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Sammanfattning
Studien berör socialt arbete bland muslimer utifrån exemplet Abu Nur som är en större moské
i norra Damaskus. En särskild fördjupning har gjorts av verksamheten kring yatiim, barn vars
far har dött, som i studien benämns som de faderslösa barnen. Studiens frågeställningar är:
Vilka målgrupper riktas det sociala arbetet mot? Hur bedrivs det sociala arbetet? Vilka
religiösa erfarenheter påverkar det sociala arbetets utformning? Studien är en etnografisk
fallstudie på kvalitativ grund där informationen baseras på intervjuer och deltatagande
observation som insamlats under en 7-veckorsperiod hösten 2007. Studien betraktas som
grundforskning och resultatet presenteras i deskriptiv form.
Abu Nur representerar ett specifikt andligt budskap utformat av den numera avlidne Shejk
Ahmad Kuftaro som utarbetade en modern islamtolkning med stöd av den sufiska traditionen.
Abu Nur bedriver verksamheter främst inom dawa, utbildning samt socialt arbete. Det sociala
arbetet sker genom Ansar som är en av landets största välgörenhetsorganisationer. Ansar
bedriver ett omfattande och strukturerat socialt arbete som erbjuder behövande människor
stöd inom många livsområden. De målgrupper som Ansars sociala arbete riktas mot är främst
studenter, fattiga och faderslösa barn. Majoriteten av dem som erhåller stöd är kvinnor och
barn. Målgrupperna tillkommer i ett samspel mellan mänskliga behov, donatorers intentioner,
myndigheternas riktlinjer och Abu Nurs egna intentioner och möjligheter att realisera sociala
projekt. Studien visar att det finns en stark koppling mellan det sociala arbetet som Ansar
bedriver och den andliga tradition Abu Nur representerar.
Stödet till studenterna är främst riktat mot kursavgifterna men ger också en mindre grupp
studenter möjlighet till kost och logi för en låg kostnad. Stödet till de fattiga utgörs främst av
ekonomiskt stöd men även annan form av materiellt stöd samt viss utbildning erbjuds.
Verksamheten kring de faderslösa barnen är indelad i två sektioner. Den externa sektionen
erbjuder stöd till 1800 barn som bor hemma hos sina mödrar eller släktingar. Man har
utarbetat ett program vilket erbjuder de faderslösa barnen stöd inom flera livsområden som
kontant ekonomiskt stöd, mat, kläder, hälsovård, föräldrastöd, utbildningsstöd,
fritidsaktiviteter samt stöd i social interaktion och inre utveckling. Delar av stödet förmedlas
genom en veckobaserad gruppverksamhet för barn och mödrar.
Den andra sektionen består av ett barnhem, Dar ar-rahme, för 150 flickor i åldern 4-13 år.
Dar ar-rahme är ett nystartat barnhem vars sociala struktur baseras på ett lägenhetssystem,
inspirerat av SOS-barnbyar, i syfte att eftersträva en familjekänsla. Barnen är fördelade på 12
lägenheter där en personal i varje lägenhet lever med barnen under medlevarskap. Dar arrahme erbjuder barnen stöd inom motsvarande områden som den externa sektionen men är
mer heltäckande.
Kärlek som faktor i behandlingsarbetet var ett påfallande inslag i bägge sektionernas arbete
med de faderslösa barnen och deras mödrar. Inom bägge verksamheter så eftersträvade man
att bemöta barnen med kärlek bl.a. med stöd av hadithen om att smeka det faderslösa barnets
huvud. Kunskapsförmedling är ett annat viktigt behandlingsinslag för de faderslösa barnen
där de dels får stöd i skolarbetet men också i social interaktion som inre utveckling. Att bidra
till samhällsutveckling är ett genomgående inslag i Abu Nurs verksamhet i stort och
återspeglas även i det sociala arbetet. Tydligast kommer det till uttryck i verksamheten på Dar
ar-rahme där man bär visionen att det framgångsrika samhället kan byggas genom de
faderslösa barnen.
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ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺘﻄﺮق هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﻤﺴﺠﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر  ,و هﻮ ﻣﺴﺠﺪ آﺒﻴﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل دﻣﺸﻖ .و ﻗﺪ ﺗﻢ
إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻤﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻳﺘﺎم ,و اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ب ”اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء”.
و ﺗﻨﺎﻗﺶ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺎ هﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ و آﻴﻒ ﻳﺪار هﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟ و ﻣﺎهﻲ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ؟
هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺤﺚ إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ .ﻗﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺧﻼل رﺣﻠﺔ  7أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ ﻋﺎم .2007
و ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ آﻤﺒﺤﺚ أوﻟﻲ  ,و ﻳﺘﻢ رواﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر رﺳﺎﻟﺔ روﺣﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮاﺣﻞ أﺣﻤﺪ آﻔﺘﺎرو اﻟﺬي اﺑﺘﻜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﺪاﺛﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ .و ﻳﺸﺮف ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أهﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﻮة  ,و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻧﺼﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
و ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻧﺼﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أآﺒﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ  ,و ﺗﺪﻳﺮ ﻧﺸﺎط ﺧﻴﺮي ﻣﻜﺜﻒ و ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ و
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻄﻼب  ,و اﻟﻔﻘﺮاء ,و اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﻻﻧﺼﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻴﻬﺎ .و اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺪﻋﻢ هﻢ اﻟﻨﺴﺎء و اﻷﻃﻔﺎل .و ﻳﺘﻢ ﻓﺮز هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت و ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ,و ﻧﻮاﻳﺎ
اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ,و اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ,و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر و ﺧﻄﻄﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
و ﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻧﺼﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻮ
اﻟﻨﻮر
و ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ,و ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ .و ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺪﻋﻢ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ و ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎح أﺧﺮى
أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪراﺳﻲ.
و ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
1ـ ﻗﺴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ  :و ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ  1800ﻃﻔﻞ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ آﻨﻒ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ أو اﻷﻗﺎرب .و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺘﻰ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ,و اﻟﻄﻌﺎم ,و اﻟﻤﻼﺑﺲ  ,و اﻟﺼﺤﺔ  ,و ﻣﺴﺎﻋﺪة أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ,و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  ,و ﻧﺸﺎﻃﺎت أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ,و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ,و زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻔﺲ .و ﻳﺘﻢ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ.
2ـ ﻣﻴﺘﻢ ”دار اﻟﺮﺣﻤﺔ” :و ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ  150ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻦ ﺑﻴﻦ  4و  13ﻋﺎم .و دار اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻴﺘﻢ ﺷﻴﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ  ,و
ﻳﺤﺎآﻲ ﺑﻨﺎءﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻷﻃﻔﺎل إس أو إس  ,و ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ أﺳﺮي .و ﺗﺘﻮزع اﻟﻄﻔﻼت ﻋﻠﻰ
 12ﺷﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺷﻘﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ  .و ﻳﻘﺪم دار اﻟﺮﺣﻤﺔ دﻋﻢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  ,و ﻟﻜﻦ
ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﻒ و أﺷﻤﻞ.
و ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ آﻠﻲ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء و أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرهﻢ .و ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ورﺷﺎت
اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺤﺒﺔ و ود ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء .و ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء ,ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻞ
ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و رﻓﻊ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ .و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ أﺑﻮ اﻟﻨﻮر و ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وهﺬا ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دار اﻟﺮﺣﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ هﻨﺎك اﻟﺮؤﻳﺔ أن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺎﻗﺪي اﻵﺑﺎء ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺟﺢ.
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I Guds den Nåderike den Barmhärtiges namn a

Psykolog Hadee Abu Maelek med en 4-årig faderslös flicka

Vid det klara morgonljuset och vid natten, när dess mörker tätnar. Din Herre har inte övergett dig, och du har inte
väckt Hans missnöje. Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit! Och din Herre
skall skänka dig (Sitt goda i överflöd) och du skall bli helt nöjd. Fann Han dig inte faderslös och gav dig ett hem?
Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig? Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt du behövde?
Var därför inte hård mot den faderslöse och stöt inte bort tiggaren med barska ord. Men berätta (för alla) om din
Herres välgärningar. b

a

Överskriften I Guds den Nåderike den Barmhärtiges namn kallas Bismillah och inleder varje sura, kapitel, i
Koranen utom ett.
b
Koranens budskap 93:1-11. 11-1  اﻵﻳﺎت ﻣﻦ93  ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ رﻗﻢ,  اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ#
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1. Inledning
1:1 Studiens bakgrund
Islam har en lång tradition i att betona vikten av människors sociala ansvar gentemot
varandra. Koranen uppmanar vid upprepade tillfällen den troende att dela med sig av sina
resurser. 1 Detta formuleras ibland ”att ge åt de behövande” 2 i Bernströms tolkning av
Koranen 3 och är något centralt i den personliga fromheten. 4 Även i hadither 5 betonas ofta
betydelsen att hjälpa de behövande. Den teologiska utgångspunkten inom Islam gällande
resursfördelning är att allt ytterst tillhör Gud:
Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har honom
för ögonen, dem som tror på (existensen av) det som är dolt för människorna, dem som förrättar bönen
och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning och dem som tror på det som
uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet (väntar). 6

Resursfördelningens betydelse för det religiösa livet inom Islam synliggörs bl.a. genom
begreppet zakat som är en av de fem s.k. pelarna inom Islam som alla utgör religiösa
förpliktelser för den troende. Zakat är en taxering av den enskildes egendom som överstiger
ett visst värde och skall förmedlas till åtta kategorier människor varav de flesta befinner sig
lågt inom den sociala hierarkin. Zakat refererar till renhet och avser då effekten
resursfördelningen har för givaren, men zakat kan även referera till tillväxt och avser då
effekten på samhället. 7
Min professionella tillhörighet är socionom och jag är verksam som familjebehandlare inom
socialtjänsten i en mindre svensk stad. Jag betraktar mig vidare som muslim. Under mina
tidigare religionsvetenskapliga studier har ett intresse väckts gällande muslimers situation i
Sverige och främst om den religiösa traditionen är eller kan vara ett stöd i att bemöta aktuell
social problematik bland muslimer i landet. En muslimsk auktoritet 8 berättade 1999 för mig
att zakat bland muslimer i Sverige var förhållandevis outvecklad samt att majoriteten av
muslimerna i landet var att betrakta som fattiga utifrån de regleringar som gäller för zakat.
Det har varit svårt att få någon egentlig uppfattning om omfattningen av det sociala arbetet
bland muslimer i Sverige men mitt intryck är att det stöd som förmedlas främst baseras på
individuella initiativ inom eller utanför en organisation. Det mer samordnade stödet inom
ramen för en organisation verkar vara relativt blygsamt. Av olika skäl har det varit svårt för
mig att undersöka detta mer systematiskt och jag valde istället att försöka fokusera på hur
socialt arbete tillämpas bland muslimer i länder med muslimsk kontext.
Att muslimska organisationer med politisk profil, så kallade islamistiska rörelser, som
exempelvis Hamas, Hizbollah och muslimska brödraskapet bedriver ett omfattande socialt
arbete är välkänt men jag hade ingen aning om hur det sociala arbetet bedrevs praktiskt.
Vidare saknade jag kunskaper i vilken utsträckning socialt arbete bedrevs av mer moderata
1

Med olika typer av formulering sker det vid minst 50 tillfällen.
Till exempel: Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina
huvuden (i bön). Koranens budskap 2:43.
3
Koranens budskap 2002.
4
al-Sheikh 1994.
5
Hadither är vad profeten Muhammed sade, gjorde och tillät och utgör efter Koranen den viktigaste
kunskapskällan för de riktlinjer över hur en troende muslim bör leva sitt liv. Masood ul-Hasan 1996.
6
Koranens budskap 2:2-4.
7
al-Sheikh 1994.
8
Shejk al-Yacoubi via mail.
2
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muslimska grupperingar samt inom olika sufiska ordnar. Vad för typ av socialt arbete utförs;
vem riktar den sig till; utgår den i huvudsak från moskéerna eller från muslimska
organisationer fristående från moskéer; vilken typ av religiösa tankar är viktig för denna typ
av verksamhet? Frågor av detta slag intresserade mig. Med viss förvåning upptäckte jag att
det var förhållandevis sparsamt med akademisk litteratur i ämnet. Då möjligheten till
fältstudier gavs beslutade jag mig för att göra ett försök att få lite mer kunskap i ämnet.
Det stod tidigt klart för mig att en sådan undersökning bör ske i mellanöstern. Detta beroende
på att en betydande del av de muslimer som emigrerat till Sverige kommer från denna region
men också för att denna region har stort inflytande inom den muslimska världen. Att jag valt
att förlägga studien till Syrien beror främst på att jag besökt landet tidigare och upplevt en
påtaglig religiositet bland befolkningen. Jag har vidare valt att förlägga studien till Damaskus
främst för att synliggöra hur det sociala arbetet bedrivs i urban miljö. Jag fick via en bekant
kännedom om Abu Nur, en moské i norra Damaskus, som utgör centrum för den s.k.
Kuftarorörelsen. Förutom att vara en moské bedriver Abu Nur även en omfattande
utbildningsverksamhet samt en etablerad välgörenhetsverksamhet. Jag beslöt att studien
skulle ta sin utgångspunkt från Abu Nur för att studera hur det sociala arbetet gestaltas i en
muslimsk kontext.

1:2 Studiens syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att beskriva hur socialt arbete bedrivs av en muslimsk organisation
i ett samhälle med muslimsk befolkning utifrån exemplet Abu Nur i Damaskus.
Studiens frågeställningar är:
• Vilka målgrupper riktas det sociala arbetet mot?
• Hur bedrivs det sociala arbetet?
• Vilka religiösa erfarenheter påverkar det sociala arbetets utformning?

1:3 Definition av socialt arbete
Begreppet socialt arbete har inte varit helt okomplicerat att välja. Det finns en uppsjö av
definitioner som dessutom varierar inbördes mellan vida definitioner som inkluderar en
mängd olika socialt stöd till mycket exklusiva definitioner.9 Det finns en tendens att
begreppet socialt arbete refererar till det moderna samhällets förutsättningar samt till
västerländsk kontext där begreppet blir ideologiskt genomsyrat av termer som demokrati,
mänskliga rättigheter samt individualism. Socialt liv förstås olika beroende på kulturell
kontext och vad som benämns som ett socialt problem refererar till denna förståelse. Socialt
arbete står i förhållande till detta och uppstår i samspelet mellan den behövande, den/de som
förmedlar stöd och kontextuella förhållanden. 10 För denna studie är det viktigt att det valda
begreppet inkluderar de sociala stödinsatser som utgår från muslimska organisationer i Syrien.
Det är samtidigt viktigt att avgränsa betydelsen av socialt arbete så att den inte inrymmer alla
former av socialt stöd som människor erbjuder varandra. När jag har varit i kontakt med
muslimska organisationer i Sverige har det funnits en tendens att hävda att man bedriver
socialt arbete men att det huvudsakligen sker på individuell basis. Ytterligare ett bekymmer
med begreppet socialt arbete är språkligt relaterat. Alternativa begrepp som
välgörenhetsarbete, välfärdsarbete, filantropi etc. kan i svenskt språkbruk ge ett trivialiserande
intryck på den faktiska verksamheten. I den engelskspråkiga litteraturen används i regel
begreppet social welfare men har då en mer adekvat språklig betydelse. Till svårigheterna
9

Meeuwisse & Swärd 2006.
Payne 2002.
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med att använda begreppet socialt arbete tillkommer att det inte finns inom det arabiska
språket. Då jag rådfrågat arabisktalande personer gällande detta har de hävdat att den term
som närmast motsvarar socialt arbete är ijtimai amal, samhällsarbete. Samhällsarbete som
begrepp har dock inom ämnesorådet socialt arbete en annan betydelse än den för studien
avsedda då det refererar till socialt arbete utförd på strukturell nivå.
Denna studie använder sig av begreppet socialt arbete som ett samlingsbegrepp för mer eller
mindre organiserade sociala stödinsatser utförda av professionella och/eller lekmän inom
ramen för någon form av organisation. Organisationerna kommer att benämnas som
välgörenhetsorganisationer för att ansluta till hur den aktuella organisationen benämner sig.

1:4 Begreppet Yatiim
Då den del av denna studie som ger en fördjupad beskrivning av det sociala arbetet är
fokuserad på en särskild grupp barn, yatiim, beskrivs begreppet kortfattat redan initialt.
Yatiim är ett vedertaget begrepp inom Islam och är benämningen på ett barn vars far, eller
bägge föräldrar, har avlidit. Är endast modern död betraktas barnet inte som yatiim. 11 Till
engelska översätts yatiim ofta med ordet orphan och i Bernströms 12 tolkning av Koranen
används ordet faderslös. Studien kommer i huvudsak använda sig av termen faderslös som
benämningen av denna grupp barn med vissa undantag då begreppet yatiim används.

