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Det lär ha varit Marx som första gången citerat sin
läromästare Hegels konstaterande att historien har en
tendens att upprepa sig två gånger, först som tragedi
och sedan som fars. Därefter har det blivit ett av de
bevingade ord genom vilket vi lärt känna såväl Hegel
som vår samtid.

Att sitta utanför Stockholms största moské när fre-
dagsbönen ska börja är att se ett lämmeltåg av männis-
kor i alla åldrar, från alla samhällsklasser och av alla
bakgrunder. Där inne börjar snart mässandet. För
många med betydligt brutalare erfarenheter av religio-
nernas avarter är det skrämmande. För mig, som saknar
såväl de erfarenheterna som någon djupare egen reli-
giositet, är det mest befriande att se människor som
lägger undan det jordiska för en stund.

Hade religion bara varit det så hade världen varit en
lugnare plats. Men nu erbjuder människors religiositet
också en genväg till makt, legitimitet och rikedom. De
kan utnyttjas för att försvara förtryck eller sjanghajas
för att dra ut i krig. Det skrämmer. Inte bönerna.

Makt och rikedom kan ju vara lika förtryckande även
om den hämtar sin legitimitet någon annanstans ifrån. 
I Skandinavien, som allmänt beskrivs som världens mest
sekulära avkrok, så kan sannolikt sekulär extremism,
den religiösa fundamentalismens spegelbild, och heligt
krig mot religionerna i sig användas för att vinna poli-
tisk auktoritet. Riktas krigsropen dessutom mot den reli-
gion som vi av historiska skäl kan allra minst om och av
koloniala skäl är allra räddast för, så ger det extra
poäng. I Danmark har en vänsterledare gjort sig popu-

lär genom att be muslimer dra åt helvete. I Sverige för-
klarade utbildningsministern nyligen att satsningar på
humaniora behövs i en tid då ”våra” västerländska vär-
deringar möts i ”krig mot islam”.

När Jan Björklund då snubblade över orden på freu-
dianskt manér så väckte det inget alls av rabalder. En
minister som talar om en släkting som lever med en
häst krävs på sin avgång, även om det är en felsägning.
Men en minister som inte kan skilja mellan ”islam” och
”terrorism” blir knappt ens ifrågasatt.

Under de sekel då det muslimska kalifatet styrde över
en stor del av Europa fanns ett organiserat system för
hur icke-muslimer inom detta imperium skulle behand-
las. Vissa skulle beskriva dhimmi-systemet som ett tving-
ande avtal som garanterade beskydd och religionsfrihet,
andra som en organiserad form av diskriminering. Oav-
sett vilket var det en av grundpelarna för legitimering-
en av den religiösa makten av den tiden. Icke-musli-
merna, dhimmis, tvangs betala en extra skatt, fick upp-
rätta parallella rättssystem och ställdes utanför de mili-
tära styrkorna. Dessutom fick de stå ut med att bevakas
noga av makthavarna, så att inte deras religioner blev
tummelplats för oppositionella.

En av de avgörande reglerna för en dhimmi var att
denne var fri att uppföra gudstjänstlokaler och värna
helgedomar, så länge inte dessa var högre än moskéerna
i samma stad. Nu, mer än ett halvt årtusende senare, har
Kölns kommunala beslutsfattare efter stor vånda gett
tillstånd till stadens muslimer att bygga en moské – så
länge den inte blir högre än de 157 meter höga torn

som skänker Kölnerdomen dess eleganta siluett.
Jag står utanför moskén på Söder och väntar på en

vän. Utanför står två uniformerade poliser och jag kan
inte låta bli att fråga varför. Det finns inget hot mot
moskén och ingen misstanke om brott. Samlingen av
människor motiverar närvaron, förklarar den fryntlige
mannen i uniform. Undrar hur de som nu strömmar ut
från bönen betraktar dem. Som ett tryggt stöd, eller
som samma bevakning som de minns att moskéer utsat-
tes för i länder de flytt ifrån, som Egypten och Algeriet.

Jag tittar upp mot himlen. Bakom minareten sträcker
sig Katarina kyrkas torn mot himlen. Det är aningen
högre. Jag minns att skönhetsrådet vid bygget av mos-
kén sa något om att bevara stadens skyline.

