att bli domare eller chef eller minister, om hon har
kvalifikationerna som krävs för hennes tjänst, och om det [arbetet] inte sker på bekostnad av
hennes hem och hennes barn”162. Kvinnans deltagande i yrkeslivet är alltså villkorat; hemmet och
kvalifikationerna avgör. Det framkommer att ”omhändertagandet av familjen förblir kvinnans
främsta basuppgift och ingen annan förutom hon kan inta hennes plats”163. Det är alltså i mån av
överbliven tid och energi, när hushålls- och familjeuppgifterna är avklarade, som kvinnan åläggs
att delta i samhällsarbetet. Vidare beror kvinnans deltagande ”på kvinnans omständigheter och

Fritt översatt från arabiskan: ( وإنما نرى فيه نوعا ً من التخصص في توزيع العبءSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004,
”Det Politiska Projektet”).
157
Fritt översatt från arabiskan: ( فالباب مفتوح لمشاركات المرأةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
158
Mufti betyder, enligt Esposito, ”specialist on Islamic law competent to deliver fatwa or legal
interpretation/brief” (Esposito 1991, 220).
159
Fritt översatt från arabiskan:  والمرأة المنتخبة في، والمرأة الناخبة، والمرأة المفتية، والمرأة األديبة، والمرأة العاملة،المرأة الداعية
( حدود الواليات العامةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
160
Från verbet habba,  هب, som enligt Wehr har betydelsen ”to get in motion, start moving, to approach,
attack, tackle, embark, begin, start doing something” m.m. (Wehr 1980, 1016).
161
Fritt översatt från arabiska:  الخ... وتبيع وتشتري وترهن وتقرض وتهب وتتصدق وتضارب وتوكل وتتوكل،( الحق أن تمتلكSyriska
Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
162
Fritt översatt från arabiskan:  ولم،بل ال مانع أن تكون المرأة قاضية أو مديرة أو وزيرة إذا كانت تملك المؤهالت المطلوبة لوظيفتها
( يكن ذلك على حساب بيتها وأطفالهاSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
163
Fritt översatt från arabiskan: ( وتبقى رعاية األسرة أولى المهمات األساسية للمرأة وال أحد غيرها يستطيع أن يقوم مقامهاSyriska
Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
156
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samhällets omständigheter och dess [samhällets] grad av utveckling” 164. Kvinnans deltagande i
samhället kan med andra ord kopplas till ganska många villkor, om man så vill. Vilken
utvecklingsgrad har Syrien? Tillåter omständigheterna i det syriska samhället att kvinnor arbetar
utanför hemmet? Vem och som avgör dessa frågor förblir osagt.

Slutligen förordar Brödraskapet att kvinnan ska försäkras en rad rättigheter. De rättigheter som är
knutna till kvinnans civila status är: ”rätten att välja make utan press eller tvång eller
förmyndarskap, rätten till hemgiften, vårdnaden och amningen, rätten till bostad och försörjning
under al-’idda165, rätten att äga och ärva i enlighet med sharī’a”166. Bland övriga rättigheter som
kvinnan tillskrivs finns: rätten till utbildning, rätten att arbeta, rätten att delta i val, rätten att
representera och rätten att arbeta politiskt. Om familjelivet förlorar sin prägel av vänlighet, så har
mannen rätt att förklara skilsmässa och kvinnan har rätt till khul’167.

Brödraskapet identifierar tre tillvägagångssätt för att förverkliga sin vision beträffande kvinnors
rättigheter: 1) Etablering och stöd till kvinnoföreningar som arbetar för att förbättra kvinnors
sociala, ekonomiska och politiska situation, 2) Etablering och stöd till kulturföreningar som
”manar till anständig moral och som sprider enastående värden och kyskhet i samhället” 168 och 3)
Upprättandet av ett kvinnligt arbetslag som har ”erfarenhet och expertis om kvinnans problem i
världen i syfte att representera det islamiska synsättet i kvinno- och befolkningskonferenser som
FN anordnar”169. Kvinnor själva bär, genom punkt ett och tre, det primära ansvaret för att förbättra
situationen. Ansvaret beträffande samtliga punkter delegeras till det civila samhället.

6.1.4 Intertextualitet och representationer
Brödraskapet legitimerar sin text genom att referera till religiösa källor, i första hand korancitat
(10 stycken på ca 7-sidor). Även citat från hadīth (berättelser om Profetens uttalanden och
handlingar) liksom uttalanden som tillskrivs Profetens närmaste följeslagare (al-ṣaḥāba) vävs in.
Fritt översatt från arabiskan: ( ظروف المرأة وظروف المجتمع ومراحل تطورهSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004,
”Det Politiska Projektet”).
165
Al-’idda är, enligt Wehr, ”legally prescribed period of waiting during which a woman may not remarry after
being widowed or divorced” (Wehr 1980, 595).
166
Fritt översatt från arabiska:  حق المهر والحضانة واإلرضاع وحق السكن والنفقة،حق اختيار الزوج دون ضغط أو إكراه أو وصاية
 حق التملك والميراث كما حدده الشرع،( في العدةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
167
Khul’,  خلع, betyder ordagrant, enligt Wehr, ”divorce at the instance of the wife, who must pay a
compensation” (Wehr 1980, 256).
168
Fritt översatt från arabiska: ( التي تحض على األخالق الكريمة وتنشر قيم الفضيلة والعفاف في المجتمعSyriska Muslimska
Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
169
Fritt översatt från arabiska: خبرة ودراية بمشاكل المرأة في العالم لتمثيل وجهة النظر اإلسالمية في مؤتمرات المرأة والسكان التي
( تنظمها األمم المتحدةSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
164
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Två internationella konventioner nämns, ”Peking- och New York-konventionerna”. Brödraskapet
tar avstånd från dessa konventioner, liksom andra konventioner i samma anda: ”[f]örsöken som
vill eliminera alla skillnader mellan manligheten och kvinnligheten, och att göra dem [mannen och
kvinnan] lika i allting, och att tillåta abort utan restriktioner, och absolut sexuell frihet, vilket vi
sett i (Peking-konventionen) och (New York) och andra utöver dem. Vi förkastar dem”170.
Brödraskapet förklarar inte närmare vilka dessa konventioner är. Det väsentliga är att
internationella konventioner av detta slag förkastas, ”därför att de är mot människan, mot hennes
natur som gud har gett henne, mot familjen […], och mot samhället”171.

Representationer av omvärlden i denna text utgörs av hotfulla och/eller förkastliga fenomen.
Utöver förkastliga konventioner representeras omvärlden av ”[h]emska internationella planer”
som ”kretsar likt orkaner kring den muslimska kvinnan, i syfte att rycka upp henne från hennes
rötter och kasta iväg henne som ett torrt vedträ”.172 Vi blir också påminda om västerlandets
respektlösa kvinnosyn genom ”franska revolutionens män och deras efterföljare som tills helt
nyligen brukade diskutera mänskligheten (kvinnan), och argumentera i sina ekumeniska
församlingar kring hennes (mänskliga) eller (sataniska) själ”173.
Det förefaller troligt att denna text inte primärt vänder sig till ”omvärlden” (internationella
samfundet, västvärlden, m.fl.). Brödraskapets val av korancitat i syfte att betona likheten som
råder mellan män och kvinnor pekar också i denna riktning. Två av tre citat i sammanhanget
skildrar de inte okontroversiella sharī’a-bestraffningarna för stöld och äktenskapsbrott:”[m]annen
som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen”174 samt
”[s]traffet för äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren är hundra piskslag för var och
en”175. Mot bakgrund av den höga graden av religiös islamisk intertextualitet är frågan om texten
över huvud taget vänder sig till icke-muslimer och sekulära syrier.