1:5 Studiens disposition
På det redan avverkade inledande kapitlet följer ett metodkapitel som bl.a. redogör för
studiens metodiska inriktning, hur information insamlats och bearbetats samt synliggöra vissa
aspekter som kan påverkat informationen. Kapitel 3 utgörs av ett bakgrundskapitel där Syrien
beskrivs kortfattat. Grundläggande fakta för landet redogörs samt en kortare beskrivning av
landets ekonomiska och sociala situation. Ett visst utrymme ges även för muslimska
organisationers position i landet. Till följd av att det är svårt att få tillgång till tillförlitlig
information om Syrien bör beskrivningen av förhållanden i landet läsas med viss reservation.
Kapitel 4 är en sammanställning av tidigare forskning gällande muslimska organisationers
sociala arbete. Då det finns sparsamt med litteratur som beskriver konkret socialt arbete inom
den muslimska världen och inget som berör förhållanden i Syrien redogörs i detta kapitel
social verksamhet inom ett stort geografiskt område och ur olika perspektiv. 13
Studiens huvuddel består av resultatredovisning av Abu Nur och deras sociala arbete vilket
avhandlas i kapitel 5-9. Kapitel 5 ger en översiktlig redogörelse för Abu Nur i vilket ingår en
beskrivning av Shejk Ahmad Kuftaros andliga budskap som utgör en viktig inspirationskälla
för de personer som är verksamma inom Abu Nur. 14 Vidare redogörs även för olika
verksamheter som Abu Nur bedriver. Kapitel 6 redogör för Ansar som är den organisation
inom Abu Nur som ansvarar för det sociala arbetet. Kapitlet redogör för olika aspekter av det
sociala arbete man bedriver inklusive de målgrupper det sociala arbetet riktas mot. Ansars
verksamhet återges dock relativt översiktligt med visst fokus på donationernas betydelse. De
faderslösa barnen utgör den grupp som Ansar ger det mest omfattande stödet till och
redovisas separat i de tre följande kapitlen. Beskrivningen av stödet till de faderslösa kommer
11

Sonbol 1995.
Koranens budskap 2002.
13
Under första delen av 2008 utkom ett vad det verkar omfattande verk i ämnet som fokuserar på situationen i
Jordanien: Harmsen, E. (2008) Islam, civil society and social work.Leiden: ISIM/Amsterdam University Press.
14
För en fördjupad beskrivning av Abu Nurs andliga budskap hänvisas till Leif Stenbergs ”Politisk sufism i
Damaskus” i David Westerlunds (red) ”Levande sufism” 2001.
12
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att ge en fördjupad beskrivning över hur det konkreta sociala arbetet utförs. De religiösa
erfarenheternas betydelse i utformandet av det sociala arbete återfinns i hela resultatdelen men
blir tydligast i beskrivningen av verksamheten kring de faderslösa. Kapitel 7 redogör mer
utförligt för begreppet yatiim samt deras situation i Syrien. Verksamheten kring de faderslösa
barnen är indelad i två relativt självständiga sektioner. Kapitel 8 avhandlar det som benämns
den externa sektionens arbete som berör 1800 barn som bor hos sin mor eller hos släktingar.
Kapitel 9 avhandlar verksamheten på barnhemmet Dar ar-rahme som Ansar driver där 150
flickor bor. Det avslutande kapitlet är en reflekterande diskussion utifrån olika aspekter av
studien samt personliga reflektioner.
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2. Metod
2:1 Inledning
En intention med fältstudien är att kunna beskriva det sociala arbetet bland muslimer på ett vis
som tar hänsyn till kontextuella förhållanden samtidigt som studien inte blir en skildring av
något helt främmande där västerländsk kontext utgör norm för beskrivningen. Ovanstående
intention tillsammans med fältstudiens initiala avgränsning på hur en muslimsk organisation i
Damaskus stödjer behövande människor påverkar mitt val av metod på följande vis.
Studier om konkret socialt arbete bland muslimer är synnerligen begränsat och vad det gäller
Syrien har jag inte funnit någon litteratur överhuvudtaget. Studien är att betrakta som
grundforskning och kommer att baseras på kvalitativ datainsamling genom främst intervjuer
och deltagande observation. Jag har valt att låta studien inspireras av fallstudien som
forskningsmetod då det studerade är en aktuell och specifik social enhet med små möjligheter
att manipulera relevanta variabler. Merriam 15 menar att fallstudiens fokus är en enda
analysenhet som syftar till att förbättra läsarens förståelse genom en intensiv och holistisk
beskrivning. Att studien har en inriktning på en viss sociokulturell kontext samt att
datainsamling baseras på att jag över tid är fysiskt nära det studerade har inneburit att jag låtit
studien inspireras av den etnografiska traditionen. Etnografi definieras av Brewer som:
the study of people in naturally occurring settings or ”fields” by means of methods which capture their
social meanings and ordinary activities, involving the researcher participating directly in the setting, if
not also the activities, in order to collect data in a systematic manner but without meaning being imposed
on them externally. 16

Det förekommer en livlig metodologisk debatt inom den etnografiska forskningen gällande
den sociala verklighetens beskaffenhet, hur kunskap om den skall inhämtas samt om det
överhuvudtaget går att göra anspråk på att beskriva en social verklighet. 17 Jag är genom min
profession som socialarbetare van att betrakta det sociala livet ur ett systemteoretiskt
perspektiv. 18 Det ligger nära till hands för mig att ansluta mig till den kritiska realismen inom
etnografin som menar att det sociala livet påverkas av bakomliggande sociala strukturer.
Dessa strukturer är inte verksamma oberoende av mänskligt beteende utan reproduceras och
förvandlas av mänskliga aktiviteter och den mening dessa tillskrivs. Strukturerna begränsar de
möjliga verksamheterna men samtidigt möjliggör de befintliga verksamheterna genom att
tillhandahålla det ramverk för människors interaktion. 19
Studien kommer att ge en partiell och selektiv beskrivning av det sociala fenomen som är
studiens ämne då informationen är uppbunden till mig som forskare och de omständigheter
som rådde under datainsamlandet. För en etnografisk fallstudie på grundnivå under den
begränsade tiden av 6-8 veckor kan man svårligen göra anspråk på att skildra en social
verklighet mer än partiellt. Studien är mer att betrakta det Agar 20 kallar ”berättelser från
fältet” och syftar till att öka förståelsen kring hur socialt arbete inom ramen för en muslimsk
15

Merriam 1994.
Brewer 2005 s.10.
17
Brewer 2005.
18
Vilket kortfattat, utifrån egen förståelse av begreppet, kan beskrivas som att människor och sociala fenomen
ingår som delar i sociala system som är kvalitativt annorlunda än summan av delarna samt överordnat delarna
som anpassar sig efter helheten. Systemets delar befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra
som ständigt samspelar med varandra.
19
Brewer 2005.
20
Agar 1995.
16
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organisation i en muslimsk kontext kan gestaltas. Redovisningen av den insamlade
informationen kommer att vara deskriptiv och kan utgöra underlag för att utveckla den
samlade kunskapsbasen gällande socialt arbete bland muslimer.
Fältstudier behöver finansieras. Då denna studie erhållit stipendiemedel, och vissa krav är
förenade med att erhålla dem, bör finansieringen beskrivas. Denna studie har genomförts
inom den religionsvetenskapliga avdelningen på högskolan i Gävle som är en raminstitution
för Svenska missionsrådets (SMR) fältstudieprogram. SMR är en paraplyorganisation för 36
kyrkor och kristna församlingar som bl.a. förmedlar SIDA-medel till sina medlemmar för
utvecklingsinsatser till länder i syd och öst. Fältstudieprogrammet är ett led i SMR:s
verksamhet och syftar till att studera och analysera religionens/kyrkans roll i samhället.
Programmet riktar sig främst till personer under 35 år och syftar bl.a. till att generera
kunskapsmässiga och personella resurser för SMR, dess medlemmar och medlemmarnas
samarbetspartners samt möjlighet till opinionsbildning. Programmet förmedlar ett begränsat
antal stipendier till studier som faller inom SMR:s intresseområde. 21

2:2 Fallstudiens objekt
Att ge sig iväg på fältstudier innebär att man får finna sig i en mängd oklarheter. Jag var
osäker på om omfattningen av det sociala arbetet inom Abu Nur skulle utgöra tillräckligt
underlag för studien. Några veckor innan avresa hade jag etablerat kontakt med Abu Nur som
erbjöd mig boende inom komplexet den första veckan samt fått tillåtelse att studera deras
sociala arbete. Jag förberedde mig på att jag skulle behöva komplettera Abu Nurs verksamhet
med andra organisationers verksamhet.
Jag anlände till Damaskus och Abu Nur 1/10-07 mitt under fastemånaden ramadan och
återvände till Sverige 16/11 samma år. Under ramadan är det sociala arbetet särskilt aktivt och
de två första veckorna dominerades av de många aktiviteter som refererar till socialt arbete
som är aktuella under ramadan. Jag överraskades av att Abu Nur var betydligt större än jag
förväntat mig och fick snart klart för mig att de bedrev ett omfattande socialt arbete. Jag fick
under den första tiden en generell uppfattning om verksamheter inom Abu Nur som refererade
till socialt arbete samt att denna verksamhet var tillräckligt innehållsrik för att utgöra
fallstudiens objekt. Jag hade dock svårt att släppa möjligheten att belysa andra verksamheter i
området vilket förstärktes av att jag träffade på personer som var aktiva i ett annat muslimskt
projekt som bedrev socialt arbete.22 Jag avskrev dock denna idé då jag med tiden fick alltmer
material om Abu Nur samtidigt som det visade sig att jag behövde inhämta tillstånd från
ansvarigt ministerium för att samtala med det andra projektet.
Det sociala arbete som utgår från Abu Nur får således utgöra fallstudiens objekt. Abu Nur
utgör troligtvis inget representativt exempel över hur socialt arbete utförs av muslimska
organisationer. De uppger själva att de är den största NGO i landet och gav intryck att ha en
stabil relation till den politiska makten i Syrien vilket man kan förmoda ger dem ett större
handlingsutrymme än vad fallet är för mindre NGO:s. Abu Nur får utgöra ett exempel på hur
det sociala arbetet kan gestaltas inom en muslimsk organisation.
Det kontextuella sammanhangets betydelse var något som ofta aktualiserades under studien,
särskilt vid de tillfällen då jag försökte avgränsa verksamheter från varandra vilket kunde ge
upphov till kommentarer som ”why separate things?”. Det sociala arbetet som utfördes inom
21
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Abu Nur står i nära förbindelse med övrig verksamhet inom Abu Nur såväl som med det
omgivande samhället. Verksamheten i och kring Abu Nur är fördelad på tre olika
organisationer med olika verksamhetsområden: Moskén Abu Nur, Shejk Ahmad Kuftaros
stiftelse samt Ansars välgörenhetssällskap. Dessa verksamheter är starkt förbundna med
varandra genom Shejk Ahmad Kuftaros andliga budskap. Med benämningen Abu Nur avses i
denna studie inte endast moskén och den religiösa verksamheten som utgår från den utan som
ett övergripande begrepp för de olika verksamheterna kring moskén Abu Nur.
Det sociala arbetet inom Abu Nur sker genom organisationen Ansar och bedrivs i huvudsak
mot tre målgrupper: studenter, fattiga och mot yatiim, faderslösa barn. Studien kommer att
beskriva Abu Nur och Ansars verksamhet i stort men ha ett särskilt fokus på stödet till
gruppen yatiim och fördjupa beskrivningen av det sociala arbetet som utförs mot just den
gruppen. Skälet till detta är att det sociala stöd som förmedlades till denna grupp är det mest
omfattande och varierade vilket ger en god möjlighet att besvara studiens frågeställningar. Jag
är även genom min yrkesbakgrund särskilt intresserad av socialt arbete riktat mot barn.

2:3 Material
Materialet till denna studie kommer i huvudsak från personer verksamma inom Abu Nur och
ger således en beskrivning som är begränsad till organisationens perspektiv. Den insamlade
datan baseras i hög utsträckning på vad personer inom olika delar av Abu Nur säger att man
gör vilket innebär att informationen består av valda delar av informanternas medvetna
erfarenheter av sin verksamhet. 23 Till detta kommer naturligtvis att informanterna gör ett
urval av vilken information man vill förmedla. Den insamlade datan består främst av
intervjuer och deltagande observationer. Jag förde löpande anteckningar i en resedagbok där
jag redogjorde för händelser, observationer, reflektioner samt den personliga processen under
vistelsen i Damaskus. Jag använde vidare min lokala kontaktperson som reflektör över vissa
av mina erfarenheter.
Med intervjuer avses planerade samtal som spelades in på MP3-spelare som sedan
transkriberades. Sammanlagt genomfördes 17 intervjuer av vilka majoriteten var mellan 1-2
timmar långa. Samtliga intervjuer genomfördes på engelska och vid 14 av intervjuerna
användes tolk. De flesta intervjuer skedde inom Abu Nurs lokaler under dagtid. Vid ett flertal
intervjuer deltog fler än en informant. Intervjutekniken var halvstrukturerad och genomfördes
med stöd av intervjuguide. Jag strävade efter att styra intervjun mot vissa teman men inom
varje tema var det i regel informanten som styrde samtalet utifrån vad denne tyckte var
relevant att förmedla. Ett flertal informanter intervjuades vid fler än ett tillfälle och då gavs
tillfälle för fördjupning eller möjlighet att ta upp nya teman utifrån tidigare textanalys. Jag
ställde ibland samma fråga till flera informanter för att få en mer fullständig bild av det
beskrivna. Jag presenterade mig själv och studien för informanten och avlutade i regel
intervjuerna med att fråga efter om man ville tillägga något eller om det var något man
undrade över eller ville tillägga. Dessa avslutande frågor gav ofta intressant information.
Informanten fick själv avgöra om de skulle namnges i studien eller ej. Transkriberingen
skedde i nära anslutning till intervjun och direktöversattes av praktiska skäl till svenska.
Intryck och reflektioner från intervjun antecknades i fältdagboken. Förutom intervjuer
genomfördes en stor mängd spontana samtal där det i regel inte förekom någon tolk. Dessa
samtal antecknades senare under dagen.
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Med deltagande observationer avses i denna studie två olika saker. Det första är spontana
deltagande observationer i samband med besök på Abu Nur. Dessa utfördes löpande och fick
många gånger utgöra underlag för intervjufrågor. Den andra typen benämns som planerad
deltagande observation vilka alltid skedde med stöd av tolk. Det genomfördes 12 planerade
deltagande observationer. Dessa deltagande observationer kunde exempelvis vara
sammankomst för inflytelserika personer för att uppmuntra socialt engagemang, delta när Abu
Nur tog emot utländskt studiebesök, hembesök samt besöka gruppverksamheter.
Iakttagelserna antecknades under den deltagande observationen eller senare i fältdagboken.
Jag deltog vidare regelbundet i olika religiösa aktiviteter i moskén.

2:4 Urval

Informationen till studien baseras främst genom ett selektivt urval på personlig kännedom. 24
Detta innebär att personer inom Abu Nur var delaktiga i att förmedla informanter medan jag
avgjorde relevansen av deras förslag. I början av vistelsen i Damaskus hade Abu Nur
initiativet och föreslog intervjuer med ett par nyckelpersoner inom ledning/administration
vilket gav mig en översiktlig bild av både Abu Nur i stort samt dess verksamhet inom det
sociala arbetet. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med personer i ledning/
administration varav Abu Nur tog initiativ till fyra av dessa. Förutom att få en översiktlig bild
av Abu Nur och deras sociala verksamhet var samtalen med ledning/administration även
viktigt för att synliggöra Abu Nurs religiösa budskap, relationerna med det omgivande
samhället samt de interna verksamheternas inbördes relation. Gällande de planerade
deltagande observationerna inbjöds jag av Abu Nur till att delta i fem olika evenemang som
alla hade anknytning till Abu Nurs sociala arbete. Vid fyra av dessa var flickor från
barnhemmet närvarande.
Efter de två första veckorna började jag själv styra urvalet mer aktivt och efterfrågade
kontakter med personer som var verksamma i det konkreta sociala arbetet. Urvalet styrdes till
viss del av rekommendationer från personer inom ledning/administration och skulle även
godkännas av ledningen. På barnhemmet genomfördes tre intervjuer kombinerat med
deltagande observation då jag visades runt i lokalerna och fick möta barnen. Vid dessa
intervjuer var det ett relativt stort antal deltagare närvarande vilka alla utgjordes av personal
från barnhemmet. Bortsett från föreståndaren och tolken så saknade jag inblandning i vilka
som deltog under intervjuerna. Gällande den externa verksamheten för faderslösa barn
genomfördes sju intervjuer samt fyra planerade deltagande observationer. Tre av intervjuerna
var med den person som förestod verksamheten, tre intervjuer med annan personal och en
intervju med två ungdomar som erhöll stöd av Abu Nur. Gällande verksamheten som riktar
sig till studerande och fattiga genomfördes två intervjuer samt en planerad deltagande
observation.

