
att de var medlemmar av kommunistiska grupper ledda
av judar. Regeringen kritiserades inte för arresteringen,
utan för att inte vara tillräckligt effektiv i kampen mot
kommunismen.

D en hårdaste striden stod bland textilarbetarna i den
norra Kairoförorten Shubra el-Kheima, där kom-

munisternas inflytande var som starkast. När en stor-
strejk bröt ut i maj och juni 1946 bad regeringen
Brödraskapet om hjälp för att få ett slut på aktionen.
Enligt rörelsens version var dess roll att ”medla” i kon-
flikten. Men enligt deltagare i strejken försåg de polisen
med namn och adresser på medlemmar av strejkkomit-
tén, vilket ledde till att över hundra arbetare arreste-
rades. Även efter en strejk på den massiva textilfabriken i
Mahalla al-Kubra i september 1947 anklagades Brödra-
skapet för att ha pekat ut 50 aktivister som senare avske-

dades. Att arbetare med kommunistsympatier var invol-
verade kan ha varit en orsak – men ännu viktigare var
troligen att lokala islamister hade nära band till personer
i företagets ledning.

En allmän radikalisering efter att rörelsen förbjöds i
december 1948 vidgade utrymmet för antikapitalism. 

Men trots att Brödraskapets diskurs om social rättvisa
grundad i Islam åtnjöt brett stöd bland arbetarklassen
förblev de organisatoriska banden till arbetarrörelsen
svaga. Orsaken var, enligt Beinin och Lockman, att de
saknade ett program för arbetarnas organisering runt
sina egna krav. I stället ägnade de sig åt välgörenhets-
arbete och propaganda för sin vision om ett samhälle
byggt på islamiska principer.

Muslimska Brödraskapet har utan tvekan förändrats i
många avseenden sedan dess, men knappast dess social-
konservativa grundsyn. Därför är det inte förvånande att

rörelsen förblivit passiv under de senaste årens våg av
strejker – som bröt ut just efter att Gardells bok publice-
rats och beskrivits som ”den största sedan 1940-talet”. 

Islamistiska journalister har publicerat sympatiska
rapporter från fackliga aktioner, men när det gäller kon-
kret stöd till oberoende organisering har landets små
vänstergrupper varit mer aktiva än Brödraskapets tio-
tusentals eller hundratusentals aktivister. Även i läkar-
förbundet, som domineras av islamister, har Brödra-
skapet fått kritik för sin passiva hållning. Rörelsens
arbete inom yrkessamfunden är inte betydelselöst, men
organisationerna behandlas som serviceinrättningar för
medlemmarna och plattformar för politiskt arbete sna-
rare än fackliga kamporganisationer. 

Idag betraktar de flesta inom den egyptiska arbetar-
rörelsen och vänstern Brödraskapet som opålitliga allie-

rade – i bästa fall. Om rörelsens inställning i dag känne-
tecknas av passivt stöd till facklig kamp, så är frågan vad
som händer den dag arbetarrörelsen växer sig stark nog
att på allvar utmana Brödraskapets monopol på opposi-
tion mot regimen eller hota den ”sociala freden” i landet?

Sådana farhågor saknar inte grund, men rättfärdigar
knappast att delar av den egyptiska vänstern – i synner-
het den äldre generationen – fortsätter att passivt accep-
tera eller rent av försvara regimens förtryck av Brödra-
skapet. 

Och trots de invändningar som kan göras angående
”folkhemsislamisternas” trovärdighet som förespråkare
för social rättvisa, förblir Gardells bok en viktig del av
kampen mot islamofobins utbredning i Europa.
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eller nationella val har de som
policy att ge minimalt utrymme
åt BNP-kandidater.

I Storbritannien är Leicester
Mercury inte ensamma om denna
medvetenhet. Flera andra medier
diskuterar begreppet community
cohesion, att även journalister har
ett ansvar för social samverkan
mellan olika grupper i samhället. 

Redaktionen i Leicester arbe-
tar efter några enkla regler. Bland
annat letar de aktivt efter positiva
historier som visar att människor
från olika kulturer kan leva och
arbeta tillsammans. De undviker
att skapa negativa bilder. 

Minoriteter bär på bördan
att vara annorlunda i förhål-
lande till majoritetssamhållet.
Det gör dem inte synonyma

med saker som oroar människor
såsom terrorism, kvinnoför-
tryck eller tvångsäktenskap –
och medierna måste ta ett
ansvar för att inte göra sådana
kopplingar.

EN ANNAN FÄLLA för medierna är
själva ordet ”invandrare”. Sand-
ström och Kianzad menar att det
är problematiskt, eftersom ordet
klumpar ihop en oerhört stor och
mångfasetterad grupp.

När en reporter frågar en
kvinna sådant som om det är
”okej att vara muslim och träna”
måste man ifrågasätta om den
skulle ha ställts om kvinnan varit
kristen, judisk eller katolik.
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Den stigmatiserade skulden

”…ETT VANDRANDE, intelligent
virus, ett mänskligt osäkrat vap-
en, en självdestruktivitet inriktad
på att dra med sig omvärlden ner
i avgrunden.”

Frilansjournalisten Anna-
maria Sörberg har i Det sjuka
träffat några av de ”hivmän”,
och en ”hivkvinna”, som suttit
på alla löpsedlar och nu sitter i
fängelse för att inte ha informe-
rat sina sexpartners om att de
bär på smittan. De utlandsföd-
da dessutom med väsentligt
längre straff än de svenskfödda,
och med påföljande utvisning –

ofta till länder utan broms-
mediciner.

Förutom en lågmält intensiv
uppmaning till solidaritet med
det som anses främmande har
Sörberg ett tydligt realpolitiskt
ärende med sin bok, där hon för-
utom att peka på rasismen i det
svenska rättssystemet ifrågasät-
ter smittskyddslagens informa-
tionsplikt i sig. Författaren
undrar vad som händer när vi på
detta sätt ”lagstiftar oss förbi
verkligheten” och hon menar att
samhället borde klara av att
identifiera sig även med det
”fula, sjuka och ofattbara”. 

På ett politiskt plan är det
omöjligt att inte vilja se det kol-
lektiva ansvaret för hiv ersätta
den enskilda, stigmatiserande

skulden. Särskilt
som antalet hiv-
smittade mer än
fördubblades i
Sverige mellan
2006 och 2007.
Men i en situa-
tion där du kon-
kret och person-
ligen sitter där,

efteråt, och lika gärna hade kun-
nat veta innan – är det svårt att
vara lika säker på att det borde
vara lagligt att tiga. 

Klart är i alla fall att ett första
och livsviktigt steg är att det
socialt och politiskt måste bli
mindre kostsamt att vara öppen,
alla dagar. 
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Det sjuka
Anna-Maria Sörberg
ATLAS

Strejkerna i Egypten i dag har inte varit så många sedan 1940-talet. Det Muslimska Brödraskapet har, trots sin sociala
agenda och sitt breda stöd hos arbetarklassen, endast svaga band till arbetarrörelsen. 
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