Fritt översatt från arabiskan: ، وان تسوي بينهما في كل شيء،أما المحاوالت التي تريد أن تذيب كل الفروق بين الذكورة واألنوثة
 فنحن نرفضهما، كما رأينا في (اتفاقية بكين) و (نيويورك) وغيرهما، والحرية الجنسية بإطالق،( وتبيح اإلجهاض بإطالقSyriska Muslimska
Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
171
Fritt översatt från arabiskan:  وضد األسرة التي هي الحصن الحصين الطبيعي، وضد فطرته التي فطره هللا عليها،ألنهما ضد اإلنسان
 وضد المجتمع،( والشرعي لكل األجيالSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
172
Fritt översatt från arabiska: ً  وتلقي بها حطبا، لتقتلعها من جذورها، تدور كاإلعصار حول المرأة المسلمة،المخططات العالمية المريبة
ً ( يابساSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska Projektet”).
173
Fritt översatt från arabiska:  ويتجادلون،)إن رجال الثورة الفرنسية ومن واكبهم في أمسهم القريب كانوا يتمارون في إنسانية (المرأة
)( في مجامعهم المسكونية حول روحها (اإلنساني) أو (الشيطانيSyriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Det Politiska
Projektet”).
174
Översatt från arabiska ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماSurat al-mā’ida, 5:38) (Bernström 1998, 142).
175
Översatt från arabiska ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدةSurat An-Nūr, 24:2) (Bernström 1998, 505).
170
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6.1.5 Genrer, stilar, diskurser
Textens genre faller inom ramen för argumentation. Inledningsvis förklaras de försvårande
faktorerna för kvinnans situation i dagens samhälle, vilka utgörs av: 1.) en illvillig omvärld som
vill rycka upp den muslimska kvinnan från hennes rötter, 2.) en felaktig social struktur som
orsakat mannens efterblivenhet och ignorans och 3.) sedvänjor som vilar på en felaktig förståelse
av islam. Därefter redovisar Brödraskapet sin syn på kvinnan, genusrelationer, roller och
rättigheter. Slutligen presenterar Brödraskapet vägen framåt i form av tre åtgärdspunkter. Det är
ett politiskt manifest förankrad i islam. Texten präglas av den religiösa lärdes stil, en strävan att
inge auktoritet och legitimitet.

Vi har konstaterat att Brödraskapets omvärldsbegrepp är negativt laddat. Texten har drag av, vad
man kan kalla en anti-omvärld/västdiskurs (härefter kallad anti-västdiskurs). Samtidigt är det en
text som strävar efter att falla inom ramen för en moderat islamistisk diskurs. Den präglas av
respekt för kvinnan och hennes, delvis, särskilda roller och aktiviteter. Texten förordar kvinnans
deltagande i den offentliga sfären, i en mängd positioner och yrken. Däremot är kvinnans
deltagande i hög grad villkorad, vilket kan öppna upp för en mer radikal tolkning. Texten är en
exkluderande islamisk diskurs i den mån att icke-muslimer inte omnämns.
6.1.6 Verbal och semantisk analys – kvinnligheten i fokus
Ordet ”kvinna/kvinnor”176 förekommer naturligtvis frekvent i texten (totalt 77 gånger).
”Man/män”177 förekommer också frekvent, om än inte i samma utsträckning som ”kvinna/or”
(totalt 37 gånger). Det är en text som i lika hög grad handlar om fiktiva genusrelationer som
kvinnans fiktiva individuella och sociala identitet. Ordet ”kvinnlighet”178 förekommer 6 gånger i
texten. Däremot förekommer ordet ”manlighet” 179 endast en gång i texten och då endast i relation
till kvinnligheten. Emedan ”kvinnligheten” är föremål för rannsakning förblir ”manligheten”
odefinierad. Kvinnligheten manifesteras främst i moderskapet och karaktäriseras av känslighet.
Den är också förenad med vissa specifika krav på kvinnan, däribland klädseln ”inom
anständighetens ramar”. Kvinnligheten är emellertid hotad. Hoten utgörs av: försök att skapa total
jämlikhet mellan könen, att införliva kvinnan i mannens värld, av abort och sexuell frihet.

De arabiska ord som jag räknar hit är bestämda och obestämda former av: المرأة, النساء, األنثى, اإلناث.
De arabiska ord som jag räknar hit är bestämda och obestämda former av: الرجل, الرجال, الذكر, الذكور.
178
På arabiska: أنوثة.
179
På arabiska:  ذكورة.
176
177
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Orden ”kvinna/or” i kombination med ”muslim” nämns endast två gånger i texten. Begreppet
”Troende kvinna/or”180 nämns två gånger, om man bortser från ordets förekomst i textens
korancitat. I ”Det Politiska Projektet” (2004) karaktäriseras den muslimska kvinnan av kyskhet
och renhet, men hon hotas av yttre stormar.

6.2 En ambivalent brytpunkt (2012)
I ”Förbund och Kontrakt” (mars 2012) riktar Brödraskapet sig till hela det syriska folket.
Dokumentet publiceras ett år efter det att de folkliga protesterna bröt ut i Syrien. I ”Förbund och
Kontrakt” (2012) beskrivs proteströrelsen som en revolution ”för en fri nation och ett fritt och
värdigt liv för alla medborgare”181. Det är ”Syriens heroiska avkomlingar”182 som driver
revolutionen framåt. Inom detta begrepp ryms ”män och kvinnor, ungdomar, barn och äldre
män”183. Brödraskapet betonar att ”vårt folk med alla dess komponenter deltar i den
[revolutionen]”184.
Ett halvår efter ”Förbund och Kontrakt” (2012) publicerar Brödraskapet ”Syrien som vi vill ha”
(september 2012). I båda dokumenten betonar Brödraskapet vikten av att bevara det syriska
folkets mångfald. Enligt ”Syrien som vi vill ha” (2012) ska ”den nationella enheten realiseras [i
landet], och den sekteristiska extremismen förkastas, och olika religioner och ideologier och
etniciteter samverka [i landet]”185. Brödraskapets demokratiska åtaganden betonas och diktaturen
fördöms.

6.2.1 Fiktiva genusrelationer, identiteter och aktiviteter
I ”Förbund och Kontrakt” (2012) uttrycks fiktiva sociala relationer mellan olika grupper i det

180

Mū´mina/mū´mināt betyder troende kvinna/kvinnor och är ett vanligt ord i Koranen för de troende
muslimska kvinnorna.
181
Fritt översatt från arabiska:  وحياة حرة كريمة لكل مواطن،( من أجل وطن حرSyriska Muslimska Brödraskapet, mar
2012, ”Förbund och Kontrakt”).
182
Fritt översatt från arabiska: ( أبناء سوريا األبطالSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och
Kontrakt”). Jag har valt att översätta det arabiska ordet ´abnā´ med det genusneutrala ordet ”avkomlingar”. Den
vanligaste översättningen för detta ord är dock ”söner”.
183
Fritt översatt från arabiska: ً  شبابا ً وأطفاالً وشيوخا،( رجاال ونسا ًءSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012,
”Förbund och Kontrakt”). Jag har valt att översätta det arabiska ordet shuyūkhan i detta sammanhang med ”äldre
män”. Det kan, enligt Wehr, även översättas med ord som: ”patriarker, klanledare, medlemmar i religiösa ordnar,
senatorer i parlamentet”, m.m.” (Wehr 1980, 496.)
184
Fritt översatt från arabiska: مكوناته
ّ ّ( يشارك فيها شعبنا بكلSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund
och Kontrakt”).
185
Fritt översatt från arabiska:  وتتعايش فيها مختلف الديانات والمذاهب واألعراق، وينبذ التعصب الطائفي،تتحقق فيها الوحدة الوطنية
(Syriska Muslimska Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”).
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syriska folket snarare än relationerna mellan kvinnor och män. Dokumentet avser att presentera
”en grund för ett nytt samhällskontrakt som etablerar en modern, nationell och säker relation
mellan det syriska samhällets beståndsdelar, med alla dess religiösa, ideologiska och etniska
grupperingar, samt dess intellektuella och politiska strömningar” 186. Enligt visionen ska alla
medborgare vara jämlika oavsett ”deras etnicitet, religion, ideologi och benägenheter” 187.
Innebörden av ordet ”benägenheter” förbli odefinierat. Kan genus höra dit?
I ”Förbund och Kontrakt” (2012) nämns ”kvinnor” specifikt vid ett tillfälle, under målsättningen
”en stat, medborgarskap och jämlikhet”188. Visionen jämställer kvinnor och män, i vissa aspekter:
”männen och kvinnorna är jämställda i den [nationen], avseende den mänskliga värdigheten och
kompetensen, och kvinnan åtnjuter sina fullständiga rättigheter” 189. Kvinnan åtnjuter sina
rättigheter, men är de annorlunda från männens? Männens och kvinnans kompetenser jämställs,
men är de lika kompetenta inom alla områden eller är det kvinnans specifika kompetensområden
som är ”lika mycket värda” som mannens? Tolkningsutrymmet kring kvinnans identitet lämnas
öppet.
”Förbund och Kontrakt” (2012) inkluderar visionen om ”en stat som har åtagit sig de mänskliga
rättigheterna – såsom de fastställts i de himmelska lagarna och de internationella fördragen” 190.
Frågan om möjliga motsättningar mellan ”de himmelska lagarna och de internationella fördragen”
lämnas öppen. Emellertid inkluderar texten visionen om ”en stat som tar avstånd från terrorism
och bekämpar den [terrorismen], och respekterar förbunden och kontrakten och fördragen och de
internationella överenskommelserna”191, en formulering som bör inkludera FN:s konventioner om
kvinnors rättigheter.