2:5 Tolk
Jag behärskar inte arabiska och alla samtal genomfördes på engelska som inte är modersmålet
för någon av parterna i samtalen. Jag gjorde ett försök att anlita en auktoriserad tolk, men det
visade sig vara alltför dyrt för att inrymmas i studiebudgeten. Sammanlagt har 8 olika
personer anlitats som tolk vid intervjuer och deltagande observationer. Av tolkarna har alla
utom en hämtats från Abu Nur. Tolkarnas språkkunskaper har varierat och det visade sig att
mina egna kunskaper i engelska hade en del mer att önska. Språket utgör en uppenbar felkälla
i studien. Risken för felöversättning, att missa nyanser i det som sägs, sammanfattande
översättning samt att språket ibland förs på obejktnivå och ibland på metanivå är exempel på
24
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felkällor som kan förvränga informationen. Till viss del kunde detta kompenseras med
följdfrågor och en gemensam strävan hos mig, informant och tolk att tydliggöra det beskrivna.
Jag var noga med att tolken skulle benämna det korrekta arabiska ordet då religiös
terminologi användes för att kunna använda mig av mina kunskaper om Islam för att bättre
förstå informationen.
Att använda sig av tolk innebär en viss fördröjning i samtalet vilket innebär att det naturliga
flödet i dialogen avstannar till viss del. För en del informanter kunde det ge upphov till att
man förlorar en del av koncentrationen. För andra kunde det innebära att man vidareutvecklar
sina tankar mentalt under översättningen och får behov att uttrycka dessa direkt efter
översättningen vilket kunde leda till en obalans i dialogen. Jag har från min professionella
bakgrund erfarenhet att samtala med tolk och kunde till viss del hantera tolkningens effekter.
En bieffekt av att arbeta med tolk var att dennes personliga nyfikenhet om den studerade
verksamheten kunde få till följd att tolken själv aktivt deltog i samtalet, vilket innebar att
informationen fördjupades och kompletterades på ett vis som var positivt för den samlade
informationen. Detta var särskilt aktuellt vid mina besök på barnhemmet där tolken deltog i
samtalet på ett vis som gjorde honom till både tolk, forskare och informant. Detta ansluter till
Agars 25 beskrivning av etnografins samarbetskaraktär där medlemmar av den studerade
enheten är delaktiga i kunskapsgenereringen.

2:6 Relationen till informanterna
Abu Nur har en tydlig ambition att förmedla sitt religiösa budskap och stor erfarenhet av
dialogmöten med olika aktörer. Det är främst personer inom ledning/administration som
ansvarar för dialogmötena. Informanterna skilde sig naturligtvis åt inbördes vad det gäller
personlighet, temperament, identitet, aktuell personlig och professionell situation samt den
personliga intentionen med att delta i intervju. Då etnografi förutsätter en personlig närhet till
den sociala enhet som skall studeras blir det viktigt hur forskaren hanterar relationen mellan
sig själv och den sociala enhet som studeras. 26 Jag var hela tiden medveten om att de
kulturella skillnaderna innebar att jag var avvikande. Jag var snarare en gäst i de vardagliga
verksamheterna som var aktuella på Abu Nur än en deltagare. Förhållandet mellan närhet och
distans i min relation till Abu Nur var dynamiskt och förändrade sig hela tiden. Förutom att
jag som västerlänning var på tillfälligt besök utgjorde språket, mitt boende utanför Abu Nur
samt att jag alternerade mellan olika verksamheter distanserande faktorer. Närhet uppstod
främst vid upprepade möten där någon form av ömsesidig nyfikenhet och inspiration uppstod
mellan mig och informanten.
Agar 27 kallar etnografi för ett synnerligen arrogant projekt. På en mycket begränsad tid skall
forskaren befinna sig i en för denne främmande miljö och beskriva den sociala verkligheten.
Genom att beskriva sig själv och hur detta påverkar interaktionen med den studerade miljön
kan forskaren till viss del minska arrogansen. Jag väljer att beskriva fyra roller jag upplevde
att jag innehade under fallstudien och som påverkade informationen.
Att vara västerländsk ”forskare” innebar bland annat att representera den del av världen som
sprider en vad många syrier upplever som en illvillig och ensidigt negativ bild av Syrien som
land och muslimer som grupp. Kollektiva egenskaper man anser sig ha som generositet,
mångkulturalism och balanserad seriös religiositet upplevs helt osynliggjorda. Hos några
informanter fanns en viss skepsis mot västerländsk samhällsinriktad forskning gällande
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förhållanden i Syrien. Man ansåg då att den typen av forskning användes av västerländsk
säkerhetstjänst som underlag för olika former av internationella sanktioner mot landet. En
informant berättade att framförallt yngre människor upplevde känslor av mindervärdighet
gentemot väst. Min strategi för att hantera detta var främst att bemöta människor med respekt
och nyfikenhet och låta min interaktion med dem återspegla detta. Jag hade även glädje av att
ha besökt landet tidigare och kände till en del av de sociala koderna. Strukturella faktorer i
form av politiska maktintressen på olika nivåer påverkade således hur jag blev definierad.
Min professionella tillhörighet är som tidigare nämnts socialarbetare med inriktning på
familjebehandling. Rollen som socialarbetare blev främst tydlig i mötet med personer som
själva var aktiva i konkret social verksamhet. Att kunna ställa fördjupande frågor baserad på
egen erfarenhet innebar att en ”socialarbetarrelation” mellan mig och informanten uppstod
vilket fördjupade beskrivningen. Att mina egna erfarenheter av socialt arbete skulle definiera
det sociala arbetet i en annan kultur var en riskfaktor jag försökt förbereda mig på en längre
tid innan avresan.
Att jag är muslim var något som uppfattades positivt och mina kunskaper om Islam en källa
till fördjupad kunskap. Men det var samtidigt uppenbart att jag inte behärskar eller tillämpar
en mängd sociala koder som är betydelsefulla för den muslimska identiteten. Min personliga
religiositet var sällan föremål för samtal mer än högst allmänna kommentarer som hur länge
jag varit muslim, varför jag bar guldring och liknande. På det personliga planet innebar tiden i
en så religiöst aktiv miljö som området kring Abu Nur utgör att min egen religiösa aktivitet
intensifierades och integrerades i mitt vardagliga liv.
I ett så pass könssegregerat samhälle som Syrien påverkar könet i hög grad interaktionen
mellan människor. Med syriska mått mätt är det förhållandevis mycket kvinnor i rörelse inom
Abu Nur främst beroende på att kvinnor är i knapp majoritet bland de många studenterna.
Inom Ansar bedrivs det sociala arbetet könssegregerat på så vis att personalgrupperna består
av antingen bara män eller bara kvinnor. 28 Åtskillnaden mellan könen gäller dock inte i
förhållande till mottagarna av stödet där majoriteten av de som erhåller stöd från Ansar är
kvinnor. Som man i det syriska samhället är det betydligt svårare att få tillträde till
verksamhet som domineras av kvinnor än motsvarande verksamhet bland män. Jag
genomförde sammanlagt fem intervjuer med kvinnor i olika konstellationer. Det var
förhållandevis stor skillnad på intervjuernas karaktär. De yngre kvinnorna som arbetade som
volontärer inom den externa sektionen intog en relativt passiv hållning och svarade på
frågorna men tog färre initiativ till egna utvikningar. Kvinnorna som var engagerade i
barnhemmet var betydligt mer aktiva i att beskriva sin verksamhet även jämfört med de
manliga informanterna. Kön går inte att se som en isolerad faktor i detta sammanhang utan
även ålder, kulturell kunskap och professionell tillhörighet hade betydelse. Inte desto mindre
så hade situationen för en kvinnlig forskare förmodligen varit gynnsammare vad det gäller att
ta del av kvinnors beskrivning. En intressant könsrelaterad skillnad var samspelet mellan män
som var mjukare och mindre distanserat än vad jag är van vid och innehöll betydligt mer
fysisk beröring.

2:7 Presentationen av undersökningsresultatet
Representationskrisen innebär problemet som uppstår då etnografisk information skall
sammanställas och presenteras för personer som inte varit på plats där informationen
inhämtas. Det är i grunden ett trovärdighetsproblem som refererar till vad forskaren gör
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anspråk på att skildra. 29 Som redogjorts för tidigare så gör denna studie endast anspråk på en
partiell och selektiv skildring av det sociala arbetet som utförs inom Abu Nur. Studien gör i
första hand anspråk på en deskriptiv redogörelse för delar av det sociala arbetet som utförs
inom Abu Nur med betoning på det stöd som förmedlas till yatiim. Resultatdelen är
strukturerad efter vissa mönster som framkommit under studien vilka jag ansett vara
betydelsefulla för att belysa det sociala arbetet och det sammanhang det verkar i.
Redogörelsens struktur synliggörs av dess kapitel med tillhörande rubricerade avsnitt.
Resultatdelens text är av berättande karaktär baserad på en sammanställning av främst
intervjuer och planerade deltagande observationer. Under hela studien så återges citat både ur
litteraturen och från intervjuerna med indragen text med mindre textsnitt. Litteraturcitat
kursiveras. Återgivningar av egna observationer ges med mindre textsnitt men utan indragen
text. De hadither som refereras till i texten återges inte korrekt enligt traditionen utan i
sammanfattande form på det vis de användes under det specifika samtalet. För att underlätta
källhänvisningen så redogörs studiens intervjuer och planerade deltagande observationer i en
separat referenslista.
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3. Syrien
3:1 Etnisk, religiös och politisk situation
Syrien benämner sig som en socialistisk folkdemokrati och Baathpartiet, som har en sekulär
profil med starkt inflytande av arabisk nationalism, skall enligt landets konstitution vara det
ledande partiet i landet. Syrien är det enda arabland förutom Libanon som inte har Islam
inskrivet som stadsreligion i författningen. 30 Landet är ett av mellanösterns mest tätbefolkade
länder med ungefär 20 miljoner invånare med en befolkningskoncentration till vissa delar av
landet. Ungefär hälften av landets befolkning bor i städerna. Syrien tillhör de av människor
äldst bebodda områden i världen och Damaskus räknas till världens äldst kontinuerligt
bebodda stad. 31 Regionen där Syrien är beläget har under lång tid haft en befolkning som
karaktäriseras av stor religiös och etnisk mångfald. Detta är även fallet med Syriens
nuvarande befolkning Arabisktalande sunnimuslimer utgör en majoritet av den syriska
befolkningen på 57% medan övriga grupper kan klassificeras som minoriteter. En uppdelning
av landets befolkning utifrån etnisk tillhörighet visar att ca: 85% är araber och knappt 10% är
kurder. Av den syriska befolkningens religiösa tillhörighet utgörs knappt 70% av
sunnimuslimer, 14% av kristna och 12% av alaviter. 32
Alaviter är en religiös grupp som främst är koncentrerade i landets nordvästra delar. De anser
sig själva vara shiamuslimer men anses inte vara muslimer av varken sunniter och shiiter. En
grundläggande problematik i dagens heterogena Syrien är en snedfördelning vad det gäller
den politiska och ekonomiska makten där framförallt alaviterna har oproportionerligt stort
inflytande i landet. Ett skäl till detta är Syriens koloniala förflutna där fransmännen tillämpade
en härska och söndra politik där man gynnade minoritetsgrupper som alaviter och druser 33
som en strategi att minska den panarabiska rörelsens inflytande. Dessa minoritetsgrupper har
ett stort inflytande inom militären som är en viktig maktfaktor i Syrien. Den politiska maktens
snedfördelning har givit upphov till inre spänningar i landet och Hafez al-Asad, Syriens starke
man från 1970, utvecklade med tiden en stat med starka auktoritära och repressiva drag. 34
Hafez al-Asad efterträddes efter sin bortgång år 2000 av sonen Basher al-Asad och en viss
lindring gällande maktkoncentrationen skedde under dennes initiala period som president men
har åter skärpts. 35
Utrikespolitiskt har Syrien stora problem med de flesta av sina grannar där konflikten med
Israel dominerar. 36 Landet har en komplicerad relation till USA som för en omfattande
isolerings- och sanktionspolitik mot Syrien. Relationen med USA försämrades ytterligare i
och med att Syrien protesterade mot kriget i Irak. Syrien hade tidigare under Saddam
Husseins ledning en mycket ansträngd relation till Irak. 37 Syrien har fått ta emot stora
mängder flyktingar från Irak efter att kriget mot Irak inleddes. Den totala mängden flyktingar
är svår att bedöma men i juni 2007 uppskattades antalet till 1.4 miljoner 38 varav nästan 80%
är bosatta i Damaskusområdet. 39 En informant knuten till regeringen uppskattar antalet
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irakiska flyktingar till 2 miljoner. 40 Syrien härbärgerar dessutom sedan lång tid tillbaka
400 000 palestinska flyktingar. 41

3:2 Ekonomiska och sociala förhållanden
Syrien räknas som ett medelutvecklat land med en BNP/capita som med regionala mått mätt
är låg. Landet har en mångsidig ekonomi med planekonomiska inslag som har stora
svårigheter till följd av brist på ekonomisk rörlighet. 42 En allt mer ökande befolkningstillväxt
samt en stark urbanisering ställer stora krav på den syriska ekonomin. Efter Basher al-Asads
tillträde har olika försök till ekonomiska reformer genomförts. 43 En rad varor subventioneras
av staten eller är föremål för prisregleringar. Välfärdstendensen i Syrien har klart förbättrats
de senaste decennierna och kompenserar till viss del människors ekonomiska situation. 44
Syrien har en ung befolkning där 40 % är under 15 år. 45 Medellivslängden i Syrien ökade
mellan 1993-2002 med 6.5% och var 2004 74 år för kvinnor och 70 för män. Syrien har med
2.5% en av mellanösterns högsta nativitet och även om antalet barn per kvinna har sjunkit
väsentligt de senaste decennierna är den fortfarande hög. Under perioden 1993-2002 sjönk
spädbarns- och barnadödligheten med knappt hälften och mödradödligheten per 100000 har
gått ner från 107 till 6.5 under motsvarande period. Även om dödligheten bland barn och
spädbarn sjunkit dramatiskt så kvarstår en del problem gällande barn till följd av brist på
näring, fattigdom, trångboddhet. Det finns även kunskapsbrister gällande hur sjukdomar
förebyggs och behandlas. Detta gäller särskild landsbygden som är eftersatt vad det gäller
sjukvård. Syrien tillhandahåller fri medicinsk vård för sina invånare men kvaliteten på vården
lämnar dock en del kvar att önska till följd av brister i effektivitet, utbildning samt
koordination mellan olika verksamheter. Regeringen har antagit en ambitiös hälsoplan för
perioden 2000-2020 för att förbättra sjukvården där kvinnor, barn och människor på
landsbygden är prioriterade grupper. 46
Tillgången till grundläggande skolgång har varit relativt god för ett land på Syriens
utvecklingsnivå. Syrien höjde 2002 den obligatoriska skolåldern från 12 till 15 år vilket
innebär en obligatorisk nioårig skolgång. En betydande andel barn fullföljer dock ej
skolgången. Skolklasserna är stora och det råder brist på kvalificerade lärare. Läs- och
skrivkunnigheten hos befolkningen har sedan 1990 höjts med över 20 %. Bland kvinnor över
15 år är den 73 % och bland motsvarande grupp män 86%. 47
Av den syriska arbetsmarknaden är 40 % verksamma inom jordbruk, 40 % inom
servicesektorn och 20 % inom industrin. Det finns en stor informell arbetssektor som utgörs
av ungefär 43% av den totala arbetskraften där jordbruk, byggnation och handel utgör de stora
områdena. En stor del av den informella arbetskraften 77 % har låg utbildningsnivå.
Lönenivån i landet är låg och det är stora löneskillnader mellan den offentliga och privata
sektorn vilken dessutom ökar i takt med utbildningsnivån hos den anställde. 48 Kvinnors
förvärvsarbetande uppskattas till 20%. 49 Vad det gäller arbetslösheten så är
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beräkningsgrunderna oklara men den är sannolikt omfattande. Fattigdomen minskade i Syrien
mellan 1996-2003 men samtidigt ökade inkomstklyftorna. 50 Nära 70 % av arbetskraften tjänar
mindre än 100$/månad, 11.4% av befolkningen beräknas inte kunna tillgodose grundläggande
materiella behov och med ett vidare fattigdomsmått beräknas 30 % vara fattiga. Värst är
situationen på landsbygden och särskilt i landets nordöstra delar. 51 Socialförsäkringssystemet
omfattar pensioner och sjukpenning men stora grupper står utanför systemet. 52
Gällande familjerättsliga frågor tillämpas religiösa domstolar utifrån religionstillhörighet
vilka har domsrätt i frågor relaterade till äktenskap och skilsmässa. I övriga familjerättsliga
frågor som exempelvis vård av barn och arvsrätt tillämpas muslimsk sharialagstiftning för
hela befolkningen. 53

