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Ylva skrattar och säger att hon får 
den frågan hela tiden. 
 – Folk säger att ”Ylva, du måste 
ha en vision”… haha. Jag vet inte, det 
pendlar hela tiden. Från hybris när jag 
vill driva det till en kedja med en mas-
sa butiker och stor försäljning, till att 
jag vill nå en nivå av stabilitet, kanske 
med en konceptbutik. Vi har funderat 
på äventyrsresor för barnfamiljer där 
uteungar.se syr ihop bra resor som 
passar för aktiva barnfamiljer. Vi har 
kläder och prylar, men det ska även 
kunna tillhandahålla aktiviteter, resor, 
information och kunskap!
 Jag lämnar intervjun glad över ett 
fantastiskt initiativ.  Ofta har jag tänkt 
att företag bara ser en enda anledning 
att stödja till exempel biståndsarbete, 
nämligen som marknadsföring. när 
ett företag egentligen är en resurs 
som kan uträtta så mycket genom sitt 
namn och sitt nätverk. Men Ylva mot-
bevisade det när hon på eget initiativ 
kontaktade SAK för att göra en insats 
genom sitt företag. 
 Frågan är om det bland SAKs alla 
medlemmar och givare finns andra 
som Ylva? Företagare eller anställda 
som kan ta tillfället att låta kunderna 
få veta mer om situationen i Afghanis-
tan, att den går att påverka och att de 
själva kan vara med genom SAK? 

Klas Bjurström är insamlingsansvarig på SAK och 

arbetar på kontoret i Stockholm.

SAK gjorde en uppmärksammad 
pionjärinsats redan 1989 för att 
motarbeta förenklingar och fördo-
mar mot islam med att arrangera 
konferensen Islams mångfald 
och publicera boken med samma 
namn. 2006 arrangerades en an-
nan konferens, med delvis samma 
syfte, Militancy in Islamism and 
its Relevance for Afghanistan. När 
SAK nu säljer Mohammed Fazl-
hashemis bok Vems islam, med 
undertiteln De kontrastrika musli-
merna (Norstedts, 2008) fullföljs en 
väl förankrad linje inom SAK.

t e x t :  b e n g t  k r i s t i a n s s o n

Sedan islam grundades har det fun-
nits en uppsjö av olika förhållnings-
sätt till religionen hos muslimska 
auktoriteter. Tolkningstraditioner 
spänner från rationell kritisk och 
prövande hållning till bokstavstro-
gen, dogmatiskt och extremistiskt 
uttolkning av trons vägledande roll. 
Dagens islam rymmer stor bredd och 
variationsrikedom. I västvärlden har 
starka tendenser att beskriva islam 
som ett monolitiskt block bidragit till 
förenkling och demonisering av islam. 
Utvecklingen har tyvärr gått i en 
riktning som just SAK velat förhindra 
med de nämnda konferenserna och 
bokutgivningen. 

Pedagogiskt och läsvänligt
Mohammad Fazlhashemi har upp-
märksammat denna utveckling och 
gör en lysande insats för att sprida 
kunskap och information om hur 
olika idéströmningar ser ut inom 
islam. Han reder ut den islamska 
idétraditionens mångfald och rike-

dom, förklarar på ett pedagogiskt 
och läsvänligt sätt dess historia och 
förankring i de olika samhälleliga 
utgångspunkterna. Han visar elegant 
och övertygande hur långt islam är 
från en monolitisk religion.

Genusjihad
Kapitlet Genusjihad är kanske inte 
bara det fyndigast namngivna ka-
pitlet, men en mycket intressant och 
pedagogisk genomgång av feministisk 
islamisk idéutveckling, från profetens 
tid till nutid. Fazlhashemi beskri-
ver den samtida interna muslimska 
debatten om kvinnans ställning i 
islam. Han belyser frågan bortom det 
vanliga ”för och emot”-perspektivet 
och väcker intresse för den linje som 
företräder kritik mot det manliga 
tolkningsföreträdet och de patriar-
kala sociala strukturernas påverkan 
på tidig islam, snarare än islam i sig. 
Denna linjes förespråkare har mött 
kompakt motstånd från två diametralt 
motsatta grupper. Den ena är den 

bokrecension | vems islam

Lysande analys 
av Fazlhashemi
”Bygg upp en insiktsfull kunskap om islam!”