Fritt översatt från arabiska: مكونات المجتمع السوري
ّ  يؤسّس لعالقة وطنية معاصرة وآمنة بين،وتتقدم بها أساسا ً لعقد اجتماعي جديد
( بكل أطيافه الدينية والمذهبية والعرقية وتياراته الفكرية والسياسيةSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och
Kontrakt”).
187
Fritt översatt från arabiska: ( أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهمSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012,
”Förbund och Kontrakt”). Jag har valt att översätta det arabiska ordet itijāhāt med benägenheter. Enligt Wehr
kan ordet översättas med: ”directions, inclinations, tendencies, orientations, trends” m.m. (Wehr 1980, 1054).
188
Fritt översatt från arabiska: ”( دولة مواطنة ومساواةFörbund och kontrakt från Syriska Muslimska Brödraskapet”,
2012-03-25).
189
Fritt översatt från arabiska:  وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة، واألهلية، في الكرامة اإلنسانية،( يتساوى فيها الرجال والنساءSyriska
Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och Kontrakt”).
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Fritt översatt från arabiska: كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية- ( دولة تلتزم بحقوق اإلنسانSyriska Muslimska
Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och Kontrakt”).
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Fritt översatt från arabiska:  وتحترم العهود والمواثيق والمعاهدات واالتفاقيات الدولية،( دولة تنبذ اإلرهاب وتحاربهSyriska
Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och Kontrakt”).
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I ”Förbund och Kontrakt” (2012) fastställs vidare att ”varje medborgare i det [landet] är berättigad
till att uppnå den högsta av positioner”192. Kan presidentposten därmed innehas av en kvinna? Det
finns en tvetydighet i arabiskan här. Ordet medborgare, muwāṭin193, skulle kunna tolkas som
”manlig medborgare” eller som ett neutralt begrepp innefattande så väl kvinnor som män.
Tvetydigheten ökar i frasen som kopplas till denna mening. Den högsta positionen uppnås ”genom
två principer, val eller kompetens”194. Vem bestämmer om presidenten ska utses genom val eller
på grund av sin kompetens? Kan en kvinna väljas till president? Kan hon inneha den rätta
kompetensen? Tolkningsutrymmet kring kvinnans möjlighet att leda landet lämnas öppet.
Dokumentet ”Syrien som vi vill ha” (2012) framstår som ett mer konservativt dokument än
”Förbund och Kontrakt” (2012) avseende fiktiva genusroller och identiteter. I ”Syrien som vi vill
ha” (2012) återkommer begrepp som Brödraskapet använde i ”Politiskt Projekt” (2004). Kvinnor
representeras i termer av ”männens systrar” och kvinnorna komplimenterar snarare än jämställs
männen. Brödraskapet vill ha ”ett land [där] kvinnorna är männens systrar, jämlika avseende den
mänskliga värdigheten och komplementära avseende sysslorna och plikterna”195. Det finns inte
längre någon referens till kvinnor som deltagare i revolutionen, vilket var fallet i ”Förbund och
Kontrakt”. Är kvinnans primära domän återigen hemmet?

6.2.2 Intertextualitet, representationer, diskurser
”Förbund och Kontrakt” (2012) är en brytpunkt med Brödraskapets ”Det Politiska Projektet”
(2004) beträffande synen på omvärlden. I ”Förbund och Kontrakt” (2012) representeras
omvärlden i form av internationella förbund och överenskommelser som Brödraskapet förbinder
sig att följa.
”Förbund och Kontrakt” (2012) utgör också en språklig brytpunkt. Jämfört med ”Det Politiska
Projektet” (2004) är det ett relativt religiöst avskalat språk som används. Inledningsvis konstateras
att Brödraskapets utgångspunkt vilar på ”principerna från vår sanna islamiska religion som baseras

ّ (Syriska Muslimska Brödraskapet, mar
Fritt översatt från arabiska: مواطن فيها الوصول إلى أعلى المناصب
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2012, ”Förbund och Kontrakt”).
193
Enligt Wehr har muwāṭin betydelsen: ”countryman, compatriot, fellow citizen” (Wehr 1980, 1080).
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Fritt översatt från arabiska: ( استنادا ً إلى قاعدتي االنتخاب أو الكفاءةSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012,
”Förbund och Kontrakt”).
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Fritt översatt från arabiska:  ومتكاملون في الوظائف والواجبات، متساوون في الكرامة اإلنسانية،نريدها بلدا النساء فيه شقائق الرجال
(Syriska Muslimska Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”).
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på frihet, rättvisa, tolerans och öppenhet”196. Texten inkluderar emellertid endast ett korancitat och
ingen hänvisning till ḥadīth. Totalt nämns islam- och gudsrelaterade ord vid fyra tillfällen i texten,
utöver den inledande frasen ”i guds den barmhärtiges namn”. En islamistisk diskurs är närvarande
men mindre påtaglig än 2004. Samtidigt inkluderas en pluralistisk diskurs i form av
återkommande referenser till uttryck som ”oberoende av religiös, etnisk, politisk, ideologisk
tillhörighet”.
I ”Syrien som vi vill ha” (sep 2012) betonas i högre utsträckning begreppen ”islamisk” och
”arabisk”. I åtta av dokumentets 22 punkter och i avslutningen nämns islam i en form eller annan,
ofta i samband med ordet ”arabisk”. Visionen inkluderar ett land ”med en arabisk, islamisk
identitet, för islam är en religion och en kultur för den muslimska medborgaren, och en kulturell
identitet för den icke-muslimska medborgaren”197. Kopplingen ”arabisk” och ”islamisk” återfinns
i begrepp som: ”en arabisk, islamisk identitet”, ”den arabiska, islamska tillhörigheten”, ”ett
framgångsrikt arabiskt, islamiskt projekt”, ”den regionala, arabiska och islamiska
integrationen”198. Vision är ”en stat som avancerar på den arabiska solidaritetens väg för att bli en
stat av de förenade arabiska staterna”199 och ”en stat som avancerar med sina bröder [likar] bland
de islamiska staterna för att bli, bland dem, en stat av de förenade islamiska staterna” 200. En ny
panarabisk-panislamisk diskurs framträder.
Den islamistiska diskursen är tydlig i ”Syrien som vi vill ha” (2012). Visionen inkluderar ”ett land
i vilket alla [medborgare] förfinas i skuggan av guds, den allsmäktiges sharī’a [lagar], genom
folkets accepterande och deras val”201. Emellertid bygger införandet av sharī’a på folkets
uppmaning via val.