3:3 Staten och muslimska organisationer i Syrien

All organiserad religiös verksamhet i Syrien måste registreras hos myndigheterna. 54 Intresset
för Islam har i Syrien som i många andra länder i mellanöstern ökat de senaste åren något som
påverkar både den privata och offentliga sfären i samhället. Regimen har under lång tid sett
islamistiska strömningar som ett hot och moskéerna övervakas av säkerhetstjänsten. Det
muslimska brödraskapet som under 1950-talet satt i parlamentet är nu förbjudet och
medlemskap i brödraskapet kan rendera dödsstraff. 55 Samtidigt som denna utveckling pågår
kan ett närmande från den sekulära staten ses mot religiösa kretsar. President Basher al-Asad
ses allt oftare tillsammans med religiösa företrädare vilket kan ses som ett sätt att vinna
folklig popularitet. Regimen har även börjat stödja verksamhet som bedrivs av moderata
muslimer i ett led att bemöta islamisterna och använder alltmer religiös vokabulär i sin
retorik. 56 Staten stödjer byggandet av religiösa byggnader och utbildningsinstitutioner i ett
försök att kontrollera utvecklingen. De religiösa institutionerna har idag en stor påverkan
gällande opinionsbildning inom civilsamhället och det religiösa ledarskapet har blivit en
maktfaktor i Syrien. 57

3:4 Islam och det offentliga rummet
Det som slår en som besökare i Damaskus är hur människor på gator och torg ger uttryck för
sin religiösa identitet. Detta är särskilt påtagligt i den del av Damaskus som denna studie
berör där det är vanligt att både kvinnor och mäns klädsel signalerar olika former av muslimsk
identitet. Moskéerna är välbesökta och det finns en mängd olika små butiker som säljer olika
mediaprodukter med religiöst innehåll. Paulo Pinto 58 redogör i en artikel för hur religionen
och särskilt sufiska grupperingar påverkar det ”offentliga rummet”. Islam i Syrien beskrivs
som en levande tradition från vilken människors meningsskapande och identitetsbildning
uttrycks i det offentliga rummet. Detta sker både genom inbördes kollektivt stöd och yttre
socialt tryck som eftersträvar normerande socialt beteende hos den enskilde. Det finns en
tydlig strävan hos många människor att på individnivå affirmera en moralisk hållning baserad
på religiösa ideal och dess ramverk som gestaltas i det offentliga rummet genom människors
sociala interaktionen. Majoritetens Islam i Syrien organiseras i huvudsak inte mot den
politiska sfären utan snarare mot det offentliga rummet genom en strävan att i förkroppsligad
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form gestalta de moraliska normerna som utgör grunden för den religiösa tron. I denna form
av personlig utveckling spelar sufismen en betydelsefull roll som kunskapsförmedlare.
Det finns särskilda inslag i vad man kan kalla den sufiska pedagogiken som kan vara
värdefulla att känna till för att förstå den bakomliggande processen. Den sufiska
lärandeprocessen baseras på ett personligt förhållande mellan lärare och elev kallad rabita där
läraren, shejken, är den som ansvarar för elevens kunskapsutveckling. En övergripande
målsättning för både lärare och elev är den enskilde individens utveckling av nafs som
möjligtvis går att likna vid det psykoanalytiska begreppet självet. I stora drag handlar det om
att övervinna de lägre impulserna av materiell natur som så lätt behärskar nafs för att bygga
upp ett nafs som mer styrs av andliga impulser. Denna strävan har tydliga moraliska inslag
där vissa normerande beteenden eftersträvas. De normerande beteenden ingår i en uppförande
kodex som benämns adab. Individens andliga utveckling bedöms bl.a. utifrån hur individen
agerar i sin sociala interaktion. Även om det är långt ifrån de flesta muslimer i Damaskus som
så aktivt eftersträvar en motsvarande personlighetsutveckling så har sufiska och andra
muslimska rörelser ett betydande inflytande på det offentliga rummet genom att i den dagliga
sociala interaktionen påverka normerande socialt beteende. 59
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4. Tidigare forskning
4:1 Misstänkliggjort socialt arbete
Det finns sedan USA inledde ”kriget mot terrorismen” efter den 11/9-2001 en påtagligt ökad
ömsesidig misstänksamhet mellan västvärlden och den muslimska världen även vad det gäller
förmedling av socialt stöd. Det finns en skepsis från muslimskt håll mot västerländskt
baserade biståndsorganisationer som är verksamma i den muslimska världen vilka man menar
är förtäckta neokoloniala agenter med syfte att sprida västerländskt tankegods. Muslimska
välgörenhetsorganisationer är å andra sidan misstänkliggjorda i väst för att finansiera olika
militanta muslimska gruppers väpnade kamp. 60 Vissa muslimska välgörenhetsorganisationer
stämplas av den amerikanska regimen som terroristsympatisörer. Detta har fått till följd att
USA på olika vis försvårar ekonomiska transaktioner till muslimska organisationer som
bedriver välgörenhet vilket i sin tur allvarligt försvårar deras sociala arbete. En annan
konsekvens av de amerikanska sanktionerna mot muslimska välgörenhetsorganisationer är att
ekonomiska transaktioner till dessa organisationer sker på andra vis än genom öppna
banktransaktioner vilket gör dem betydligt svårare att kontrollera. 61

4:2 Islamistiska rörelsers sociala arbete

Clark 62 studerar islamistiska rörelsers sociala verksamhet i Egypten, Jemen och Jordanien,
vilka hon benämner islamiska sociala institutioner (ISI). Med stöd av social movement theory
studeras dessa rörelser ur ett klassperspektiv och Clark argumenterar för att ISI framförallt
drivs av och för personer med tillhörighet i medelklassen. Islamisterna rekryterar anhängare
främst inom medelklassen och en betydelsefull komponent i den muslimska identiteten för
anhängarna är att vara verksam i någon ISI. Genom att bilda välfärdsinstitutioner, som står i
direkt kontrast mot statliga institutioner och deras bristande omsorg om behövande
människor, utgör ISI:s institutioner fundament för ett alternativt samhälle. ISI erbjuder en
mängd olika sociala verksamheter som skolor, hälsovård samt välgörenhet där exempelvis
fattiga, faderslösa barn och hemlösa erhåller pengar, mat, kläder etc. De skolor och hälsovård
ISI driver håller i regel hög standard tillhandahåller service för behövande människor men
också för, och enligt Clark främst för, människor från medelklassen. 63
I Jordanien, som gränsar till Syrien, finns en stor mängd NGO 64 som antingen har en kulturell
inriktning eller är inriktade på välgörenhet. Under början av 1990-talet ökade dessa kraftigt
och 1997 fanns 695 NGO som förmedlar välgörenhet till 475 000 personer. Dessa NGO är
förmål för en omfattande statlig reglering och måste registreras hos ett särskilt ministerium.
Varje aktivitet som bedrivs av en välgörenhetsorganisation behöver ha ett särskilt tillstånd
från ministeriet och verksamheten måste följa det regelverk som ministeriet upprättat med
stöd av särskilt lagrum. Verksamheterna får inte vara vinstdrivande och måste hålla sig inom
ramarna för vad som anges för välgörenhetsverksamhet. I detta ingår att man inte får vara
delaktig i politisk eller oppositionell verksamhet. Den största NGO i Jordanien är Islamic
Center Charity Society (ICCS) som etablerades av muslimska brödraskapet 1963. ICCS har
sitt huvudkontor i Amman och har 32 filialer över hela landet vilka finansieras främst genom
donationer. I slutet av 1990-talet bedrev ICCS 41 olika utbildningsverksamheter och ett
college. Ett betydelsefullt mål för ICCS skolverksamhet är att öva eleverna i ett uppförande
som ansluter till islamisk kodex. Studenterna utvecklar en islamisk livsstil som i stor
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utsträckning inspireras av lärarnas uppförande. ICCS har vidare två sjukhus och 15
hälsocentraler och tog under 1997 emot 280 000 patienter. ICCS erbjuder finansiellt stöd till
fattiga familjer och faderslösa barn under 16 år. 65

4:3 Sufigruppers sociala arbete

Social verksamhet bland sufiska ordnar beskrivs i varsin artikel av Vikoer 66 och Seesmann. 67
Ett kännetecknade inslag för sufigruppers verksamhet är att de ofta utgår från ett religiösa
centra, zawija. Från centrat förmedlas det specifika andliga budskap men också en mängd
olika aktiviteter inom det sociala, pedagogiska och ekonomiska området. Verksamheten är
ofta knuten till rörelsens andliga ledare och dess specifika budskap. Många gånger är
koranskolan en central verksamhet inom dessa centra. 68
Vikoer 69 beskriver en sufisk orden, Sanúsi, som etablerat ett center i ett isolerat och
krigshärjat område i östra Sahara som främst bebos av beduiner. Centret erbjuder moské,
skola, gästhem för resande och hemlösa samt viss produktiv verksamhet som bageri. Centret
bedriver vidare jordbruk i mindre skala och erbjuder mindre markområden till fattiga
människor att odla mat på. Sanúsicentret samlade även välbärgade människor kring sig som
ville vara nära det andliga budskap som rörelsens grundare Muhammad b. Ali al-Sanúsi
förmedlade. En förutsättning för verksamheten var att de många väpnade konflikterna
reducerades och att handeln ökade. Sanúsiorden lyckades nå många beduiner vilka på så vis
förvärvade ett ökat andligt och socialt kapital. Förutom möjligheten att sprida kunskaper om
personlig fromhet och moral samt erbjuda social välfärd fick Sanúsicentret en stabiliserande
effekt på de sociala strukturerna i området.70
Ett liknande exempel på hur en sufiorden ombesörjer människors andliga såväl som materiella
behov är ett sjukhus i Kadabas i södra Sudan som drivs av Qadiriyaorden. Shejk al-Jaáli var
under lång tid en ansedd hälbrägdagörare vars läkekonst var starkt bunden till den andliga
kraft som utmynnade från hans person. I början av 1990-talet tog shejk al-Jaáli initiativ till att
i anslutning till en koranskola etablera ett större sjukhus för att kunna möta hälsorelaterade
behov baserad på moderna sjukvård. Man lyckades bygga sjukhuset med frivillig lokal
arbetskraft och byggnadsmaterial som kom från lokala donationer. Ett modernt sjukhus
etablerades 1997 som hade plats för 200 inlagda patienter och tillhandahåller kvalificerad
vård för människor i regionen. 71
Seesmann 72 redogör för ett projekt i norra Darfurprovinsen som riktar sig till social
rehabilitering av unga pojkar med normbrytande beteende. Shejk Ibrahim Sidi tillhör
Tijaniyaorden och etablerade i slutet av 1970-talet ett rehabiliteringsprojekt för pojkar mellan
6-18 år som hade problem med kriminalitet, missbruk av främst lösningsmedel samt vidlyftig
sexualitet. Pojkarna kallas lokalt för shammasha vilket refererar till att barnen tillbringar
större delen av sin tid på gatorna under solen. 73 Shejk Sidi menade att det sekulära
utbildningssystemet var en starkt bidragande orsak till barnens situation då det inte
förmedlade kunskaper om andliga och moraliska värden till barnen. Projektet inleddes med att
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en koranskola etablerades som tog emot både pojkar från stabila miljöer och shammasha. På
realtivt kort tid fick skolan rykte om sig att vara framgångsrika i att förändra pojkarnas
beteende.
I mitten av 1980-talet var Shejk Sidi tvungen att modifiera projektet för att möta de
svårigheter som shammasha levde under. Behovet av utbildning betonades i ännu större
utsträckning och det inrättades särskild anpassad utbildning för shammasha. Man startade
yrkesskolor för slaktare och byggnadsarbetare, snickare, bilmekaniker och smide. Produkter
från verkstäderna användes antingen inom projektet eller såldes på den lokala marknaden. I
koranskolan fanns plats för 170 pojkar varav 70% utgjordes av shammasha. Shejk Sidi
betonade även betydelsen av att utveckla pojkarnas estetiska sinne och uppmuntrade kreativa
krafter hos eleverna. Musikinstrument, färger, penslar och papper samt mindre teatergrupper
är exempel på estetisk verksamhet som ingick i projektet. I rehabiliteringen spelar
memoreringen av Koranen en viktig funktion som ett sätt att få pojkarna att förändra sitt
tankemönster. Detta erbjöd pojkarna dessutom en förhöjd social status. Den genomsnittliga
behandlingstiden för shammasha var tre år och de pojkar som valde att stanna inom projektet
så att de kunde memorisera hela Koranen stannade i fem år. Projektet lades ner 1994 i
samband med att shejk Sidi vallfärdade till Mekka. Då hade sammanlagt 500 shammasha
genomgått behandling inom projektet. 74

4:4 Islam och social förändring

Sparre & Petersen 75 beskriver i en artikel en muslimsk ungdomsrörelse från Egypten som
sprider sig i mellanöstern. Rörelsen härrör från predikanten Amr Khaled och har en stark bas
hos urbana medelklassungdomar. Islam förstås här som en kraft som syftar till att förändra
och förbättra både individen och samhället. Aktivism inom olika sociala projekt är ett
betydelsefullt inslag i hur den personliga tron bör gestaltas och att utveckla den muslimska
världen utgör en betydelsefull drivkraft för ungdomsrörelsen. Samhälleligt engagemang och
individuell frigörelse ses som två betydelsefulla inslag för social förändring. En förutsättning
för social förändring är att människor förändrar sina medvetanden och individuell frigörelse
ses som en nyckelkomponent gällande detta. De fattiga behöver inte endast pengar och
materiella förnödenheter utan också en riktning i sina liv något som Islam erbjuder. Genom
utbildning, övning och samtal försöker de unga aktivisterna att förmedla en god muslimsk
livsstil till de fattiga. I detta ingår att uppmuntra både akademisk utbildning som
yrkesutbildning som tillsammans med moralisk utveckling kan utgöra en grund för att
förändra människors sociala situation. Det är inte endast de socialt utsatta som skall genomgå
en förändring utan även de unga muslimska aktivisterna strävar efter att förändra sig själva
också genom olika former av personlig utveckling. Detta sker främst med stöd av Islam men
också genom amerikanska management teorier. En muslimsk professionell hållning bör
kännetecknas av effektivitet, hög moralisk medvetenhet samt en korrekt uppförandekodex. 76
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Resultatdel
5. Abu Nur
5:1 Abu Nurkomplexet
Berget Qassioun ramar in Damaskus norra del. Tre stadsdelar ligger vid dess fot och klättrar
högt upp efter berget. I den bebyggelse som ligger högre upp efter Qassiouns sluttning bor
främst fattiga människor. Denna del av Damaskus betraktas som en religiöst konservativ del
av staden. Rukn ed-diin heter en av de tre stadsdelarna och ligger österut jämfört med de
övriga och beboddes tidigare i huvudsak av kurder men är numer etniskt uppblandad. I den
västra delen av Rukn ed-diin ligger Abu Nurkomplexet som är en nio våningar hög byggnad
på sammanlagt 18000m2. 77 Den inrymmer en större moské, en stor mängd lärosalar,
elevboende, kontorslokaler, samlingslokaler och övriga lokaler. Ett omfattande yttre
renoveringsarbete avslutades 2004 och Abu Nur komplexet avviker från de omgivande
byggnationerna både genom sin storlek, arkitektur och vita marmorfasad. Inom komplexet
och i dess närmaste omgivning sjuder det av aktiviteter. Studenter och lärare går in och ut ur
byggnaden; ledning och administration tar dagligen emot inhemska som utländska besökare.
En vanlig syn i anslutning till Abu Nur är köande behövande människor, oftast kvinnor, som
hoppas på att få hjälp med olika ärenden.
Själva moskén är fortfarande under renovering och utgör en byggarbetsplats de flesta av
veckans dagar. Lagom till torsdag kväll städas lokalen provisoriskt och mattor rullas ut för att
ge plats åt de tusentals människor 78 som kommer för att lyssna till föreläsning av någon av
Shejk Ahmad Kuftaros efterträdare samt delta i fredagsbönen. Männen sitter i den stora salen
och på en av läktarna. Kvinnorna som har en separat ingång sitter på den översta läktaren.
Föreläsningarna förmedlas under lättsam stämning där föreläsaren talar lågmält och
påfallande ofta skrattar föreläsaren till vilket ger en känsla av intimitet. Åhörarna ger intryck
av att lyssna noggrant och det är många som för anteckningar. Medelåldern är relativt låg och
uppskattningsvis 75 % är under 40 år. Människors klasstillhörighet är svårbedömd men de ger
inte ett lika fattigt intryck som människor i närliggande moskéer. Under fredagsbönen
kommer det människor från hela Damaskus som sympatiserar med det andliga budskap Abu
Nur representerar. Veckans övriga fem dagliga böner hålls i en intilliggande lokal och ofta
närvarar ett hundratal personer vid dem. Mellan de dagliga bönerna uppehåller sig oftast
mindre grupper av människor i moskén som ber, läser eller vilar. Det är även vanligt att
mindre grupper träffas för att utföra olika former av religiösa aktiviteter. Vid ett tillfälle
närvarade jag då en mindre grupp sufianhängare läste religiös text kombinerat med upprepade
böner samtidigt som både böneledaren som gruppdeltagarna grät ymnigt.