Det är väl bara en fråga som kvarstår. Lever vi i tiden
för tragedins eller farsens repris?
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Fars eller tragedi?
”En minister som inte kan skilja
mellan ‘islam’ och ‘terrorism’
blir knappt ens ifrågasatt.”
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På nyårsnatten 1994 – samtidigt
som frihandelsavtalet Nafta träd-
de i kraft – intog Zapatistarmén
för nationell befrielse, EZLN,
sju städer i den mexikanska pro-
vinsen Chiapas, däribland
huvudstaden San Cristóbal de
Las Casas. De följande två veck-
orna ägde hårda strider rum med
hundratals dödsoffer innan en
vapenvila trädde i kraft.

Sedan dess har zapatisterna
och dess talesperson Subcom-
mandante Marcos riktat in sig på
förhandlingar och fredlig kamp.
1996 gjordes en överenskom-
melse om särskilda rättigheter
för ursprungsbefolkningen –
zapatistörelsens bas – men efter
att uppgörelsen vattnats ur ska-
pades 32 ”autonoma” kommuner
i Chiapas. Där har den mexikan-
ska staten begränsat tillträde och
i stället organiserar direktdemo-
kratiska ”Juntas de Buen Gobier-
no” (”bra regeringsråd”) kollek-
tiva jordbruk, skolor, hälsoklini-
ker och konfliktlösning.

EZLN har varit en inspira-
tion för den globala rättviserö-

relsen, och organiserade redan
1996 ett ”interkontinentalt möte
för mänskligheten och mot nyli-
beralism”. Rörelsens inriktning
presenteras med jämna mellan-
rum i deklarationer från Lacan-
dón-djungeln. I den sjätte och
senaste, från 2005, sökte zapatis-
terna enhet med ”arbetare, bön-
der, studenter, lärare och anställ-
da”. I avsikt att organisera en
organisatorisk front startade den
1 januari 2006 en turné genom

hela landet – ”Den andra kam-
panjen” (till skillnad från val-
kampanjen) i vilken Subcom-
mandante Marcos kallade sig
Delegat Noll.

Under 2007 bjöd rörelsen in
till ett interkontinentalt möte för
ursprungsbefolkningar. De auto-
noma zapatiskommunerna står
under ständigt hot om militär
invasion, men internationell när-
varo har hittills skyddat dem.

RIKARD WARLENIUS

VAD HÄNDER…
… med zapatisterna i Chiapas, Mexiko?

Arbetaren uppmärksammar bortglömda konflikter runt om i världen. Är det något du
vill veta mer om – skicka ett mejl till redaktionen@arbetaren.se.

NEJ!JA!
Dialog och mångfald. Hur
töntigt det än låter.

Steningar, patriarkat och hat i
spåren av den islamism ockupa-
tionerna pressar fram.

Det blir lite mindre lustigt när man betänker att en majoritet
av USA:s kvinnor i praktiken inte har tillgång till abort, trots en
federal lag som garanterar den rätten. Den svensk som inte

tycker att det spelar någon roll vem som vinner det amerikanska presi-
dentvalet är faktiskt i en lite annan sits än den kvinna från Nord- eller
Syddakota som i dag har en enda abortklinik att vända sig till – i de två
enorma staterna tillsammans.

Barack Obama må vara en högerpolitiker utifrån vår måttstock, men
han har i alla fall uttalat de här orden: (via Choice Matters)

’En kvinnas möjlighet att utan inblandning från myndigheterna
bestämma hur många barn hon vill ha och när är en av de mest grund-
läggande rättigheter vi har. Det är inte bara en fråga om valfrihet utan
om jämlikhet och möjlighet för alla kvinnor.’

ur inlägget John McCain och kvinnors ”hälsa” av Kristina Lindquist

”
XX-bloggen
om en viktig valfråga

Serien i Svenska Dagbladet inleddes i går med en intervju med
en anarkoprimitivist som gett upp hoppet om att lösa klimat-
krisen och tycker vi bör sikta på en tillvaro som jägare och sam-

lare. Han tassade försiktigt kring den jobbiga frågan hur vi ska göra oss
av med flera miljarder människor så att denna jägar/samlar-tillvaro blir
möjlig.

– Det bästa är att det sker med frivilliga metoder. Ingen vill ha mass-
mord.

Nähä! Men om folk inte tar livet eller steriliserar sig frivilligt?

ur inlägget Forskningen i verkligheten 2 av David Jonstad

”
Arbetarens klimatblogg
om anarkoprimitivismen
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Zapatisterna har varit en inspiration för den globala rättviserörelsen.
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