Fritt översatt från arabiska:  القائمة على الحرية والعدل والتسامح واالنفتاح،( منطلقين من مبادئ ديننا اإلسالمي الحنيفSyriska
Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och Kontrakt”).
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Fritt översatt från arabiska:  وهوية حضارية للمواطن غير المسلم، فاإلسالم دين وحضارة للمواطن المسلم،ذا هوية عربية إسالمية
(Syriska Muslimska Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”).
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Fritt översatt från arabiska:  هوية عربية إسالمية,  االنتماء العربي واإلسالم,  مشروع عربي إسالمي ناجح, التكامل اإلقليمي والعربي
( واإلسالميSyriska Muslimska Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”)
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Fritt översatt från arabiska: ( دولة تسعى في طريق التضامن العربي لتكون والية من الواليات العربية المتحدةSyriska Muslimska
Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”).
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Fritt översatt från arabiska: ( وتسعى مع أشقائها من الدول اإلسالمية لتكون فيهم والية من الواليات اإلسالمية المتحدةSyriska
Muslimska Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”).
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Fritt översatt från arabiska:  من خالل رضى الناس واختيارهم،( بلدا ينعم فيها الجميع بظل شريعة هللا عز وجلSyriska
Muslimska Brödraskapet, sep 2012, ”Syrien som vi vill ha”).
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Utöver ett korancitat inkluderar ”Förbund och Kontrakt” (2012) ett visst mått av intertextualitet i
form av internationella fördrag som inte specificeras. Det framgår att ”Förbund och Kontrakt”
(2012) utgår från ”Politiska Projektet” (2004) och ”Nationella Hederschartern” (2001), liksom
”de andra officiella dokumenten som Brödraskapet har [varit med och] stött”202. Utöver ett
korancitat saknas tydlig intertextualitet i ”Syrien som vi vill ha” (2012). Emellertid återkommer,
som konstaterats, begrepp från ”Det Politiska Projektet” (2004).

6.3 En genusresa (2013)
Det framgår av al-Wa’ds hemsida att partiet är ett ”självständigt nationellt parti med en moderat
islamisk referens [som] arbetar för etableringen av frihetens och rättvisans principer genom
demokratiska medel under mottot ett rättvist hemland [med] konstitutionell demokrati” 203. I
partiets idégrund omnämns kvinnor specifikt vid ett tillfälle; av partiets 14 målsättningar ingår
målsättningen att rikta ”uppmärksamhet till frågor som rör kvinnan, familjen, ungdomarna, de
marginaliserade grupperna och de med särskilda behov” 204. Texten som mer specifikt behandlar
al-Wa’ds syn på kvinnan, kvinnors rättigheter och roller i samhället är en del av det omfattande
partiprogrammet. I avsnittet som kallas ”Kvinnan” inkluderas 22 punkter, varav 21 berör
åtgärder205. Al-Wa’ds handlingsplan är alltså mycket mer utförlig än de tre punkter som
Brödraskapets vision ”Det Politiska Projektet” (2004) inkluderade för kvinnor.

6.3.1 Fiktiva genusrelationer, identiteter och aktiviteter
Al-Wa’d beskrivs som ett parti som ”lägger stor vikt vid kvinnofrågorna som ackumulerats under
många är”206. Skälet till att fokusera kvinnofrågorna ”beror på hennes inflytelserika roll i den
sunda uppfostran av individer och generationer”207. Kvinnans identitet och roll som moder är
visserligen det primära, men när detta konstaterats är det inget som återkommer i texten. För att
Fritt översatt från arabiska: ( األوراق الرسمية المعتمدة من قِبَل الجماعةSyriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012,
”Förbund och Kontrakt”).
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Fritt översatt från arabiska: حزب وطني مستقل ذو مرجعية إسالمية وسطية يعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة بالوسائل
( الديمقراطية تحت شعار وطن عدالة ديموقراطية دستوريةThe National Party for Justice and Constitution, ”al-Wa’d”,
”Etableringsetapper för det Nationella Partiet för Rättvisa och Konstitution ’Löftet’”, hämtat från partiets
hemsida 2014-05-10: http://www.wadsy.org/?page_id=1511).
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Fritt översatt från arabiska:  وذوي االحتياجات الخاصة،  والفئات المهمشة،  والشباب، ( الهتمام بشؤون الطفل والمرأة واألسرةThe
National Party for Justice and Constitution, ”al-Wa’d”, 2013, ”Idégrunderna för partiet”, hämtat från partiets
hemsida 2014-05-10: http://www.wadsy.org/?page_id=1895).
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The National Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”.
Fritt översatt från arabiska: ( يولي حزبنا أهمية كبيرة لقضايا المرأة المتراكمة على مدار سنوات طويلةThe National Party for
Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från arabiska: ( إنما يرجع ذلك لدورها المؤثر في التنشئة الصحية لألفراد واألجيالThe National Party for
Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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säkra den ultimata målsättningen ”en sund uppfostran av individer och generationer” ska al-Wa’d
utveckla ”kvinnans kulturella, sociala, materiella och politiska förmågor” 208.
Kvinnans deltagande i det offentliga livet står högt på al-Wa’ds agenda. Partiet ska ”vidta alla
nödvändiga åtgärder för att uppmuntra kvinnan till deltagande i det offentliga livet” 209. En
väsentlig skillnad från det ”Politiska Projekt” (2004) är att kvinnans deltagande i det offentliga
livet inte längre är villkorat. Al-Wa’d uppvisar även en självreflexion som varit frånvarande i
Brödraskapets dokument. Al-Wa’d förbinder sig att uppmärksamma ”kvinnans medlemskap i vårt
parti och uppmuntra henne att engagera sig i partiarbetet och spela en aktiv roll i politiken” 210.
Al-Wa’d ska, enligt partiprogrammet, ”stödja tidskrifter och religiösa donationer och
organisationer i det civila samhället med koppling till kvinnan och samarbeta med dessa
organisationer”211. Partiet ska arbeta för att ”anta lagstiftning kopplad till kvinnofrågorna”212,
något som inte nämndes i Brödraskapets ”Politiska Projekt” (2004) eller dokumenten från 2012.
Al-Wa’d ska vidare ”förhindra213 materiellt och sexuellt utnyttjande av kvinnan och förhindra
våldet [som är] riktat mot henne”214. Partiet ska förebygga kvinnors självmord och hedersmord
genom ”att utföra utbildnings- och medvetandegörande seminarier för kvinnorna och
familjerna”215. Våld mot kvinnor nämns i flera punkter och aspekter. Partiet ska ”skapa program
för att skydda kvinnorna som utsätts för våld eller de som inte åtnjuter materiellt stöd
[försörjning]”216. Al-Wa’d ska även ”implementera principerna som fastställs i Konventionen om

Fritt översatt från arabiska: ً ( الرقي بقدرات المرأة ثقافيا ً واجتماعيا ً وماديا ً وسياسياThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från arabiska: ( اتخاذ كل التدابير الالزمة لتشجيع المرأة للمشاركة في الحياة العامةThe National Party for Justice
and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från: دورا فعاالً في السياسة
ً ( بعضوية المرأة في حزبنا وتشجيعها لالنخراط في العمل الحزبي ولعبThe National
Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från:  والتعاون مع هذه المنظمات، ( دعم المجالت واألوقاف ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بالمرأةThe National
Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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“Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från: ( منع استغالل المرأة ماديا ً وجنسيا ً ومنع العنف الممارس ضدهاThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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eliminering av all form av diskriminering mot kvinnor” 217. Partiet ska även ”annullera domsluten i
vilka förekommer diskriminering mot kvinnan”218.

Al-Wa’d betonar utbildning för flickor och kvinnor. Utbildningsprojekt ska utvecklas för flickorna
på landsbygden.”Träning av de kvinnliga kadrerna för att de ska anta sin roll i samhället” 219, står i
fokus. Situationen för de arbetande kvinnorna ska också förbättras. Socialförsäkring för arbetande
kvinnor nämns samt ”uppmärksamheten på andra frågor som rör kvinnans arbete och frågor som
rör barnet och familjen”220. Frågor om kvinnans arbete knyts till frågor som rör barnen och
familjen på ett nytt sätt. Al-Wa’d ska också förbättra situationen för hemmafruar genom att
inkludera dem i socialförsäkringen och att ”skapa nya arbetsmöjligheter för dem [som] de utför i
hemmet”221.

Al-Wa’d förbinder sig att garantera kvinnans rättigheter i familjebalken och arbetsrätten, utan att
nämna exakt vad och hur. Kvinnan ska också skyddas mot krigets effekter och kvinnors problem,
som uppkommit under revolutionen och kriget, ska åtgärdas och behandlas.222 Samtidigt kan
konstateras att kvinnors politiska rättigheter inte betonas. I avsnitt om ”Kvinnan” i
partiprogrammet gör al-Wa’d exempelvis inte upp med Brödraskapets nämnda ambivalens
beträffande kvinnans möjlighet att leda nationen. Det är ett ämne som inte berörs.