5:2 Shejk Ahmad Kuftaro
Shejk Ahmad Kuftaro var andlig ledare för Abu Nur i över 50 år som mellan 1938-2004 var
centrum för Ahmad Kuftaros verksamhet där han verkade som både ledare för en gren av
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sufiorden Naqshbandiyya och stormufti av Syrien. 79 Stormufti är det högsta religiösa ämbetet
i Syrien vilket Shejk Ahmad Kuftaro tillträdde 1964. 80 Varje fredag under ett halvt sekel
genomförde Shejk Ahmad Kuftaro välbesökta föreläsningar i moskén där han förmedlade sitt
andliga budskap. Föreläsningarna baserades på en traditionell tolkning av korantexter
kombinerat med en modern nytolkning av Islam. Ett kontinuerligt förändringsarbete gällande
tolkningen av det religiösa budskapet samt skapandet av en gemensam sammanhållen
islamisk identitet är centrala aspekter av Kuftaros islamideologi. 81 I sitt andliga budskap
betonades betydelsen av mänskliga modeller och att en troende människa bör vara en förebild
för andra människor. 82 Många av Kuftaros efterföljare anser att Shejk Ahmad Kuftaro är den
andliga förnyare som enligt vissa grenar inom Islam framträder inför varje århundrade. 83
Shejk Ahmad Kuftaro menade att Islam är en universell religion och betonade likheterna
mellan de tre monoteistiska religionerna. En troende människa bör leva ett liv i kärlek,
samförstånd, samarbete och fred. All form av religiös extremism avvisades och ansågs vara
ett uttryck för obalans i tillämpningen av religionen. 84 Kuftaro menade att Islam bör vara en
modern, förnuftig och pragmatisk religion med möjlighet att lösa en mängd problem på lokal,
regional samt global nivå. För att detta skall vara möjligt är det nödvändigt med kontinuerlig
nytolkning av de religiösa tillämpningarna. Kuftaro betonade betydelsen av den islamiska
etiken för den enskilde muslimen och menade att skapandet av fungerande islamiskt samhälle
baserades på de enskilda muslimernas konkreta beteenden. 85 Aktivism sågs som ett viktigt
inslag inom sufismen där individen bör vara delaktig i uppbyggnaden av det goda samhället. 86
Kuftaro betonade ofta betydelsen av balans mellan den andliga och världsliga världen och
menade att såväl religiös som sekulär kunskap var förutsättningar för ett framgångsrikt
samhälle. 87
Många av de personer jag träffade under min vistelse gav uttryck för att Shejk Ahmad
Kuftaros andliga budskap haft stort inflytande på deras personliga liv såväl som deras
professionella verksamhet. Han beskrivs som en öppenhjärtlig, inlyssnande och omtänksam
person med en stor inre andlig kvalité som strävade efter att möta människor där de var i sina
personliga liv. Enkla saker i människors liv uppmärksammades ofta av Kuftaro som
utvecklade sitt teologiska budskap utifrån vardagliga exempel. En av Kuftaros anhängare
menar att en gemensam nämnare för alla verksamma inom Abu Nur är strävan efter den goda
människan och det goda samhället baserat på att alla människor har sitt ursprung hos Gud.
Han nämner vidare olika episoder ur Kuftaros liv där denne visade omsorg om insekter och att
detta förhållningssätt bör utgöra normerande beteende över hur människan skall förhålla sig
till skapelsen. Det budskap som Kuftaro förmedlat syftar till att rena människors hjärtan från
all den ignorans som omger människan idag. Det rena hjärtat är en förutsättning för den goda
människan och det goda samhället. 88
Andlig kunskapsförmedling inom Naqshbandiyya bygger till stor del på den sufiska
traditionen. Den personliga relationen av lärare/elev karaktär är central och benämns som
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tidigare nämnts vid rabita. Hjärtat ses som kroppens och trons centrum och rabita liknas vid
den inre länk som sammanbinder shejkens och lärjungens hjärta med varandra.
Tazkiya, renhet, är ett viktigt inslag i den andliga utvecklingen där människan bör sträva efter
att vara i ett tillstånd av renhet vilket även inkluderar hennes tankar och handlingar. Dhikr är
en meditationsteknik som är vanlig bland muslimer och främst sufier. Den baseras på
repetetiv gudserinran som anses rena hjärtat och syftar till att föra människan närmare Gud.
Detta i sin tur påverkar det personliga omdömet gynnsamt och därmed möjligheten att utföra
goda handlingar. 89
Då Shejk Ahmad Kuftaro avled 2004 lämnade han ett stort tomrum efter sig. 90 Han
efterträddes av sin son Salah ed-Diin Kuftaro som tillsammans med sina medarbetare försöker
förvalta och utveckla Shejk Ahmad Kuftaros religiösa budskap.

5:3 Verksamheter
Abu Nur räknar sig som Syriens största NGO och bedriver en mängd verksamheter inom
främst dawa 91 , utbildning och välgörenhet. Abu Nur har ungefär 250 personer anställda och
många volontärer är knutna till de olika verksamheterna. De tre verksamheterna dawa,
utbildning och välgörenhet är intimt sammankopplade med varandra och låter sig inte helt
enkelt särskiljas. Organisatoriskt består verksamheterna kring Abu Nur av tre olika
organisationer. Själva moskén utgör en egen organisation och står, som övriga moskér i
Syrien, under ministeriet för religiösa frågor. 92 Shejk Ahmad Kuftaro stiftelse utgör en
organisation som ansvarar för de flesta av Abu Nurs utbildningsaktiviteter. Ansars
välgörenhetssällskap förmedlar dels välgörenhet till behövande men finansierar också delar av
stiftelsens verksamheter. Ansar står i likhet med andra välgörenhetsorganisationer i Syrien
under ministeriet för arbete och sociala frågor. 93
Dawa ses som Abu Nurs centrala verksamhet och refererar till ambitionen att sprida Abu Nurs
andliga själ till samhället i form av en moderniserad och utvecklad Islam. 94 Dawa uttrycker
sig på många vis bland annat genom fredagens föreläsningar i moskén och efterföljande
khutba 95 samt fredagsbön som samlar tusentals människor. 96 Ett inslag i dawa är en
mediasektion som främst arbetar med att dokumentera och duplikera föreläsningar och andra
sammankomster som sker inom ramen för verksamheten. Mediasektionen ansvarar även för
verksamhetens två web-sidor. 97
Abu Nur erbjuder ett omfattande utbildningsutbud för 8000 studenter varav 1000 utgörs av
utländska studenter från ett 80-tal länder. 98 Könsfördelningen är relativt jämn med en viss
övervikt av kvinnliga studenter. 99 En 6-årig high-school för elever från 12 år bedrivs med
undervisning i både religiösa som sekulära ämnen. Abu Nur erbjuder vidare en högre
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utbildning motsvarande högskolenivå inom olika islamiska vetenskaper. Denna utbildning är
uppdelad på fyra sektioner som var och en ger en fyraårig utbildning som genom samarbete
med utländska universitet erbjuder akademisk examen. Vidare bedrivs kurser i arabiska och
islamisk vetenskap för icke-arabisk talande personer, internationella sommarkurser för
imamer samt en mängd fristående kvällskurser. 100 Intresset för utbildningsutbudet är stort och
Abu Nur klarar inte av att tillgodose utbildning till alla som efterfrågar den. 101 Inom Abu Nur
bedrivs även cirkelverksamheter för andlig fördjupning med över 200 grupper där människor
utbildas socialt, andligt och fysiskt med stöd av Islam. 102
I ett samtal med Salah Kuftaro 103 liknar han verksamheten i Abu Nur vid en bikupa där
många arbetar upp till 14 timmar/dag. Man arbetar inte endast med fortlöpande verksamheter
utan strävar hela tiden efter att utveckla och förnya de olika verksamheterna. Det finns planer
på en större utbyggnad av komplexet så att den totalt sett ska bli 70000m2 med ett utvidgat
elevboende samt inrättande av träningslokal, restaurang samt en cafeteria. Vid caféet tänker
sig Salah Kuftaro att det skall spelas lättare musik vilket är känsligt bland många muslimer
som hävdar att det inte är tillåtet. Salah Kuftaro menar att ett syfte med musiken är att ”ta ut
all slags fanatism från ungdomens själar”. Det största planerade projektet i anslutning till
komplexet är inrättandet av ett sjukhus. Det finns även planer att etablera ett större barnhem
för pojkar någon mil utanför Damaskus. 104

5:4 Abu Nur och samhället
Flera av de personer jag talade med var tydliga med att Abu Nur med stöd av sitt religiösa
budskap vill bidra till att utveckla det syriska samhället. Man gör ingen hemlighet av att det
syriska samhället har många svårigheter det behöver komma till rätta med. Stenberg105 menar
att Kuftaros efterföljare eftersträvar en islamisering av den syriska befolkningen där
etablerandet av ett kollektivt islamiskt medvetande är viktigt inslag i samhällsutvecklingen.
Shejk Ahmad Kuftaro kritiserade ofta dagens muslimer men var även i högsta grad
civilisationskritisk och tar upp allvarliga brister i den mänskliga samvaron som fattigdom,
kapprustning och miljöförstöring. Kufatro efterlyste en moralisk resning bland de politiska
makthavarna i världen vilket ett samlat religiöst ledarskap borde vara behjälplig i.106 En av
hans efterföljare levererar en mycket skarp kritik över det globala moderna samhället som han
liknar vid en mentalsjukdom. Han frågar retoriskt varför det i en värld där många svälter är
bättre att arbeta med missiler än jordbruk och lägger ansvaret på de ansvariga politikernas
ignorans, en ignorans som dessutom sprider sig till de stora befolkningslagren. 107
Men Abu Nur får även kritik för att vara alltför lierad med den politiska makten i Syrien. 108
Som många andra mer offentliga lokaler av större format i Syrien så återfinner man hos Abu
Nur porträtt av landets president Basher al-Asad. Här är dock presidentens porträtt flankerat
av ett lika stort porträtt av Shejk Ahmad Kuftaro vilket kan ge upphov till reflektionen över
vem som egentligen flankerar vem. Under min fältstudie närvarade jag vid ett flertal tillfällen
där ledningen för Abu Nur träffade inflytelserika grupper i det syriska samhället. Ett exempel
100

The Sheikh Ahmad Kuftaro Foundation 2007.
Shalibi intervju 3.
102
Kuftaro intervju 14.
103
Kuftaro intervju 14.
104
Kuftaro intervju 14.
105
Stenberg 2006.
106
Kuftaro 2004.
107
Karim intervju 3.
108
Stenberg 2001.
101

28

är att man tog initiativ till en sammankomst under ramadan där framstående affärsmän,
politiker som inrikesministern och högre tjänstemän som polischefen i Damaskus
närvarade. 109 Ett annat exempel är då man bjuder ett par hundra av landets filmskådespelare
på middag som en uppmuntran för att de filmer de deltagit i inte sprider nedbrytande budskap
till ungdomen. 110 Vid dessa sammankomster är man noga med att låta deltagarna ta del av
Abu Nurs verksamhet genom en informationsfilm och olika uppträdanden. Abu Nur ger
intryck av att vara en maktfaktor i det syriska samhället som balanserar mellan olika
samhälleliga krafter.

5:5 Religionsdialog
Dialog är ett viktigt och kännetecknade inslag i Abu Nurs verksamhet. Man har genom Shejk
Ahmad Kuftaro sedan mitten av förra seklet betonat betydelsen av interreligiös dialog och
deltagit i en stor mängd internationella och nationella sammankomster med företrädare för
olika religiösa samfund. 111 Islam betraktas som toleransens religion där Gud skapat
människor olika för att de ska lära känna varandra. Att de tre abrahamitiska religionerna delar
samma Gud betonas likväl som att de har tillgång till gemensamma profeter. Skillnaden
mellan religionerna är att de följer olika lagar. Islam upplevs som vantolkat i framförallt
västvärlden och Abu Nur har ambitionen att förmedla en vad man menar vara mer korrekt bild
av Islam till väst. 112
Salah Kuftaro har fortsatt den tradition av interreligiös dialog som hans far strävade efter.
Under min fältstudie kom ett stort antal gäster på besök till Abu Nur för att delta i
dialogmöten av olika slag. Representanter för norska kyrkan gjorde ett flertal besök, ryska
muslimer, tyska religionsvetare, danska lärarstudenter, en interreligiös grupp från USA samt
delegationer från Sudan och Malaysia är exempel på besök som genomfördes på Abu Nur.
Vid en större årlig sammankomst på Abu Nur i samband med Eid-helgen var en av talarna
Isidor Battikha, metropolit för Grekisk-katolska kyrkan i Homs/Hama. I sitt tal nämnde han
att kristna och muslimer tror på samma Gud som inte har någon jämlike. Han uttryckte sin
relation till Abu Nur på följande vis:
Så troende, jag är en av de fiskar som fångats av det kärlekens nät som kastas ut från Abu Nur. 113

Abu Nur är även engagerad i dialog mellan muslimer och Salah Kuftaro är ordförande i en
förening 114 där sunnitiska och shiitiska representanter möts med fokus på koexistens.115
Abu Nur är vidare regelbundet engagerade i planeringar av en större konferenser och är bl.a.
delaktig i planerandet av en konferens som skall hållas under 2008 kring temat ”muslimer och
fred”. Kring denna konferens sker ett samarbete med brittiska utrikesdepartementet som är
finansiär. 116
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6. Ansar
6:1 Översiktlig beskrivning
Jamaiiah al-ansar al-khairiiah, Ansars välgörenhetssällskap, är en av de största av de 500600 välgörenhetsorganisationer som finns i Syrien. 117 Ordet Ansar refererar till islams tidiga
historia i samband med att profeten Muhammed och hans efterföljare emigrerade till
Medina 118 där det redan fanns en betydande grupp muslimer vilka profeten Muhammed
benämnde ansar, hjälparna. ”Hjälparna” fick till uppgift att stödja emigranterna från Mekka
vilka fått lämna hem och egendom och var i en utsatt position. Ett viktigt inslag i stödet var att
en personlig relation etablerades mellan hjälpare och emigrant. 119 Ansar grundades 1952 på
initiativ av Shejk Ahmad Kuftaro och arbetade initialt med att förmedla stöd till fattiga samt
erbjuda läs- och skriv undervisning. 120 Föreningen syftar till att komma till rätta med sociala,
ekonomiska och ideologiska felaktigheter inom den islamiska gemenskapen genom finansiellt
stöd till dawa, utbildning samt inspirera till välgörenhet och hjälp till de behövande. Ansars
vision är att realisera följande vers ur Koranen: 121
[O]ch bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är
rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer. 122

Det finns en stark koppling mellan religion och socialt arbete menar Ansars ordförande Salah
Kuftaro och exemplifierar med hadithen ”Gud är med den som hjälper sin nästa” som ett
exempel av många i den islamiska traditionen som uppmanar den troende att hjälpa sina
medmänniskor. Dessa uppmaningar utgör viktiga motivationsfaktorer för både enskilda
individer som religiösa sammanslutningar för att bedriva socialt arbete. 123 Att i det konkreta
sociala arbetet vara förbunden med sin andliga tradition anses både viktigt och inspirerande
för många som är aktiva i och kring Ansar. Närheten till moskén är viktig då det uppmuntrar
människors positiva kvalitéer och har ett gynnsamt inflytande på de olika aktiviteterna. 124
Kunskapsförmedling vad det gäller både religiös som sekulär kunskap utgör precis som inom
Abu Nur ett viktigt inslag i Ansars arbete. Kunskap ses som en betydelsefull förutsättning för
människors inre mentala jämvikt. En informant uttrycker det med:
Den himmelska förmaningen är att vi människor skall älska varandra och för att kunna göra detta måste vi
erövra vår inre balans. 125

Ansar utgör som tidigare nämnts en integrerad del av Abu Nurs totala verksamhet inom vilket
ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete pågår. Ansar har utvecklats till att idag
vara en verksamhet som förmedlar stöd till framförallt tre grupper: studenter, fattiga och
yatiim. Vid enskilda tillfällen förmedlas även bistånd i form av mat och kläder till flyktingar
från Libanon och Irak eller motsvarande stöd till människor i Syrien som drabbats av
översvämningar i samband med att en damm brast. 126 Ansar finansierar också viss
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utbildningsverksamhet inom Shejk Ahmad Kuftaro stiftelsen. 127 Verksamhetsområdet är
således mer omfattande än traditionellt socialt arbete med västerländska mått. I den fortsatta
beskrivningen av Ansar så kommer framförallt stödet till studenter, fattiga och yatiim
behandlas. Att benämna en av de grupper som erhåller stöd som fattiga är till viss del
missvisande då den gemensamma nämnaren för alla som erhåller stöd från Ansar är att de är
resurssvaga och saknar möjlighet att tillgodose basala behov. Studenter och yatiim utgör
endast specificerade grupper av fattiga.
Ansar är i huvudsak lokaliserat till ett hus i två våningar som ingår i Abu Nur komplexet men
man bedriver även verksamheter på andra platser. Det är ofta stor aktivitet i och kring Ansars
lokaler som består av ett tiotal kontor där ca 20 personer har sina arbetsplatser. Verksamheten
är öppen för allmänheten som kan gå direkt till den person de söker utan att passera låsta
dörrar eller någon form av reception. Ansar är i praktiken uppdelad i två avdelningar då stödet
till yatiim utgör en relativt fristående verksamhet. I detta kapitel redogörs det endast kortfattat
om yatiim då en mer utförlig beskrivning ges i kommande kapitel.