Boken Vems islam utkom 2008.

 FÖRETAG & BISTÅND

Näringslivet har länge talat om CSR 
(Corporate Social Responsibility) och hur 
viktigt det är för företag att agera etiskt och 
att vara engagerade i frågor som tex miljö 
och utveckling. Trots detta kommer endast 
en mycket liten del av resurserna till dessa 
sektorer från företag. Av insamlade medel 
i Sverige till organisationer med 90-konto 
kommer endast ca 3% från näringsliv, 
resten kommer från privatpersoner.

SAK har under åren stötts av enstaka 
företag, t ex Kraft och kultur, ett företag 
i energi- och bokbranschen. Annars är 
det vanligare med stöd från engagerade 
personalföreningar. Water for all på Atlas 
Copco är ett exempel, personalen på 
Statistiska Centralbyrån ett annat.
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traditionellt konservativa eller radi-
kalislamistiska gruppen (som inklu-
derar talibaner) och den andra är de 
sekulära, ofta västerländska tänkarna 
som ser feminism och islam som två 
väsensskilda företeelser och som 
gärna utpekar islam som orsaken till 
alla orättvisor som drabbat kvinnor i 
muslimska länder. Fazlhashemi för in 
läsaren i de muslimska feministernas 
bruk av ijtihad-principen, som gör det 
möjligt för dem att göra en självstän-
dig, rationell analys eller tolkning 
av Koranen och profetens tradition 
för att komma fram till nya regler 
inom den islamska rätten. Koranens 
hyllning av det mänskliga förnuftet, 
rationella perspektiv, rättvisepatos 
och positiva grundsyn på jämställdhet 
är viktiga utgångspunkter. 
 Läsaren får stifta bekantskap 
med en rad framstående forskare och 
tänkare såsom Fatima Mernissi, Rif-
fat Hassan, Amina Wadud (kvinnlig 
imam och ”mamma” till begreppet 
genusjihad) och får en matnyttig och 
effektivt formulerad genomgång av 
de metoder som den inommuslimska 
feministrörelsen arbetar med i syfte 
att förbättra kvinnans ställning i den 
muslimska världen.

Islam och demokrati
I ett annat kapitel diskuteras på sam-
ma berikande sätt islams förhållande 
till moderna begrepp som demokrati, 
rättvisa och mänskliga rättigheter 
och Fazlhashemi skildrar skickligt 
idéströmningarna inom islam och hur 
dessa begrepp relaterar till olika för-
moderna företeelser som exempelvis 
shura och resonerar runt möjligheter-
na till nytolkning och reformering av 
sharia-lagarna. Föredömligt översikt-
ligt och enkelt återspeglar Fazlhashemi 
också olika lägers mening i frågan om 
hur Koranen ska uppfattas – som Guds 
eviga och oföränderliga ord, eller en 
text som påverkats av de förhållanden 
som rådde vid textens tillkomst.
 Det är glädjande att läsa om de 
progressiva islamska idéströmning-
arna och hur dessa möjliggör och be-
främjar en muslimsk identitet innebä-
rande att vara bärare av en progressiv, 
dynamisk och traditionell idétradition 
som är relevant för ett modernt liv. 
 Boken rymmer också ett väsentligt 

avsnitt om muslimer som lever och 
verkar i icke-muslimska länder. Här 
leds läsaren in i en blommande mång-
faldsbeskrivning som så starkt visar 
på det absurda i den förenklade kate-
goriseringen ”muslim”. Inga av gängse 
fördomar mot muslimer kan överleva 
denna insiktsvinnande läsning. Och 
Fazlhashemi påpekar också att det 
inte är bara interna muslimska upp-
görelser som behöver slutföras utan 
också en västerländsk mentalitetsför-
ändring. Självbilderna i väst behöver 
också revideras. Människor med mus-
limsk identitet måste tillerkännas lika 
individuella rättigheter och skyldig-
heter, ska inte diskrimineras och den 
utbredda islamofobin i många länder 
måste bekämpas. I många europeiska 
länder blåser idag nationalismens vin-
dar med trångsynthet och intolerans. 
Danmark, Mohammedkarikatyrerna 
och Jyllandsposten blir föremål för en 
något mer detaljerad granskning. 