6.3.2 Intertextualitet och representationer
Al-Wa’ds ställer sig bakom den internationella ”Konventionen om förbud mot all form av
diskriminering mot kvinnor” och avser att implementera den. Enligt partiprogrammet ska al-Wa’d
”dra nytta av internationella normer beträffande de specifika fri- och rättigheterna för kvinnor och

Fritt översatt från arabiska: ( تطبيق المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد النساءFN-konventionen
CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) (The National Party for
Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från arabiska: ( إلغاء األحكام القضائية التي تم فيها التمييز ضد المرأةThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från arabiska: ( تدريب الكوادر النسائية لتؤدي دورها في المجتمعThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från arabiska: ( االهتمام بقضايا عمل المرأة األخرى وقضايا الطفل واألسرةThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ” Socialpolitiken”).
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Fritt översatt från arabiska: ( خلق فرص عمل جديدة لهن يمارسنها من خالل المنزلThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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The National Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Social Policies/Socialpolitiken”.
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barn”223. Omvärlden representeras av internationella konventioner och normer som omnämns i
positiva ordalag.

Viss intertextualitet med Brödraskapets tidigare policy-dokument återfinns i al-Wa’ds
partiprogram. Brödraskapets problemformulering beträffande sammanblandningen av religion och
tradition skönjas i en kort fras. Likaså fastställs inledningsvis kvinnans primära roll som
”uppfostrare av sunda individer och generationer”.

6.3.3 Genrer, stilar, diskurser
Al-Wa’ds text ”Kvinnan” är en politisk argumentation uttryckt i enkla ordalag. Stilen är politisk
och inte religiös. Visionen inkluderar en feministiskt influerad diskurs, dock utan att någon
könsmaktsordning uttryckligen ifrågasätts. Kvinnans deltagande i det offentliga livet är inte
villkorat. Visserligen är kvinnans primära roll den som ”uppfostrare av sunda individer och
generationer” men det är kvinnans deltagande i det offentliga livet (i utbildning, arbete,
utveckling) och hennes rättigheter som fokuseras. Al-Wa’d introducerar ett nytt tema; våld mot
kvinnor. Frånvaron av diskussionen om ”kvinnligheten” är belysande för al-Wa’ds steg från en
biologistisk diskurs om kvinnans ”essens” till en rättighetsdiskurs. Frånvaron av religiöst laddade
ord är också belysande. Det är ”alla” kvinnor som avses, inte den muslimska kvinnan. Al-Wa’ds
diskurs är en inkluderande diskurs.

Närvaron av internationella organisationer och konventioner är positivt laddad. Det är en diskurs
som stödjer sig på internationella principer om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, en
rättighetsbaserad diskurs.

6.3.4 Verbal och semantisk analys
Begreppet ”kvinnlighet” förekommer inte över huvud taget i al-Wa’ds avsnitt om ”Kvinnan” i
partiprogrammet. Al-Wa’d har valt att uttrycka ”kvinnan/kvinnorna” enbart med de arabiska orden
al-marr´a/al-nisā´, medan Brödraskapets ”Det Politiska Projektet” (2004) även inkluderade orden
´unthā/´ināth för kvinna/kvinnor. Orden ´unthā/´ināth har betydelsen ”feminine, female”224 och

Fritt översatt från arabiska: ( االستفادة من المعايير الدولية في مجال الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة واألطفالThe National
Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, “De grundläggande rättigheterna och de politiska
principerna”, hämtad 2014-05-12: http://www.wadsy.org/?page_id=1864).
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kopplas till det arabiska ordet för ”kvinnlighet”, unūtha. Med tanke på att al-Wa’d har valt bort att
diskutera ”kvinnlighet” i sin plattform, kan det falla sig naturligt att inte använda orden
´unthā/´ināth utan hålla sig till de mer neutrala orden för kvinna: al-marr´a/al-nisā´.
I avsnittet om ”kvinnan” i al-Wa’ds vision 2013 finns ingen referens till mannen/männen.
”Mannen” lyser med sin frånvaro i al-Wa’ds vision. ”Mannen/männen” är även frånvarande från
diskussionen om våld mot kvinnor. Exempelvis förbinder sig partiet att förebygga hedersmord
genom utbildning och medvetandegörande insatser för ”kvinnorna och familjerna”. Begreppet
”familjerna” tycks dölja männen.
Religionen, al-dīn, nämns vid ett tillfälle i al-Wa’ds avsnitt om ”kvinnan” i partiprogrammet. Det
finns inga begrepp som relaterar specifikt till islam eller någon annan religion. Religion nämns
dock i samband med al-Wa’ds målsättning att ”återföra samhällets upplysning avseende
kvinnofrågan mellan sedvänjorna och religionen” 225. Det krävs alltså, enligt al-Wa’d och
Brödraskapet (som tidigare konstaterats), att förvirringen kring sedvänjor och religion reds ut. Är
det strävan efter den ursprungliga religionen som båda organisationerna alltjämt är ute efter?
I al-Wa’ds text ”Kvinnan” förekommer utbildningsrelaterade ord (skolgång, seminarier, träning,
workshops, m.m.) frekvent. Flera av utbildningsinsatserna knyts till kvinnor och familjer på
landsbygden. Det är också tydligt att al-Wa’d fokuserar fenomen som våld och diskriminering mot
kvinnor. I avsnittet om ”kvinnan” i partideklarationen nämns, i relation till kvinnor, orden:
”våld/et”, ”diskriminering/en”, ”utnyttjande/t” och ”mord med koppling till hedern” 226. Det är
kvinnor och barn som är föremål för våld inom hemmet och partiet ska genomföra ”särskild
lagstiftning om skydd för offren av detta våld [inom familjen] och de är kvinnorna och barnen” 227.
Partiet ska också ”öppna center för skydd mot det [våld inom familjen]”228.

7. Sammanfattning
Brödraskapets dokument ”Det Politiska Projektet” (2004) faller under kategorin ”En islamistisk

Fritt översatt från arabiska: ( إعادة ثقافة المجتمع في قضية المرأة بين العادات والدينThe National Party for Justice and
Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”).
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utgångspunkt”. Den fiktiva genusrelationen som förordas i dokumentet karaktäriseras av
”syskonskapet”. Kvinnan beskrivs som ”mannens syster” och mannen som ”hennes broder”.
Relationen beskrivs som en ”komplementär” relation som vilar på tillgivenhet, medkänsla,
respekt. Beträffande fiktiva identiteter och sociala aktiviteter, är kvinnan och mannens egenskaper
och roller antingen lika, olika eller komplementära. Mannen och kvinnans främsta likhet är
likheten inför gud. Kvinnan och mannens olikhet bottnar i kvinnlighetens främsta karaktärsdrag:
moderskapet. Moderskapet medför avgörande psykologiska skillnader mellan könen såsom
kvinnans känslighet. Som konsekvens är hennes juridiska vittnesmål inte riktigt lika tillförlitligt
som mannens. Den muslimska kvinnan beskrivs i termer av kyskhet och renhet. Hennes plats i det
sociala livet kännetecknas av ärbarhet, helighet, respekt. En anständig klädsel är en del av
kvinnans sociala identitet.
I ”Förbund och Kontrakt” (2012) är män och kvinnor jämställda avseende den ”mänskliga
värdigheten och kompetensen”. Det förblir oklart om kvinnan och mannen anses vara lika
kompetenta inom alla områden eller om det är deras respektive kompetensområden som är lika
mycket värda. Kvinnan ”åtnjuter sina fullständiga rättigheter”. Vilka dessa är förblir oklart. I
”Syrien som vi vill ha” (2012) beskrivs kvinnans fiktiva identitet i termer av ”männens systrar”.
Där ”Politiska Projektet” (2004) omsorgsfullt definierar fiktiva genusrelationer och kvinnans
identitet, lämnar ”Förbund och Kontrakt” (2012) tolkningsutrymmet öppet. ”Syrien som vi vill ha”
(2012) återknyter i hög grad till formuleringarna från 2004. ”Förbund och Kontrakt” (2012) för
däremot fram kvinnan som deltagare i ”revolutionen”.
Al-Wa’d (2013) konstaterar, i likhet med Brödraskapet, att kvinnans roll främst är att säkra ”en
sund uppfostran av individer och generationer”. Begreppet ”Kvinnan som moder” nämns inte men
innebörden finns kvar. För att kvinnan ska kunna utföra denna primära uppgift måste hennes
”kulturella, sociala, materiella och politiska förmågor” utvecklas. Kvinnans deltagande i det
offentliga livet är, enligt al-Wa’d, inte målsättningen utan medlet för att uppnå det primära målet:
uppfostran av sunda individer och generationer. Al-Wa’d ägnar inte frågan om kvinnans ”essens”
och ”kvinnligheten” något utrymme. Kvinnans biologi har inga implikationer på hennes
psykologiska, sociala och politiska förmågor. Al-Wa’d använder ett inkluderande kvinnobegrepp.
Det är inte den muslimska kvinnan som står i fokus, det är alla kvinnor. Vidare fokuserar al-Wa’d
kvinnans sociala roller, rättigheter, problem och åtgärder. Kvinnans fiktiva identitet framkommer
snarare i termer av fiktiva sociala aktiviteter och roller. Beträffande den fiktiva genusrelationen
kan det vara värt att notera att al-Wa’d inte bara lämnar Brödraskapets beskrivning av mannen
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som ”kvinnans broder” utan lyfter frågan om våld mot kvinnor och framhåller, om än indirekt,
män som våldsutövare inom hemmets väggar.