6:2 Fattiga
På övre plan av Ansars byggnad sitter verksamhetschef Ajman Mazyed tillsammans med 9
medarbetare och sköter det löpande arbetet gällande förmedlandet av resurser till fattiga och
studenter samt administrationen kring donationerna. Bistånd förmedlat av Ansar baseras på att
människor ansöker om hjälp. I de flesta fall genomförs en utredning som underlag för beslut
om att bevilja bistånd eller ej. Utredningen inkluderar i regel hembesök där personens
ekonomiska situation undersöks samt möjligheten för den sökandes släktingar att bistå med
stöd. Beslut om att bevilja bistånd eller ej fattas av styrelsemedlemmar och beslutsunderlaget
arkiveras för att kunna visas upp för bl.a. myndigheterna. Ansar uppskattar att man förmedlar
regelbundet ekonomiskt stöd till 150 personer i kategorin ”fattiga” varav de flesta har
familjer. Förutom pengar förmedlar Ansar även mat och kläder i den utsträckning sådant finns
tillgängligt. Det finns även möjlighet att få tillgång till viss hälsovård. I regel förmedlas
endast mindre summor bistånd på under 1000 syriska pund (sp)/månad 128 och majoriteten av
de som beviljas stöd har fått stöd av Ansar i över ett år. 129 Ansar bedriver vidare ett
utbildningsprojekt i grundläggande datakunskaper samt elementär engelska till yngre
människor från de fattigare områdena av berget Qassiouns sluttningar. Syftet med
utbildningen är att förbättra deltagarnas möjligheter att få arbete. Det händer även att Ansar
förmedlar arbeten genom sina många kontakter med donatorer. 130 Av de som ansöker om
bistånd är ca 75 % kvinnor där en gemensam faktor ofta är att mannen i familjen antingen dött
eller av andra skäl inte klarar av försörjningen. Arbetsföra män har mycket svårt att få bistånd
om han inte har en familj som lider nöd. Uppskattningsvis 25 % av de som ansöker om
bistånd är äldre människor. 131
Ajman Mazyeds kontor står öppet för besökare som kommer och går i en jämn ström och en mängd olika
ärenden hanteras. Att ge besökarna ett vänligt bemötande och inte genera människor är viktigt för Ajman
i det dagliga arbetet. En liten skål står på bordet ur vilken Ajman bjuder sina besökare på karameller. En
äldre man kommer in och serverar te när besöket tenderar att bli långvarigt. Flera av besökarna har
förfrågningar om möjligheten att få stöd som ligger utanför Ansars möjligheter. Det kan exempelvis vara
den algeriske mannen som fått sitt pass omhändertaget av hotellpersonalen då han inte betalat räkningen
och vill få pengar för att kunna lösa ut passet eller den irakiske mannen som behöver 10000sp för att
kunna återvända till Irak med sin familj. En äldre kvinna som med svårigheter tar sig upp för trappan får
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hjälp av Ajman som tar emot henne omgående. Kvinnan är ensamstående och mycket orolig för den
annalkande vintern då hennes bostad saknar uppvärmningsmöjligheter. Efter en halvtimmes samtal får
kvinnan ett löfte om att en utredning skall göras och Ajman hjälper kvinnan ner för trappan. Mindre
summor kan förmedlas utan utredning efter ett kortare samtal. En äldre ensamstående kvinna som var
utan mat får ett par sedlar av Ajman efter att han har välsignat dem. 132

6:3 Studenter
Undervisning genom Shejk Ahmad Kuftaros stiftelse är Abu Nurs största verksamhet och stöd
utgår från Ansar för att underlätta studier för människor både inom och utom landet. Stödet
från Ansar till studenter berör främst kursavgifter och ser olika ut beroende på studienivå.
Studier på lägre nivå är helt avgiftsbefriade medan studier på högre nivå har generell
avgiftsreducering med möjlighet att ansöka om ytterligare reducering av avgifterna.
Kursavgiften för de utländska studenterna inom islamisk vetenskap utgör endast en tredjedel
av den faktiska kostnaden för utbildningen. 133 Inom dawa sektionen som har ungefär 700
studenter ansöker många om avgiftsreduktion och en majoritet betalar endast hälften eller
mindre av ursprunglig kursavgift. 134 Ansökan om avgiftsreducering hanteras helt av
respektive utbildningssektion och Ansars roll är att förmedla medel i de fall reducering
beviljats. Ansar förmedlar även studiematerial och liknande till fattiga studenter medan
kontanter aldrig förmedlas till studenterna Ungefär 125 studenter av bägge kön bor och äter
på Abu Nurs elevboende till en förmånlig kostnad. 135 Stödet till studenterna kan även ta sig
enklare uttryck som att någon person eller något företag kontaktar Abu Nur och åtar sig att
leverera lagad mat till studentmatsalen eller helt enkelt leverera frukt och läsk som efterrätt
till studenterna.

6:4 Donationer
Zakat är, som nämnts tidigare, en religiös plikt inom Islam och avser att en viss del av en
persons egendom som överstiger ett visst värde skall förmedlas till vissa grupper i samhället.
Hur detta sker skiljer sig åt mellan olika länder. I Syrien ansvarar den enskilde troende för att
beräkna sin zakat och förmedla denna. I dagens Syrien bör 2.5% av den enskilde muslimens
årliga kapital som överstiger 20000sp 136 förmedlas till zakat. 137 Det är vanligt att zakat
förmedlas via muslimska välgörenhetsorganisationer som Ansar men människor kan även
själva distribuera sin zakat förutsatt att de följer de riktlinjer som gäller för distributionen. 138
I Syrien kontrolleras all förmedling av zakat via välgörenhetsorganisationer av ministeriet för
arbete och sociala frågor. 139 Saddaqah är en närbesläktad term till zakat. Saddaqah är en
frivillig men starkt uppmuntrad uppmaning till den troende att dela med sig av sina resurser
till behövande. Den rike ansvarar för att hjälpa den fattige och den som ger av sin egendom
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bör göra detta för Guds skull utan att kräva tacksamhet från mottagaren. Detta möjliggör
thawab, belöning i det kommande livet vilket illustreras av följande vers ur Koranen 140 :
Allt det goda ni ger är för ert eget bästa, såvida ni ger det enbart för att vinna Guds välbehag. Ja, för det
goda ni ger skall ni få fullt vederlag, och ingen orätt skall tillfogas er. 141

Det sociala arbetet genom Ansar finansieras helt av donationer som främst kommer från
privatpersoner i Syrien. 142 En uppgift gör gällande att Ansar får in 1 miljon USD/år i
donationer. 143 Denna uppgift är dock osäker och förefaller vara i underkant men hänsyn till
omfattningen av Ansars verksamhet. 144 Donationerna utgörs dels av pengar men kan även
vara matvaror, kläder, studiematerial, marktomter och en mängd andra saker som kan
användas av de grupper som Ansar förmedlar stöd till. Tillgången till donationer styr i hög
grad det stöd som Ansar förmedlar. Donationerna inkommer dels genom att privatpersoner
eller företag själva kontaktar Abu Nur för att ge donationer men också genom olika former av
insamlingar. Vid entrén till Abu Nur moské står två större boxar där besökare kan ge
donationer. I samband med fredagsbönen så sker en mer aktiv insamling genom att några
personer står vid boxarna och uppmanar besökare att skänka pengar. En grupp volontärer
söker upp företag, affärsmän och andra moskéer för att samla in medel för verksamheterna på
Abu Nur. 145
Många människor är betydligt mer religiöst aktiva under fastemånaden ramadan än under
resten av året, något som tydligt avspeglar sig i att Ansar liksom andra välgörenhetsorganisationer får in större delen av sina årliga medel under ramadan. 146 Från Abu Nurs sida
försöker man inspirera till donationer genom att anordna olika tillställningar med fokus på
betydelsen av att hjälpa de behövande. Vid vissa av tillställningarna förekommer det att
grupper av faderslösa barn uppträder med sång, dans och koranrecitation. Vid alla donationer
måste ett kvitto utfärdas på att Ansar tagit emot donationer som sedan skall kunna uppvisas
för myndigheterna. På kvittensen skall framgå vad som donerats, hur mycket, om donationen
är ämnad för ett specifikt ändamål samt namn på donatorn. Vill donatorn vara anonym skall
detta framgå av kvittensen. Myndigheterna är mycket noga med att redovisningen kring
donationerna sköts korrekt. 147 Under fältstudien ville jag genomföra en privat donation. Från
Ansars sida ville man att jag skulle förmedla donationen direkt till en behövande familj
bestående av fyra små barn som levde med sina farföräldrar. Något kvitto utfärdades inte och
förmodligen kringgick Ansar redovisningskravet. Ett tänkbart skäl till detta kan vara den
akuta karaktären i familjens situation där en formell förmedling av donationen genom Ansar
skulle ta för lång tid.
Ansar uppskattar att en stor del av donationerna, 80 %, utgörs av zakat men behandlar alla
donationer utifrån de riktlinjer som anges för zakat då det inte går att avgöra vad som är zakat
eller ej. 148 Det vanligaste vid donationer är att de inte specificeras till annat än ”för den goda
saken”. Men en donator kan öronmärka sin donation till ett specifikt ändamål som exempelvis
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faderslösa barn. Ansar är då förpliktad att ombesörja att donationen förmedlas till just det
ändamålet förutsatt att det inryms i de riktlinjer som anges för zakat samt de regler som anges
i lagstiftningen. Det är viktigt för Ansars trovärdighet inför donatorerna att man hanterar zakat
enligt dess riktlinjer.149 Ansars verksamhet styrs även av myndigheternas regler för
välgörenhetsorganisationer vilka inte alltid motsvarar riktlinjerna för zakat. Enligt vissa
islamiskt lärda är det att föredra att förmedla en större summa pengar till en eller några
personer som möjliggör självförsörjning än att betala samma summa till ett större antal
människor. Ett exempel kan vara att en person använder sin zakat för att hjälpa en man att
köpa en åsna och en vagn så han kan försörja sig. Ansar tillåts dock inte av myndigheterna att
förmedla denna typ av mer omfattande stöd utan är hänvisad till att förmedla mindre stöd som
hanterar människors löpande behov. 150 Ansar tillåts vidare inte att bedriva projekt i form av
produktionsverksamheter som kan möjliggöra självförsörjning hos människor. 151
Det finns en viss irritation inom Abu Nur gällande utländska donationer som allvarligt
försvårats sedan USA stärkt sin närvaro i regionen i samband med ”kriget mot terrorismen”.
Det har tidigare varit vanligt att rikare arabländer donerar medel till fattigare arabländer men
detta har blivit allt svårare. Detta förklaras med att USA:s sanktioner mot Syrien försvårat
ekonomiska transaktioner som riktas till välgörenhetsverksamhet. Särskilt drabbad är
verksamheter som bedriver stöd till faderslösa barn då USA misstänker att fäderna avlidit i
strid med amerikaner eller deras allierade. Flera välgörenhetsorganisationer har fått lägga ner
sin verksamhet till följd av detta. För Abu Nurs del innebär detta begränsningar i möjligheten
att ta emot utländska donationer samt kraftiga förseningar på de utländska donationer man har
möjlighet att få. 152

