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Hur kan man beskriva en situation där 
människor berövas rättigheter, vatten-

resurser och försörjningsmöjligheter utan 
att använda begreppet apartheid?”

Mustafa Barghouti.

Ett par hundra islamofobiska hatbrott
rapporteras i Sverige varje år, och 
vänstern har inte insett hur militant
och välorganiserad denna rasism är. 
Det konstaterades på ett seminarium 
i ESF:s kulturprogram.

Islamofobins fram-
växt i Europa disku-
terades på ett semi-
narium under Euro-
pean Social Forum.
Den danska sociolo-
gen Neeni Elahi
Panah från Forum
för kritiska musli-
mer menade att isla-
mofobin bygger på en komplex cocktail av
rädsla för terrorism och extremism och
postkoloniala hierarkier. En lösning kan
vara att muslimer blir mer aktiva och hörs
mer i debatten.

– Vi muslimer måste också utbilda oss
mer om Koranens budskap om fred och
tolerans, och inte heller vara tysta när ett
självmordsdåd sker. 

Elahi Panah sade också att dansk media
är mycket islamofobisk och att motrös-
terna är få.

JONAS OTTERBECK, islamolog på Malmö
högskola, sade att Brottsförebyggande
rådets statistik visar att det rapporterades
250 respektive 200 islamofobiska hatbrott
2006 och 2007, siffror som han dock trod-
de döljer ett stort mörkertal. 

– Rätten att kritisera en religion måste
försvaras, utan att man tillåter diskrimi-
nering av en person som tillhör en viss
religion, sade Otterbeck.

JOURNALISTEN Andreas Malm berättade om
Bruce Bawers bästsäljare Medan Europa sov
som driver tesen att muslimer i Europa är
främmande element och embryon till
muslimska kolonier, en del av en växande
genre som med olika variationer hävdar att
Europa är invaderat.

– Den operationella definitionen av en
muslim är inte en person som tror på och
följer islam utan täcker in alla som har
bakgrund i ett muslimskt land. Det är en
rasdefinition, muslimerna rasifieras, sade
Malm som menade att islamofobin blir allt
mer välorganiserad och aggressiv – och
accepterad. 

Han menade också att den europeiska
vänstern och de sociala rörelserna inte är
medvetna om hur militant den islamofoba
ideologin är.

ANDREAS MALM ser islam i Europa som ett
proletärt fenomen eftersom många musli-
mer finns i de mest utsatta grupperna på
arbetsmarknaden. Han menade också att
vänsterns ideologiska kris leder till felakti-
ga fokuseringar.

– I stället för verkliga sociala problem
hanteras påhittade problem, som till
exempel slöjan i Frankrike, sade Malm.
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Aggressiv islamofobi
förbises av vänstern

Samma dag som ESF invigdes i
Malmö påbörjades konferensen
Ecology and Power arrangerad 
av humanekologiska institutionen
på Lunds universitet. 

Under tre dagar presenterades
aktuell forskning och de ekonomis-
ka och ekologiska kriserna disku-
terades.

Alf Hornborg, professor i humaneko-
logi, som hade sammankallat till konfe-
rensen, talade under ett föredrag om
behovet av ett nytt förhållningssätt till
teknologin. Ett av hans främsta argu-
ment var att föreställningen om teknisk
utveckling och innovationer som en
lösning på kriser av olika slag döljer det

som upprätthåller dagens ojämlika
strukturer.

– Det finns ett samband mellan den
globala ekonomins omättliga behov av
billig energi, som tvingar stater att gå
ut i krig i periferierna, och den ökade
konsumtionen av fossila bränslen.
Detta leder i sin tur till en acceleration
av klimatförändringarna. Krigen och
de ekologiska kriserna är två sidor av
samma mynt, sade Hornborg. 

HAN MENADE att olika kriser och sociala
fenomen måste länkas samman för att
vi ska kunna förstå och lösa dem, och
ett villkor för detta är att vi omvärderar
teknikens roll i våra samhällen.

En av huvudtalarna var John Bella-

my Foster, professor i sociologi, mest
känd som författare och chefredaktör
för den marxistiska tidskriften Monthly
Review. I likhet med merparten av de
inbjudna gästerna propagerade han för
ett tvärt brott med dagens marknads-
ekonomi som ständigt kastar oss i nya
kriser.

– I dag står vi inte bara inför det
stora hot som den globala uppvärm-
ningen utgör. Flera parallella kriser ris-
kerar att kraftigt försämra förutsätt-
ningarna för liv på planeten, exempel-
vis det snabbaste utdöendet av arter på
65 miljoner år, oljekulmen, minskade
vattenresurser och ökenspridning.

– Samtidigt som hela världen står
inför en av de största finansiella kri-

serna blottas systemets svagheter. 
I USA, till exempel, där befolkningen
drabbas hårt av den finansiella krisen
har regeringen den överlägset största
militärbudgeten i världen, vilket
mycket väl kan komma att användas
för att förhindra eventuella rubbning-
ar av status quo, sade John Bellamy
Foster.

KONFERENSEN MYNNADE UT i flera radika-
la förslag, däribland att greppa veten-
skapen som ett vapen för att ifrågasätta
dagens sociala relationer och utmana
den dominerande, så att de kriser som
drabbar oss nu blir begripliga.
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”Gör vetenskapen till ett vapen”

Neeni Elahi Panah.

Alla möjliga åsikter fanns representerade i Malmö.
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