Beträffande fiktiva sociala aktiviteter och roller är kvinnans deltagande i det offentliga livet, enligt
”Politiska Projektet” (2004), villkorat. Hemmet och familjen är kvinnans primära ansvar, vilket
inte kan delegeras. Efter fullföljda hushålls- och familjeplikter har kvinnan möjlighet att delta i
samhället. Kvinnans deltagande beror emellertid även på ”samhällets omständigheter och dess
grad av utveckling”; diffusa termer som kan, om man så önskar, användas för att beskära kvinnans
möjligheter ytterligare. Enligt ”Politiska Projektet” (2004) har kvinnan ekonomiska rättigheter att
utföra allt som krävs för att driva verksamhet. Kvinnor ska kunna inneha höga religiösa poster,
exempelvis som muftia (specialist på islamisk lag). Kvinnor ska också åtnjuta politiska rättigheter
såsom rätten att välja och rätten att representera, att kunna väljas, inom vissa gränser. Det är
tveksamt om en kvinna kan leda nationen. Politisk representation med begränsningar är det som
gäller för kvinnor.
”Fördrag och Kontrakt” (2012) lyfter fram kvinnor som deltagare vid sidan om ”männen, barnen,
ungdomarna och de äldre männen” i det folkliga upproret. Kvinnans fiktiva sociala aktiviteter
inkluderar alltså politisk aktivism. Det är ”vårt folk med alla dess komponenter” som, enligt
Brödraskapet, driver revolutionen framåt.

Bland de fiktiva sociala aktiviteter som fokuseras av al-Wa’d är utbildning för flickor och kvinnor
central. Al-Wa’d uppvisar en självreflexivitet, vars motsvarighet är frånvarande i Brödraskapets
visioner, genom att förorda att kvinnor ska spela en aktiv roll i det egna partiet. Al-Wa’d ska inte
enbart stödja organisationer i det civila samhället som verkar för kvinnors rättigheter, i likhet med
Brödraskapet, utan även agera på lagstiftningsområdet i syfte att stärka kvinnors rättigheter.
Ytterligare en skillnad är al-Wa’ds strävan att förhindra materiellt och sexuellt utnyttjande av
kvinnan samt våld mot kvinnan - en helt ny problemformulering. Kvinnans problem finns på
hemmaplan och det krävs aktiva åtgärder som lagstiftning, utbildning och skyddsboenden för att
förbättra situationen för utsatta kvinnor. Arbetande kvinnor ska, enligt al-Wa’d, täckas av
socialförsäkring. Partiet gör även en koppling mellan ”frågor som rör kvinnors arbete” och ”frågor
som rör barnen och familjen”, vilka ska ”ägnas uppmärksamhet”. Ett uttalande som potentiellt
öppnar upp för problematisering av kvinnans roller i respektive sfär. Kvinnans politiska roller på
nationell nivå är inte i fokus i al-Wa’ds avsnitt om ”kvinnan” i partiprogrammet. Frågan om
kvinnors möjlighet att leda nationen berörs inte.
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Beträffande representation och intertextualitet framträder två avgörande skillnader mellan
Brödraskapets ”Det Politiska Projektet” (2004) och al-Wa’ds partiprogram (2013). ”Det Politiska
Projektet” (2004) genomsyras av korancitat och inkluderar hänvisningar till ḥadīth och andra
religiösa berättelser. I al-Wa’ds avsnitt om ”kvinnan” förekommer inga begrepp som relaterar till
islam. Al-Wa’d binds dock till islam i partideklarationen; partiet ska utgå från ”en moderat
islamisk referens”. Den andra skillnaden som framträder är intertextualiteten knuten till
internationella konventioner och representationen av omvärlden generellt. Emedan Brödraskapet
(2004) förkastar internationella konventioner beträffande kvinno- och befolkningsfrågor, ställer
sig al-Wa’d bakom dessa. Representationen av omvärlden är negativt laddad i ”Det Politiska
Projektet” (2004) och positivt laddad hos al-Wa’d.
Brödraskapets dokument från 2012 uppvisar en ambivalent intertextualitet. ”Förbund och
Kontrakt” (mars 2012) inkluderar visserligen ett korancitat men texten är relativt religiöst
avskalad. ”Syrien som vi vill ha” (september 2012) inkluderar återigen en mängd begrepp med
koppling till islam, liksom en stark betoning på ”det arabiska”. ”Förbund och Kontrakt” (2012)
utgör en brytpunkt beträffande representationen av omvärlden. Representationen av omvärlden i
form av internationella överenskommelser är positivt laddad; det är avtal som Brödraskapet
förbinder sig att följa.

Slutligen har jag identifierat olika diskurser som förekommer i Brödraskapets dokument och alWa’ds partiprogram. ”Det Politiska Projektet” (2004) präglas av en moderat islamistisk diskurs
som lovordar respekten för kvinnan och öppnar upp för kvinnligt deltagande i den offentliga
sfären. Däremot är kvinnans deltagande i samhället i hög grad villkorat, vilket öppnar upp för mer
radikala tolkningar. Dokumentet inkluderar en exkluderande islamisk diskurs i den mån att ickemuslimska kvinnor och män inte omnämns, samt en anti-västdiskurs som exempelvis
karaktäriseras av Brödraskapets förkastande av internationella konventioner.
Brödraskapets dokument ”Förbund och Kontrakt” (2012) inkluderar en moderat islamistisk
diskurs, som emellertid är mindre påtaglig än i ”Det Politiska Projektet” (2004). Samtidigt
introduceras en pluralistisk diskurs som inkluderar Syriens befolkning ”oberoende av religiös,
etnisk, politisk, ideologisk tillhörighet”. I ”Syrien som vi vill ha” (2012) återkommer en tydligare
islamistisk diskurs. Samtidigt framträder en ny panarabisk-panislamisk diskurs, som framhåller
visionen om Syrien som ”en stat av de förenade arabiska staterna” och ”av de förenade islamiska
staterna”. ”Syrien som vi vill ha” (2012) tycks utföra en balansakt mellan en pluralistisk diskurs
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som bekräftar Syriens mångfald och en islamistisk, panarabisk-panislamisk diskurs. Dock faller
tyngdpunkten på den senare.
I avsnittet ”Kvinnan” i al-Wa’ds partiprogram är den islamistiska diskursen och anti-västdiskursen
helt frånvarande. Utan att uttryckligen ifrågasätta könsmaktsordningen anser jag att Al-Wa’ds
diskurs är feministiskt influerad, exempelvis genom att den lyfter frågor om våld, diskriminering
och sexuellt utnyttjande av kvinnor. En rättighetsbaserad diskurs framträder. Det är kvinnans
rättigheter som fokuseras, rättigheter som inkluderas i internationella konventioner. Det är en
inkluderande diskurs som omfattar alla kvinnor, inte enbart den muslimska kvinnan.