6:5 ”Vi arbetar utifrån dagen”
Ansars verksamhet ger ett förhållandevis strukturerat intryck med hänsyn taget till att det
genomförs av en frivilligorganisation. Men den finns även en flexibilitet i verksamheten som
bland annat kommer i uttryck vid tillkomsten av sociala stödprojekt. Vad det gäller vilka
målgrupper man eftersträvar att förmedla stöd till intar Ansar en förhållandevis tillbakaskjuten
roll där man arbetar utifrån situation och omständigheter. Det syriska samhället beskrivs som
fullt av behövande människor där inga behov egentligen är mer angelägna än andra. Den enda
grupp människor man uttalat undviker att förmedla stöd till är familjer och personer som har
eller har haft koppling till politisk verksamhet som inte accepteras av myndigheterna. Skälet
som anges för detta är att man vill undvika problem med myndigheterna. 153 Tillkomsten av ett
socialt stödprojekt inom Ansar är ofta resultatet av en kombination av specifika mänskliga
behov, enskilda donatorers initiativ, myndigheternas riktlinjer samt Ansars egna intentioner
och möjligheter att realisera en verksamhet utifrån dessa faktorer. Ansar beskriver sig ofta
som ett medium mellan givare och behövande med uppgift att förmedla resurser mellan dessa
och för att något skall realiseras till ett konkret projekt krävs många gånger en aktiv handling
från någon donator. Ett exempel är verksamheten Ansar bedriver kring de faderslösa barnen
som idag är deras största verksamhet. Man fick i mitten av 1990-talet en förfrågan från
Kuwait om man var villig att driva en verksamhet för faderslösa barn och att Kuwait i så fall
skulle finansiera detta. Ansar accepterade detta och startade 1998 ett projekt för faderslösa
barn i mindre skala. I takt med att projektet visade sig fungera väl ökade Kuwait sina
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anslag 154 samtidigt som projektets framgång innebar att en mängd donationer från den syriska
allmänheten tillkom. 155 Ett annat exempel är en donation av datorer med tillbehör från den
japanska staten som var avsedda att användas för utbildning av unga fattiga människor
boendes på berget Qassions sluttning. Ansar har idag inrett tre lärosalar för datautbildning där
unga människor kan få baskunskaper i dataanvändning och engelska för att på så vi förbättra
möjligheterna att få arbete. 156
Ovanstående påverkar Ansars möjligheter att planera framtida kommande verksamheter vilket
Ansars vice ordförande uttrycker med:
Vi planerar inte så mycket utan arbetar utifrån dagen. Om du för ett par år sedan hade frågat mig om vi
skulle ha ett barnhem för flickor eller datautbildning för ungdomar så hade svaret varit nej precis som jag
hade svarat nej om du för tio år sedan frågat om vi skulle ge stöd till 2000 faderslösa. 157
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7. Yatiim
7:1 De faderslösa barnen
Inom Islam är familjerättsliga frågor ett omfattande område innefattande de olika lagskolornas
tolkningar i detaljfrågor. 158 Jämfört med svensk familjerätt finns betydande skillnader. 159
Familjelinjen är patrilinjär och barnet är knutet till faderns släkt förutsatt att barnet är fött
inom äktenskapet. 160 En annan viktig skillnad är uppdelningen av föräldrarnas skyldigheter
gentemot barnet. Islamisk rätt gör åtskillnad mellan å ena sidan förälders skyldighet att
försörja barnet samt att fatta beslut gällande barnet, och å andra sidan förälders skyldighet att
ge barnet omvårdnad. Ansvaret att försörja barnet och resten av familjen samt ansvar för
beslut gällande barnet åligger i regel fadern. Modern ansvarar för den löpande omvårdnaden
av barnet. 161 Om fadern inte klarar av sina åtaganden gentemot barnet så faller ansvaret på
faderns manliga släktingar vilket bl.a. kan bli aktuellt om denne avlider. Faderns manliga
släktingar kan i det fallet överlåta sitt ansvar för barnet på modern. En konsekvens av den
patrilinjära familjelinjen är att om modern till yatiim väljer att gifta om sig så är det relativt
vanligt att barnen inte följer med modern in i det nya äktenskapet utan tas om hand av den
avlidne faderns släktingar. 162 Ett barn vars far avlider hamnar således i en utsatt position
innan ansvar för försörjning, omvårdnad samt beslutsfattande är klargjorda. Kommer barnet
från en fattig familj och om mannens släktingar är fattiga så riskerar barnet en långvarig
utsatthet. Den vedertagna praxis som råder i det syriska samhället kan dock skilja från de
ovan beskrivna riktlinjerna. Flera personer jag talade med hävdade att barnen i regel stannade
med sina mödrar i händelse av att fadern avlidit eller föräldrarna skilt sig.
Begreppet yatiim refererar till barn i dess islamiska betydelse. Gränsen mellan barn och vuxen
skiljer sig åt mellan islamisk rätt och tillämpad rätt i Syrien där myndighetsåldern infaller vid
18 år. Inom Islam är inte övergången fixerad till en specifik ålder utan sammanfaller med
puberteten samt att barnets inre utveckling har kommit till en viss nivå. Det sista är religiöst
betydelsefullt då övergången från barn till vuxen refererar till att människan inför Gud blir
ansvarig för sina handlingar. 163 I samband med att de faderslösa barnet betraktas som vuxet ur
religiöst hänseende upphör det att vara yatiim och benämns istället för miskiin, fattiga, och
betraktas som detta tills de klarar av att försörja sig själv. 164
Yatiim utgör en särskilt uppmärksammad grupp inom Islam vilket bland annat beror på att
profeten Muhammed var yatiim och växte upp under fattiga omständigheter. Fadern Abdallah
dog innan han föddes och modern Amina dog då han var sex år gammal. 165 Profeten
Muhammeds liv utgör en betydelsefull referens över hur yatiim skall behandlas. Vänlighet
och generositet mot yatiim är starkt rekommenderat i Koranen som även betonar samhällets
ansvar för dessa barn 166 och en mängd olika hadither betonar betydelsen av att ta väl hand om
yatiim. 167
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7:2 Yatiim i Syrien
Den konkreta verkligheten för de faderslösa barnen i Syrien kontrasterar starkt mot de ideal
Islam förespråkar. Det finns i Syrien kring 375 000 yatiim varav en stor del kommer från
fattiga familjer. 168 Många av dessa barn lever under stora fattigdomsrelaterade svårigheter
både materiellt och socialt. De faderslösa barnen har mycket låg status i samhället och många
människor betraktar barnen med misstänksamhet. Faderslösa barn från fattiga omständigheter
lever i regel med sina mödrar som ofta är under stor stress till följd av svårigheter att få mat
för dagen samt att fostra barnen. Moderns traditionella omsorgsroll måste kombineras med
faderns familjeroll att leda och försörja familjen samt ansvara för att moraliskt guida barnen.
Att kombinera de olika föräldrarollerna är ofta besvärligt för många mödrar och många
gånger en källa till inre konflikter. Det är vanligt att mödrarna slår sina barn, kör ut dem på
gatan och att det är hög konfliktnivå inom familjen. Att mödrarna prostituerar sig eller
uppmanar barnen att stjäla förekommer. 169 Att barnen utsätts för fysiska och sexuella
övergrepp är inte ovanligt 170 samt att barnen stjäl, ljuger, missbrukar droger och driver
omkring på gatorna. Fattigdomen leder till en alltför ensidig fokusering på att få mat för
dagen vilket tar den mesta av familjemedlemmarnas kraft. Barnens inre utveckling kan
påverkas mycket negativt av fattigdomsrelaterade svårigheter. Barnen riskerar bl.a. att
utveckla en mycket svag och negativ självbild, normbrytande beteende samt bli mycket
begränsade gällande personliga framtidsdrömmar. 171
Det samhällsbaserade stödet till yatiim är svagt och från myndigheterna utgår ingen generell
ekonomisk ersättning eller annat stöd för denna grupp. Det finns statliga barnhem för yatiim
men ofta sover barnen i stora salar med ständiga personalbyten där omvårdnaden har en
övervakande och bristfällig karaktär. 172 Olika NGO:s utgör betydelsefulla aktörer gällande
stödet till yatiim i Syrien och förmedlar olika former av stöd till denna grupp. Den generella
situationen för fattiga i Syrien har försämrats det senaste decenniet vilket ytterligare förvärrat
förhållandena för yatiim. De många konflikterna i regionen har fått till följd att staten
prioriterar militären ännu mer än tidigare vilket sker på de fattigas bekostnad. De stora
flyktinggrupperna som Syrien tagit emot pressar upp prisnivån både på mat och bostäder.
USA:s ekonomiska sanktioner mot Syrien slår även de hårt mot den fattiga befolkningen. 173
Följande familj kan illustrera de faderslösa barnens situation.
Fyra pojkar i åldern 1.5-6 år bor med sina farföräldrar. Barnens far hade försvunnit i samband med en
njuroperation och det var oklart om han var död eller om han övergivit familjen. Modern hade gift om sig för ett
år sedan och lämnat barnen till farföräldrarna som är i 70-årsålder och mycket fattiga. Farmodern är blind och
farfadern har kraftigt nedsatt syn och svårigheter att röra sig. Familjen lever en kringflackande tillvaro till följd
att de ständigt blir vräkta då de inte klarar av att betala hyra och var återigen nyligen vräkta. Deras tidigare
boende bestod av ett rum utan möbler, värme, el, rinnande vatten eller avlopp. Familjen var ofta utan mat och
rummet var fullt med sopor då farfadern bar hem skräp från soptunnor för att leta efter mat. Det vatten familjen
hade tillgång till fanns i en hink och var smutsigt. Barnen saknade kläder och var mycket smutsiga. Trots att de
hade tillgång till avträde i närheten gjorde barnen sina behov direkt i rummet. Barnen gav ett förvildat intryck
och farföräldrarnas tillsägelser gjorde inget större intryck på de äldre pojkarna. Familjen var i akut behov av
hjälp och det är uppenbart att familjen inte endast lider materiell nöd utan att det även finns allvarliga brister
gällande omsorgen och vägledningen av barnen. 174
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8. Den externa sektionen
8:1 Allmänt
Ansar bedriver sedan 1998 ett projekt för att ge stöd åt faderslösa barn. Som tidigare nämnts
initierades detta projekt av en donation från Kuwait och berörde initialt 50 barn. Sedan
tillkomsten av Ansars barnhem benämner man sig som den externa sektionen. Den externa
sektionens stöd till de faderslösa utgör för närvarande Ansars största projekt och erbjuder
1800 faderslösa barn av bägge kön regelbundet stöd. De strävar efter att ge de faderslösa
barnen stöd inom flera livsområden och har utarbetat ett program vilket inkluderar finansiellt
stöd, mat, kläder, hälsovård, föräldrastöd, utbildning, fritidsaktiviteter samt det man kallar
psykologiskt stöd. Det sistnämnda anses särskilt viktigt och erbjuds genom regelbunden
gruppverksamhet till både barn och vuxna. De faderslösa som får stöd av den externa
sektionen bor i Damaskus med närområde och alla kommer från fattiga förhållanden där
nätverket inte kan hjälpa till. Majoriteten av de som erhåller stöd är sunnimuslimer men
faderslösa från kristna och shiitiska familjer förekommer bland de som anslutit sig till Ansars
program. För att erhålla stöd krävs att den faderslöses vårdnadshavare, med stöd av officiella
dokument som styrker familjesituationen, ansöker om att få delta i Ansars program för
faderslösa. I samband med ansökan informeras vårdnadshavaren om programmets utformning
och får sedan besluta om att ansluta sig till programmet eller ej. Det faderslösa barnet måste
vara under 12 år då de registreras för att ha möjlighet att få delta i programmet 175 men kan få
stöd av programmet ända upp till att de är 18 år men då under benämningen miskiin. De flesta
av de faderslösa inom programmet får av stöd fram till att de blir 18 år. 176
De vuxna som ansvarar för den dagliga omsorgen om de faderslösa inklusive relationen till
den externa sektionen är i regel kvinnor. Jag hörde aldrig talas om att någon man ingick i
sektionens stödprogram. De flesta kvinnorna är barnets biologiska mor men det kan även vara
barnens farmor eller någon annan släkting. 177 Oavsett biologisk relation benämns kvinnorna
som ”de faderslösas mödrar” av den externa sektionen. Dessa kvinnor kommer framöver i
studien benämnas som ”mödrar”. Totalt finns 1200 mödrar registrerade hos Ansar och de
flesta har ansvar för familjer med fler barn än de som är registrerade hos Ansar. Vanligtvis
beroende på att flera barn var för gamla för att kunna registreras hos Ansar då deras far dog.
Medelåldern hos mödrarna är 30-40 år, vissa är dock mellan 50-60 år och är i regel
farmödrar. 178 Andelen unga mödrar är låg och jag såg ingen mor under 25 år. Att kunna
försörja familjen utgör mödrarnas största problem och det finns en stor variation på hur
mödrarna löser detta. Uppskattningsvis 40 % av mödrarna har någon form av arbete. En del
mödrar får ekonomiskt stöd av släktingar, grannar eller staten i de fall mannen haft statlig
tjänst. En del mödrar inte har någon annan inkomst än det bistånd som förmedlas av Ansar. 179
Den externa sektionens personal består av föreståndare Usama Hakim med tio manliga
medarbetare. Usama är en knappt 50-årig man medan de övriga medarbetarna är män under
30 år. Den personliga motivationen för personalen är klart religiöst präglad där man hämtar
mycket inspiration och kraft från hadither som betonar det förtjänstfulla kring att hjälpa
behövande och framförallt de faderslösa. Särskilt viktig är den hadith som säger att ”den som
hjälper en faderslös skall vara profeten Muhammed närmare än två korsade fingrar”. 180 Till
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den externa sektionen finns dessutom dryga hundratalet volontärarbetare anslutna som främst
är bistår med undervisning i sektionens gruppverksamhet. Huvudsyftet med den externa
sektionens verksamhet är att hjälpa de faderslösa barnen men man tar mycket stöd av sin
andliga tradition när det gäller att utforma den konkreta verksamheten. 181

8:2 Materiellt stöd
Ansar förmedlar olika former av materiellt stöd till de faderslösa. Ansar har utarbetat ett slags
faddersystem där människor tar på sig att regelbundet förmedla medel för försörjning för
någon, några eller ett större antal faderslösa barn. För varje faderslöst barn utgår
1500sp/månad 182 vilket är en låg summa i förhållande till kostnadsnivån i Syrien. Storleken
på den månatliga summan är fastställd av huvuddonatorn från Kuwait. Ett par hundra av de
fattigaste familjerna får matleveranser tre gånger/år vilka är avsedda att täcka det årliga
behovet av mat. Samma grupp får även regelbundet bränsle för uppvärmning av bostaden. I
samband med högtiderna som avslutar ramadan samt vallfärden till Mekka delas kläder och
mat ut till de faderslösas familjer. Vid Eid al-fitr 183 2007 fick varje familj en låda på
40x40x50cm fylld med olika torrvaror och konserver. Man fick dessutom ett stycke kött samt
diverse kläder. I samband med större högtider brukar presenter delas ut till barnen och ibland
kan även cyklar och leksaker delas ut. Det finns möjlighet för familjerna att ansöka för
renovering av hus, avlopp, anskaffning av värmeanläggning, bränsle för uppvärmning, mattor,
kylskåp etc. I dessa fall är tillgången på resurser hos Ansar avgörande. 184 I ett särskilt utsatt
område levererar den externa sektionen färdiglagad mat till 21 familjer varje fredag. Maten
tillagas av personalen själv efter ett rullande schema. 185
För att kunna hantera akuta situationer krävs flexibilitet och kreativitet av personalen. Som en
illustration av detta kan de fyra barnen med sina farföräldrar som beskrivits tidigare utgöra.
Ansar fick kännedom om familjen en söndag av en moder i programmet som givit sin del av den
färdiglagade maten Ansar levererat till den aktuella familjen och efter det kontaktat Ansar. Familjen fick
en kartong mat samma dag och två dagar senare hade man lyckats finna en mindre, mycket enkel bostad.
Bostaden låg i ett av Damaskus getto liknande bostadsområden och bestod av ett rum på 12m2 utan
fönster för vilken man betalar 2500sp/mån. 186 Dubbla uppsättningar kläder, skor, pyamaser och jackor
inhandlades till hela familjen. Madrasser, filtar, kuddar, husgeråd, varmvattenbehållare samt en del andra
nödvändigheter inhandlades. Hela familjen kördes till ett hamam för att rengöras ordentligt. Ansar
träffade en överenskommelse med den moder som berättat om familjens belägenhet om att hon, mot en
ersättning på 2000sp/månad, 187 skulle laga tre mål mat om dagen till familjen samt ansvara för tvättning
och städning. På detta vis får modern en inkomst samtidigt som hon knyts till familjen där det finns andra
behov än de praktiska. Det minsta barnet sökte sig redan till modern och satt gärna i hennes knä. Parallellt
med dessa åtgärder var Ansar tvunget att söka efter personer som kunde agera framtida donatorer för
familjen. 188

Med detta snabba och effektiva agerande förändrades familjens situation inom loppet av fyra
dagar avsevärt till det bättre. Men på sikt får man förmoda att familjen är i behov av
ytterligare stöd framförallt vad det gäller omsorgen kring barnen.
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8:3 Utbildning och hälsa
Kunskap anses som mycket betydelsefullt av den externa sektionen. Man menar att det nästan
är lika viktigt att söka kunskap för en människa som det är för henne att be. Det finns ett
starkt samband mellan tro och kunskap där tron ger näring till människans medvetande
samtidigt som den kunskap som ger näring åt medvetandet ökar tron. En stor fara med
fattigdom är att den ofta förenas med okunskap vilket kombinerat med fattigdomens
demoraliserande inverkan allvarligt begränsar människans potential. Ett villkor den externa
sektionen har för att erbjuda stöd till de faderslösa är att barnet i fråga fullföljer sin
skolgång. 189 Barnen går vanligtvis i de reguljära statliga skolorna. Det är vanligt att barnen
har svårigheter i skolan med både närvaro, koncentration och motivation. Faderslösa barn
med läs- och skrivsvårigheter erbjuds visst utbildningsstöd. Kurser för dessa barn startas tre
gånger/år där fyra kurser för flickor och lika många för pojkar startar samtidigt. Grupperna
består av 10-15 elever som träffas tre gånger/vecka á 90 minuter. Det är också vanligt att barn
som behöver läxhjälp får stöd med detta i samband med den regelbundna gruppverksamheten
för barn som redogörs för längre ner i texten. Ansar kan även bekosta särskilt
undervisningsstöd som komplement till den reguljära skolan för barn som har svårigheter i
skolan. Det är även 200 av de faderslösa barnen som får utbildning i data och engelska genom
Ansars dataprojekt. 190 Av de barn jag talade med hade flera höga studieambitioner och
hoppades på att få bedriva högre studier för att bli läkare, datatekniker, imam och liknande.
Det finns en läkarmottagning inom Abu Nur komplexet vilken de faderslösa och deras mödrar
har tillgång till. Om läkaren bedömer att det behövs sjukhusvård så remitteras barnet eller
modern till något av de privata sjukhusen och Ansar står för kostnaderna i samband med
vården. De statliga sjukhusen undviker man då de inte erbjuder särskilt god vård och har lång
väntetid. 191 Ansar ger även ekonomiskt bistånd för mediciner. 192