Yttrandefrihet
I en diskussion om yttrandefrihetens 
och religionsfrihetens gränser säger 
Fazlhashemi att ”Försvarare av dessa 
friheter måste inse att respekten för 
dessa okränkbara friheter och princi-
per är oförenlig med främlingsfientliga 
och rasistiska påhopp samt offentlig 
mobbning av och hets mot kulturella 
och religiösa grupper.” Och avslut-
ningsvis vilar ett försynt formulerat 
förslag eller uppmaning till muslimer i 
Europa att ikläda sig en aktiv med-
borgerlig roll, som påminner om den 
svarta medborgarrättsrörelsen i USA; 
att ”genom civilsamhällets institutio-
ner och demokratiska metoder vidta 
rättsliga åtgärder, föra debatter, arbeta 
med opinionsbildning, driva kampan-
jer, bilda intresse- och lobbygrupper 
och så vidare för att motarbeta främ-
lingsfientlighet, rasism, diskriminering 
och andra påhopp som kamoufleras 
under yttrandefrihetens eller den 
konstnärliga frihetens täckmantel.”
 Läs denna bok och begrunda 
innehållet. Bekämpa islamofobin och 
bygg upp en insiktsfull kunskap om 
islam och muslimerna. 

Köp boken Vems islam i SAKs butik på 
nätet www.sak.se. Se också tidningens 
baksida.

t e x t :  m a r k u s  h å k a n s s o n

Nu har det blivit dags för SAKs 
generalsekreterare Bengt 
Kristiansson att tacka för sig. 

Bengt som har suttit på posten i snart 
sex år går nu i pension. Många blir för-
vånade – pension, redan? – det enda 
som avslöjar honom är en grånad hjäs-
sa och dito mustasch. I övrigt har han 
en större arbetskapacitet än de flesta 
av oss som är yngre. Med ett barns 
nyfikenhet plöjer Bengt färska rap-
porter, policies och strategidokument 
som vore de Kalle Anka-tidningar. 
Han håller sig a jour med såväl global 
storpolitik som händelseutvecklingen i 
bostadsrättsföreningen i Vasastan och 
åker fram och tillbaka mellan Stock-
holm och Kabul med mellanlandning-
ar i Bryssel och London för möten på 
hög politisk nivå. För den sakens skull 
missar han ogärna en bra film, en god 
bok eller en teaterföreställning. Han 
är helt enkelt grymt effektiv utan att 
bli inrutad och tråkig, nej för 17, Bengt 
har allt som oftast tid för en bulle i 
fikarummet.
 Bengt Kristiansson är en av nyck-
elfigurerna bakom SAKs goda namn 
och viktiga påverkansarbete hos de 
stora nationella och internationella 
myndigheterna och institutionerna. 
Det är därför inte en helt lätt uppgift 
att skriva en artikel om Bengt. 
 Han är en person som jag lärt kän-
na väl och som varit min chef sedan jag 
började som SAKs informatör i början 
av 2004. Inte för att det på något sätt 
skulle vara svårt att hitta intressanta 
aspekter och erfarenheter som är väl 
värda att nämna. Det är något annat, 
på ett sätt kanske lite som att skriva 
om en kompis. För det är så jag skulle 
vilja karaktärisera min relation till 
Bengt. Å andra sidan har jag aldrig vå-
gat kalla honom för Bengan, märkligt 
det där. Men en smula kondenserat är 
det kanske just häri skillnaden ligger 
– man gillar Bengt skarpt samtidigt 

Mission  accomplished!
Under Bengts ledning har   SAK utvecklats både som organisation och som röst i debatten
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