Nedan tabell är tänkt att illustrera de fiktiva genusroller, identiteter, sociala aktiviteter och de
diskurser som framkommit.
En islamistisk utgångspunkt
(2004)
- Syskonskapet mellan könen,
- Mannen och kvinnan
komplementära,
- Kvinnan som moder,
- Kvinnligt deltagande under
villkor,
- Kvinnans ”essens” och
”kvinnligheten” i fokus.
Framträdande diskurser
Moderat islamistisk
Exkluderande islamisk
Anti-väst

En ambivalent brytpunkt
(2012)
- Kvinnan och mannen som
deltagare i revolutionen,
- Kvinnan som politisk
aktivist,
- Syskonskapet mellan könen,
- Kvinnan och mannen
jämlika i värdighet &
kompetens.
Framträdande diskurser
Moderat islamistisk
Pluralistisk
Panarabisk-panislamisk

En genusresa
(2013)
- Kvinnan som moder men
deltagandet i fokus,
- Kvinnors utbildning och arbete
centralt,
- Bekämpa våld & diskriminering
mot kvinnor,
- Kvinnors juridiska rättigheter.
- Kvinnors politiska ledarskap?
Framträdande diskurser
Feministiskt influerad
Rättighetsbaserad
Inkluderande

8. Diskussion och slutord
I diskursanalysen av de policy-dokument som Syriska Muslimska Brödraskapet och dess
”förlängda arm” partiet al-Wa’d publicerat under det senaste decenniet framkommer en tydlig
tendensförändring i Brödraskapets diskurs om genusroller, kvinnans identitet, kvinnans roll/er
och kvinnligt deltagande. En rörelse framträder som går från ”kvinnan som moder”,
komplementära könsroller och ett villkorat kvinnligt deltagande (2004), via kvinnan som politisk
aktivist och revolutionär tillika ”mannens syster” (2012) till ett ovillkorat kvinnligt deltagande,
problematisering av våld mot kvinnor, och fokus på kvinnors juridiska rättigheter (2013).
Samtidigt kan vi se förändringar i de dominerande diskurserna från moderat islamistisk,
exkluderande islamisk och anti-väst diskurser (2004), via ambivalensen mellan pluralistisk
diskurs å ena sidan och panislamisk-panarabisk samt moderat islamistiska diskurser å andra
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sidan (2012) till en feministiskt inspirerad, rättighetsbaserad och inkluderande diskurs (2013).

I teoriavsnittet konstaterades att politisk inkludering inte är en garanti för moderering, men att
det sannolikt skapar en politisk atmosfär som präglas av moderata handlingar och åsikter.
Schwedlers studie pekar på att islamistiska partier som öppet samverkat med andra grupper i
samhället har genomgått en dramatisk förändring som medfört utveckling av mer moderata
diskurser och praktiker. Moderering förklarades i termer av ”ökad tolerans och pluralistiska
normer”229; som en rörelse från mer exkluderande handlingar/synsätt som beskriver alternativa
perspektiv som illegitima och farliga.230
Tidsperioden för min analys av Brödraskapets policy-dokument, 2004 – 2013, sammanfaller med
Brödraskapets återinträde som en aktör i politiska oppositionella koalitioner. För första gången
sedan massakern i Hama 1982 efterlyste en oppositionell syrisk grupp dialog med Muslimska
Brödraskapet 2005.231 Ett halvår senare publicerades Damaskusdeklarationen, en enhetlig
plattform för demokratisering, undertecknad av en pluralistisk opposition, däribland Muslimska
Brödraskapet.232 Därefter har Brödraskapet successivt kommit att spela en allt större roll i
oppositionen mot regimen. Samarbetet över ideologiska gränser har eskalerat i takt med det
folkliga upproret som inleddes i mars 2011 och Brödraskapets deltagande i Syriska Nationella
Rådet som följde.

Den tendensförändring som identifierats i Brödraskapets diskurs kring genusroller, kvinnors
identitet och kvinnors deltagande under perioden 2004 – 2013 kan karaktäriseras i termer av
ökad tolerans och pluralistiska värderingar, om än den ”ambivalenta” ståndpunkten från 2012
ligger nära i tiden och vissa frågetecken kring kvinnans politiska roller kvarstår hos al-Wa’d
2013. En korrelation mellan Brödraskapets inkludering och deltagande i pluralistiska
oppositionskoalitioner och en moderering av de dominerande diskurserna i organisationens
policy-dokument kan konstateras.

Samtidigt bör betonas att det är ledarskapets röster som kommer fram i policy-dokument.
Schwedler framhåller svårigheten att urskilja aktörer som agerar som om de blivit mer moderata
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och de vars ideologiska åtaganden faktiskt förändrats.233 För att nå en bättre förståelse kring
organisationens eventuella moderering föreslår Schwedler ett fokus på interna partidebatter och
dialog, snarare än officiella deklarationer.234 Det hade givetvis varit av stort intresse att få
tillgång till Brödraskapets interna debatter och inkludera dem i analysen.

Samtidigt belyser Fairclough i sin kritiska diskursteori möjligheten att diskurs i form av fiktiva
representationer kan komma att prägla nya sätt att vara, nya identiteter. Ett steg i riktning mot
inprägling är retorisk användning235, vilket innebär att människor lär sig nya diskurser och
använder dem för specifika ändamål, emedan de själva håller en medveten distans till dem. Ett
av mysterierna med diskursens dialektik är, enligt Fairclough, hur människor omedvetet
positioneras inom en diskurs.236 Även om Muslimska Brödraskapets mer pluralistiska och
inkluderande diskurser appliceras av dess ledarskap i form av retorisk användning skulle de
alltså kunna komma att materialiseras i den sociala verkligheten. Det kan vara ett steg i riktning
mot ägandeskap av en mer pluralistisk och inkluderande diskurs.

Fairclough betonar samtidigt att en ny diskurs kan anammas av en organisation utan att för den
skull bli inpräglad i dess medlemmar. Man måste, enligt Fairclough, beakta om, och i vilken
grad, sociala enheter är motståndskraftiga mot nya diskurser. 237 Endast genom en närmare analys
av Brödraskapets interna debatter, genom att inkludera gräsrotsperspektiv och alternativa
diskurser som deltar i den hegemoniska kampen bortom ledarskapsnivå skulle man kunna säga
något om graden av inprägling och eventuellt motstånd.

Även om vi kan se en tendensförändring i Brödraskapets diskursordning kring genusroller och
kvinnors identitet och deltagande, bör det framhållas att samtliga av de identifierade diskurserna
sannolikt samexisterar inom organisationen. Skulle ledarskapet skifta, de sociala och politiska
omständigheterna förändras, ligger det nära till hands att anta att en av de andra diskurserna, eller
en helt ny kombination av diskurser, skulle komma upp till ytan och dominera den hegemoniska
kampen. Vi har sett att Brödraskapet har betydligt med konservativa diskurser att, vid behov,
falla tillbaka på. Lefèvre och Sayigh anser att Brödraskapets mer konservativa minoritet snabbt
skulle kunna växa om organisationen återvände till ett radikaliserat Syrien. Vid ett sådant
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scenario skulle al-Wa’ds moderata ideologiska ståndpunkt kunna komma att ifrågasättas. Faktum
är att al-Wa’ds ideologi redan idag riskerar att alienera militanta islamistiska rebellgrupper inne i
Syrien som Brödraskapet samarbetar med.238

Den interna kampen om diskursordningen kan sannolikt komma att intensifieras inför det
stundande ledarskapsvalet för Syriska Muslimska Brödraskapet, vilket enligt planerna ska äga
rum i juli 2014. Nuvarande ledare, Mohammed Riyad Al-Shuqfa, har lett organisationen sedan
2010. Under honom trängs en liberal ungdomsgeneration med konservativare krafter. 239 Vilka
valets konsekvenser kan få för Brödraskapets diskursordning beträffande genus är en öppen
fråga. Däremot hoppas jag att jag genom denna uppsats har bidragit till att identifiera den
diskursiva arenan och tänkbara riktningar som Brödraskapets genusdiskurs kan komma att ta.

238

Lefèvre & Sayigh 2013.
Lefèvre, Raphaël, 6 maj 2014, “A New Leader for Syria’s Muslim Brotherhood?”, Carnegie Endowment for
Eternal Peace, hämtad 2014-05-20: http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=55512.
239

49

9. Referenser
Almqvist, Adam, 2013, The Syrian Uprising and the Transnational Public Sphere:
Transforming the Conflict in Syria, The Syrian Uprising, Dynamics of an
Insurgency, Wieland, Carsten & Almqvist, Adam & Nassif, Helena Fife,
Fife, Scotland: University of St Andrews Centre for Syrian Studies.
Bernström, Muhammed Knut, 1998, Koranens budskap, Stockholm: Proprius förlag.
Esposito, John L, 1991, Islam, the Straight Path, New York, Oxford: Oxford University
Press.
Fairclough, Norman, 2003, Analysing Discourse, Textual analysis for social research,
London and New York: Routledge.
Gardell, Mattias, 2006, Bin Ladin i våra hjärtan, Stockholm: Leopard förlag.
Hammargren, Bitte, ”Koalition ska ena Syrien”, 12 nov 2012, SvD Nyheter, hämtad 2014-0521, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/koalition-ska-enasyrien_7664488.svd.
Landis, Joshua M. & Joe Pace, 2006-2007, The Syrian Opposition, The Washington
Quarterly, Vol 30:1, s. 45 – 68.
Lefèvre, Raphaël, 2013, Ashes of Hama, The Muslim Brotherhood in Syria, London: Hurst &
Company.
Lefèvre, Raphaël, 6 maj 2014, “A New Leader for Syria’s Muslim Brotherhood?”, Carnegie
Endowment for Eternal Peace, hämtad 2014-05-20:
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=55512.
Lefèvre, Raphaël & Yezid Sayigh, 9 dec 2013, ”Uncertain future for the Syrian Muslim
Brotherhood’s Political Party”, Carnegie, Middle East Center, hämtad
2014-04-14: http://www.carnegie-mec.org/2013/12/09/uncertain-future-forsyrian-muslim-brotherhood-s-political-party/gvot.
Pargeter, Alison, 2010 (2013), The Muslim Brotherhood, from opposition to power, London:
Saqi Books.

50

Rabil, Robert G., 2010, The Syrian Muslim Brotherhood, The Muslim Brotherhood, The
Organization and Policies of a Global Islamist Movement, red. Rubin,
Berry, New York: Palgrave Macmillian.
Schwedler, Jillian, 2007, Democratization, Inclusion and the Moderation of Islamist Parties,
Development, 50(1), s.56 – 61.
Wehr, Hans, 1980, A Dictionary of Modern Written Arabic, Wiesbaden: Librairie du Liban.
Wieland, Carsten, 2013, Asad’s Decade of Lost Chances, The Syrian Uprising, Dynamics of
an Insurgency, Wieland, Carsten & Almqvist, Adam & Nassif, Helena, Fife,
Scotland: University of St Andrews Centre for Syrian Studies.

Referenser från hemsidor
FN:s Flyktingorgan, UNHCR:s hemsida, om katastrofen i Syrien, hämtad 2014-05-02:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php?_ga=1.207543959.527475014.1377328339.

Reliefwebs hemsida, om katastrofen i Syrien, hämtad 2014-05-02:
http://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/10-april-2014-syria-internally-displacedpersons-and-syrian-refugees-region.

Syriska Muslimska Brödraskapet, i kronologisk ordning:
Syriska Muslimska Brödraskapet, 2004, ”Syriska Muslimska Brödraskapets Vision, Det
Politiska Projektet för framtidens Syrien”, hämtad från Syriska Muslimska Brödraskapets
hemsida 2014-05-02: http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= المشروع السياسي
لسورية
&المستقبلinfo=YVdROU16RTVOekltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQwe
EpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.
Syriska Muslimska Brödraskapet, mar 2012, ”Förbund och kontrakt från Syriska Muslimska
Brödraskapet”, hämtad från Syriska Muslimska Brödraskapets hemsida 2014-05-02:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= عهد وميثاق من جماعة اإلخوان المسلمين في
&سورياinfo=YVdROU16QTVOREltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQwe
EpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.

51

Syriska Muslimska Brödraskapet,”Syrien som vi vill ha”, 27 sep 2012, hämtad från Syriska
Muslimska Brödraskapets hemsida 2014-05-02:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= سورية التي
&نريدinfo=YVdROU16RTBNVFltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEp
uaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.
Syriska Muslimska Brödraskapet, ”Syriska Muslimska Brödraskapets återpublicering av sin
vision beträffande den kurdiska frågan”, 14 sep 2013, hämtad från Syriska Muslimska
Brödraskapets hemsida 2014-05-02:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= جماعة اإلخوان المسلمين في سورية تعيد نشر
رؤيتها حول القضية
&الكرديةinfo=YVdROU16YzVNelFtYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQwe
EpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.
Syriska Muslimska Brödraskapet, ”Syriska Muslimska Brödraskapets ord vid Münchenkonferensen”,, 4 feb 2013, hämtad från Syriska Muslimska Brödraskapets hemsida 2014-0502: http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name= كلمة جماعة اإلخوان المسلمين في سورية
بمؤتمر
&ميونيخinfo=YVdROU16UXdNamttYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQwe
EpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr.

Syriska Muslimska Brödraskapet, 8 mars 2014, ”Presentationen av bildandet av det Nationella
Partiet för Rättvisa och Konstitution, ”löftet” [al-Wa’d], inne i Syrien”, hämtat från hemsidan
2014-04-14:
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name=%C7%E1%C5%DA%E1%C7%E4%20
%DA%E4%20%CA%D4%DF%ED%E1%20%C7%E1%CD%D2%C8%20%C7%E1%E6%
D8%E4%ED%20%E1%E1%DA%CF%C7%E1%C9%20%E6%C7%E1%CF%D3%CA%E6
%D1%20%E6%DA%CF%20%DD%ED%20%C7%E1%CF%C7%CE%E1%20%C7%E1%D
3%E6%D1%ED&info=YVdROU5EQTVNemdtYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kS
Gx3WlQweEpuaHRiR2xrUFRFMU5qUTJKZz09K3U=.Syr.
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The National Party for Justice and Constitution ”al-Wa’d”:
The National Party for Justice and Constitution, ”al-Wa’d”, 2013, ”Etableringsetapper för det
Nationella Partiet för Rättvisa och Konstitution ’Löftet’”, hämtat från partiets hemsida 201405-10: http://www.wadsy.org/?page_id=1511.
The National Party for Justice and Constitution, ”al-Wa’d”, 2013, ”Idégrunderna för partiet”,
hämtat från partiets hemsida 2014-05-10: http://www.wadsy.org/?page_id=1895.
The National Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, ”Socialpolitiken”, hämtad
från partiets hemsida 2014-05-02: http://www.wadsy.org/?page_id=1873.
The National Party for Justice and Constitution “Al-Wa’d”, 2013, “De grundläggande
rättigheterna och de politiska principerna”, hämtad 2014-05-12:
http://www.wadsy.org/?page_id=1864.
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10. Bilaga: Transkribering av arabiska

Transliteration table for Brill Online
källa: http://referenceworks.brillonline.com/pages/help/transliteration-islam

Abbreviations: A = Arabic; T= Turkish
EI 3 - EWIC - EQ
ء

ʾ (Unicode 02BE)

ا

a, ā/Ā

ب

b

پ

p

ت

t

ث

th

ج

A: j T: c

چ

ç

ح

ḥ

ﺥ

kh

خو

khw

د

d

ذ

dh

ر

r

ز

z

ژ

zh

س

s

ﺵ

sh

ص

ṣ

ض

ḍ

ط

ṭ
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ظ

ẓ

ع

ʿ (Unicode O2BF)

ﻍ

gh

ف

f

ق

q

ك

k

ل

l

م

m

ن

n

ه

h

ة
و

w/v, ū/Ū, -uww

ى/ي

ī/Ī, -iyy-

Short Vowels

a, e, i, ı, o, ö, u, ü

Please note for EI3:
● no word-initial hamzas: al-amr
● no sun letters
● elision of al-, according to rules of Classical Arabic: wa-l-kitāb, fī l-masjid, Muḥyī l-Dīn, bil-kitāb, but lil-masjid
● compound names with Allāh are in general written as one word: ʿAbdallāh, Hibatallāh
● other compound names are written as two words: ʿAbd al-Raḥmān
● ibn and bint written as b. and bt., except when it is part of the name by which the person is
known, e.g. ʿAlī b. Ibrāhīm al-Qummī, but Ibn Hazm.
●  ةis written as -a, in idāfa as -at