8:4 De blå tummarna
Den externa sektionen har sitt kontor öppet sex dagar i veckan. En vanlig syn utanför
kontoren är köande kvinnor med olika ärenden, de faderslösas mödrar. Det är en mängd olika
frågor som kan behöva avhandlas. Det kan handla om allt från att visa upp sitt barns
närvarointyg från skolan till att ansöka om särskilt stöd för mediciner eller andra oväntade
utgifter. Det är inte ovanligt att det uppstår meningsutbyten mellan mödrarna och sektionens
personal i olika detaljfrågor. Personalen kan uppleva att mödrarna dumpar sina problem i
personalens knän med uppmaningen att de skall lösa problemen vilket är en stresskälla för
personalen. För att i viss mån hantera detta har man utarbetat en riktlinje där man avslutar
diskussionen om kvinnan börjar gråta för att utöva påtryckningar.193 De diskussioner jag själv
bevittnade var, jämfört med ett svenskt socialkontor, relativt lugna och inga utbrott eller hot
förekom.
Den första veckan i varje månad är det utbetalning av det kontanta stöd de faderslösa erhåller.
Utbetalningarna sker i en genomgångspassage invid en öppen innergård där ett mausoleum för Sheikh
Ahmad Kuftaro är beläget. Golvet är av marmor och längs passagen ligger Abu Nurs bibliotek med stora
snidade trädörrar. Två enkla bord står uppställda i slutet av passagen och det sitter en man vid varje bord
tillsammans med en hög av 1000sp sedlar, en annan hög med 500sp sedlar, namnlistor samt en
stämpeldyna. Mödrarna är indelade i olika grupper där varje grupp består av 60-80 mödrar. Varje grupp
har en särskild tid då utbetalningen sker och varje dag under fyra dagar får tre grupper sina utbetalningar.
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Varje dag avslutas med en uppsamlingsgrupp för de mödrar som missat sin grupp. Vid utbetalningen
måste mödrarna visa upp en särskild identitetshandling utfärdad av Ansar och uttaget bekräftas på listor
där mödrarna invid barnets namn signerar med tumavtryck från en blå stämpeldyna. Det är en relativt
lättsam stämning bland mödrarna i kön även om många ser trötta och slitna ut. Ibland blir det
diskussioner mellan någon kvinna och personalen gällande att hon försöker hämta ut pengar då det inte är
hennes tur eller liknande. Alla vet att det är mycket svårt att hämta ut pengar på annan än avsedd tid och
utgången av diskussionen är därför given. De köande mödrarna bakom inväntar tålmodigt att
diskussionen skall sluta så de får hämta ut sina pengar och skynda hem till sitt. En kvinna börjar att gråta
då det visar sig att hennes barns namn inte står på listan och hon fått byta kö ett par gånger tills
personalen upptäcker att de glömt listan på kontoret. Några mödrar tar sig an den gråtande kvinnan och
leder henne längst fram i kön så hon slipper köa en tredje gång. Den aktuella dagen för den deltagande
observationen blåser det in vindbyar från den öppna innegården så att listor och pengar flyger ner på
golvet. Personalen reser sig för att samla ihop det som flugit ned på golvet men innan de hunnit lämna
bordet så har några av mödrarna börjat samla ihop listor och pengar och lämnar det till personalen. Det är
en förtroendefull stämning mellan personal och mödrarna och att någon skulle komma på tanken att ta
pengar, som ligger helt öppet på bordet, och springa iväg verkar inte aktuellt. 194 Ibland behöver det
skickas pengar eller listor mellan borden och det är alltid någon av mödrarna som är behjälplig med
det. 195

8:5 Gruppverksamhet
Den externa sektionen för faderslösa barn bedriver omfattande gruppverksamheter som riktar
sig till både barn och vuxna. Grupper för pojkar, flickor och mödrar erbjuds för att kunna
möta upp de olika specifika behoven. Det finns dryga hundratalet grupper om 10-20 personer
som regelbundet träffas en gång i veckan. Varje gruppmöte är 90 minuter långt.
Gruppträffarna sker i moskémiljö men inte alltid inom Abu Nur komplexet. Det finns 120
gruppledare vilka kallas lärare och varje grupp leds beroende på könssammansättningen på
gruppen av en manlig eller kvinnlig lärare. Lärarna arbetar på volontärsbasis hos Ansar och
utgör ett viktigt stöd för den externa sektionens verksamhet. Lärarna eftersträvar att möta
gruppmedlemmarna med ärlighet och respekt har ofta en nära relation till dem och får därmed
god kännedom om de olika familjernas situation. Det är vanligt att lärarna signalerar till den
avlönade personalen om en viss familj är i behov av ytterligare stöd. 196
Generellt råder en god stämning mellan gruppdeltagarna och bland barnen kan gruppen
upplevas som en extrafamilj. De flesta gruppdeltagarna bor i närheten av varandra och träffas
även utanför gruppverksamheten och kan utgöra ett stöd för varandra i vardagen. I regel deltar
barn och mödrar i gruppverksamheten under större delen av den tid de är anslutna till den
externa sektionens program vilket oftast innebär flera år. 197 Varje gruppträff innehåller
vanligtvis ett särskilt tema som väljs av läraren utifrån gruppens aktuella situation. Läraren
undervisar kring detta tema med stöd av olika exempel ur Koranen eller profetens sunna. 198
Kärlek och tålamod är två övergripande teman som återkommer i grupperna för att hjälpa
barnen och mödrarna att hantera sin ofta mycket besvärliga vardag. Exempel på andra teman
för barnen är vikten av att hålla sig ren, att behandla sina föräldrar väl, att inte ljuga, att sköta
skolan samt att utföra sina religiösa förpliktelser. För mödrarna kan andra exempel på tema
vara att inte tigga, att ha ett gott uppförande, att inte slå sina barn samt att utföra de religiösa
förpliktelserna. 199
En helg strax efter Eid al-fitr närvarar jag kort vid en gruppsammankomst i en större moské.
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Ungefär 400 kvinnor och flickor är samlade och på det stora öppna moskégolvet sitter ett 30-tal grupper
med 10-20 deltagare i varje grupp. Grupperna sitter i ring och har olika pågående aktiviteter. De flesta
flickorna är i skolåldern och mödrarnas medelålder är mellan 30-40 år. Vid just detta tillfälle föll det sig
naturligt för många grupper att tala om den nyligen avslutade eid-helgen, som är en av årets främsta
familjehögtider. För många av de faderslösa och deras familjer aktualiserar helgen saknaden efter den
förlorade fadern/maken. Förutom att sorgen för den enskilde bekräftades av att få höra att andra hade
motsvarande känslor så försökte lärarna på olika vis stärka gruppdeltagarna genom att belysa situationen
ur andra perspektiv. Detta görs bl.a. genom att försöka förmedla att livet fortfarande har mycket gott att
erbjuda. I ett par av grupperna tog lärarna upp betydelsen av att le och att leendet är välgörande både för
den leende som dess omgivning. Att le beskrivs som ett sätt för den fattige att idka välgörenhet. 200

Gruppverksamheten erbjuder bl.a. barnen undervisning i sociala färdigheter samt moralisk
utveckling som är områden som vanligtvis fadern ansvarar för att guida barnen i. 201 Vanliga
problemområden för barnen är familjens ekonomiska situation och problem inom familjen.202
Inom barngrupperna försöker man att erbjuda regelbundna gemensamma aktiviteter för
barnen. Under sommaren görs dagsutflykter för att leka, bada, och på olika vis ha roligt. Två
gånger varje år erbjuds ett fyra dagars läger där barnen lär sig att ta hand om sig själv, laga
mat, leka och umgås i grupp. I samband med högtider brukar fester arrangeras där man leker,
sjunger och ger varandra presenter. 203
Familjeförhållanden är ett svårt område att arbeta med och det är vanligt att mödrarna inte vill
att lärarna skall engagera sig i deras familjeproblem. Detta speglar de kulturella förhållandena
inom arabvärlden där familjesvårigheter hålls inom familjen. Det är inte ovanligt att barnen
anförtror sig till sina lärare sådant de inte tordats berätta för någon annan i familjen. Ett
problem kan vara äldre bröders dominans där de försöker ersätta den döde faderns plats och
agerar despotiskt mot familjen. Konkret för barnen kan det handla om att brodern försöker att
förhindra sina syskon, och särskilt sina systrar, att studera. Lärarna försöker stödja barnen på
olika vis beroende på situationen. 204 Om en flicka har problem med sin äldre bror försöker
läraren till att börja med att förstå varför brodern beter sig som han gör. Läraren kan därefter
försöka stödja flickan till att förbättra relationen till brodern genom att vara snäll mot honom
och undvika konflikter. 205 Uppstår ingen förändring eller om situationen är för allvarlig kan
läraren söka upp läraren till brodern och försöka hitta en gemensam lösning tillsammans med
modern. 206
Arbetet med mödrarna ser av naturliga skäl aningen annorlunda ut och fokuserar på
föräldraskapet. Ett vanligt tema i grupperna är hur mödrarna bör uppfostra sina barn något
många mödrar upplever svårigheter med. Läraren tar upp olika teman för att belysa viktiga
aspekter i föräldraskapet som exempelvis att stödja sitt barn att inte följa olika impulser och
nycker vilket ofta leder till negativt beteende. Modern får stöd i att klara av att få sina barn att
gå i skolan, hjälpa till hemma samt undvika droger, kriminalitet och dåligt umgänge. Till
skillnad från barngrupperna uppstår det ofta gemensamma diskussioner mellan mödrarna där
de utbyter erfarenheter. Det händer att mödrarna tar upp konkreta familjeproblem med läraren
eller gruppen men det är mer undantag än regel. Ekonomiska bekymmer och svårigheter inom
andra områden än familjen är däremot vanligt att mödrarna tar upp med lärarna vilka ofta
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försöker hjälpa till att lösa dem. Läraren förmedlar ofta denna information till den externa
sektionens administration och har en viktig funktion vad det gäller att få en samlad bild av
familjernas situation. Det kan handla om att familjen behöver bistånd för ett särskilt ändamål
som att göra renoveringar på huset, inhandla inventarier till huset men också att läraren
försöker hjälpa barnen att komma in på högre utbildning etc. 207
För att mödrarna skall kunna få tillgång till finansiellt stöd så kräver Ansar att de har ”ett gott
uppförande” för att kunna vara stödjande personer för sina barn. I gott uppförande ingår bl.a.
att kvinnorna inte stjäl och prostituerar sig men också att de inte röker eller tigger. Detta för
att öka sannolikheten att de medel som distribueras via Ansar används till sådant det är avsett
att användas till. Det är ett krav utifrån de regleringar som gäller för zakat men också en
trovärdighetsfråga inför donatorerna. 208 Inom gruppverksamheten för mödrarna förekommer
även läs- och skrivundervisning samt kurser i sömnad. Det är vanligt att Koranen studeras
både som övning i att läsa och skriva men också för att lära sig Koranen utantill.209 Ett
specifikt inslag i mödragrupperna är att de gör dhikr vid varje mötestillfälle. Dhikr är en
andlig övning av meditativ karaktär som innebär att man erinrar sig Gud genom att i repetitiv
form upprepa korta satser som refererar till Gud. Dhikr anses fungera stärkande på mödrarna
och erbjuda dem tröst. Dhikr anses även vara stressreducerande och kunna ge mödrarna ett
konkret stöd i vardagen att ha tålamod gentemot sina barn. 210

8:6 Den inre människan
De faderslösa barnen har ofta stora kunskapsbrister inom många livsområden. Det är vanligt
att barnen har en både negativ och förvrängd självbild och många riskerar en negativ
psykologisk utveckling. 211 Att erbjuda de faderslösa barnen stöd för den inre utvecklingen är
en väsentlig del i gruppverksamheten med de faderslösa. Detta kallas för att arbeta med den
inre människan och sker på flera olika nivåer där personalen hämtar både inspiration och
vägledning från profeten Muhammeds exempel och liv.
Att förmedla religiösa ideal och beteendenormer till barnet anses av den externa sektionen
som en grundläggande förutsättning för att de faderslösa barnen skall kunna leva ett
meningsfullt liv. Att arbeta med den inre människan är förbundet med den personliga tron och
betraktas av projektet som en betydelsefull skyddsfaktor för barnen. Den personliga tron
erbjuder det faderslösa barnet en känsla av sammanhang och en känsla samt förbättrad
förmåga att kunna påverka det dagliga livets svårigheter. Att människor trots mycket svåra
förhållanden kan vara fördragsamma, känna glädje, visa generositet och leva ett värdigt liv
beskrivs som viktiga förändringar till följd av att den personliga tron stärkts. 212
Ett viktigt inslag i arbetet är att på olika vis stärka barnets självkänsla. Det är viktigt att barnet
får känna sig som en människa som är värdefull. Detta sker på flera vis bl.a. genom att
uppmärksamma barnet, bekräfta det och tillämpa olika former av positiv benämning. Genom
att betona för barnen att de är profeten Muhammeds barn och att personalen är glada och
tacksamma för att kunna hjälpa dem stärks barnets självkänsla på flera nivåer. Att man inte
accepterar donationer av begagnade kläder utan eftersträvar att ge barnen nya kläder är ett
annat exempel på att visa barnen att de är värdefulla. Det är vanligt att de faderslösa lever
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med en ledsam stämning i hemmet till följd av att fadern/maken har dött och de många
vedermödor familjen lever under. Att arbeta med barnens inre människa handlar i hög grad
om att hjälpa barnen att möta livet med större tillförsikt och få barnen att känna större hopp
om att deras liv skall utvecklas positivt. 213
Att ge barnen kärlek är ett viktigt inslag i den externa sektionens förhållningssätt till de
faderslösa barnen och beskrivs som grunden för att kunna uppnå en förändring i barnens liv.
Detta refererar till den hadith som uppmanar den troende att smeka det faderslösa barnets
huvud. Att möta barnen leendes, säga snälla saker till dem eller beröra dem kärleksfullt är
olika exempel på hur man försöker att nå barnets hjärta. Barnet lär sig genom detta att älska
vilket har en stor effekt på barnets inre liv.
Det som tar barnet bort från gatan är kärlek. Det räcker inte med att säga att profeten Muhammed gjorde
si eller så för att få barnet att ändra sig. Vill du få barnet att ändra sig måste du älska barnet - då kommer
214
barnet att älska dig.

Den personliga relationen mellan hjälparen och barnet är central i arbetet med den inre
människan hos de faderslösa. Personalen måste få barnets förtroende och det band som bildas
mellan personal och barn beskrivs ofta vara av både stark och långvarig karaktär. Det är inte
ovanligt att man har kontakt med varandra efter det att barnet inte längre får hjälp av den
externa sektionen eller att mödrarna ber personalen om att även fortsättningsvis knyta barnet
till sig. En av personalen på den externa sektionen var exempelvis själv tidigare ett barn som
tidigare ingått i sektionens program. Det är vanligt att barnen berättar om särskilda ögonblick
i relationen med läraren då barnets förtroende för läraren väcktes. Olika exempel på detta kan
vara att läraren frågar om barnet har busspengar att ta sig hem med, då barnet blev kysst på
huvudet av läraren eller då barnet upptäcker att läraren uppmärksammar barnet. 215 En 17-årig
pojke berättar att han ser Usama Hakim som en fadersgestalt. Pojken har fått stöd av
programmet under sju år men har inte deltagit i gruppverksamheten det senaste året. Usama
har kallat till sig pojken för ett samtal om sin oro för att pojken ”kommit lite långt bort” från
programmet, en oro pojken inte delar fullt ut. Gällande det stöd programmet erbjudit pojken
menar han att det andliga stöd han fått har varit viktigare än de pengar och mat familjen har
fått något han uttrycker med:
Utan programmet hade jag kanske varit en dålig pojke och hållit på med droger och att stjäla. 216

Pojkens syster sammanfattar kort vad hon anser vara det viktigaste hon lär sig av programmet:
Att älska Gud! 217
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9. Dar ar-rahme: barmhärtighetens hus
9:1 Inledning
Innan mitt första besök på Ansars barnhem Dar ar-rahme hade jag träffat på
barnhemsflickorna vid tre olika tillfällen. 218 Vid samtliga tillfällen så deltog barnen vid olika
tillställningar med sång och dans uppträdande och utgjorde en del av Abu Nurs presentation
av sig själv och sin verksamhet. Vanligtvis så stod ett tiotal flickor på scenen iklädda någon
form av folkdräkt och mimade till sånger samtidigt som de utförde gemensam dans. Sångerna
hade i regel religiös 219 eller social karaktär. Barnen gav ett stabilt intryck och de verkade
tycka om att uppträda. På mig gjorde barnen och personalen ett stort intryck under en
gemensam middag.
En rik man bjöd under ramadan ett hundratal barnhemsbarn med personal på middag i hans villa utanför
Damaskus tillsammans med ytterligare ett 20-tal personer. Middagen intogs vid en större uteplats som
dominerades av en pool och tillställningen som höll på i över fyra timmar varade långt in på kvällen. Jag
blev överraskad med vilken smidighet personalen hanterade barnen och hur aktiviteter varvades med
återsamlingar så att barnen klarade av att närvara vid middagen utan att skrik, gråt eller bråk uppstod.
Kvällen avslutades med en gemensam kvällsbön som höll på i över en halvtimme vilket är ovanligt länge.
Imamen stod längst fram och bakom honom en rad med män. Bakom dem stod en stor grupp med kvinnor
och barn i flera rader. Den gemensamma kvällsbönen gjorde stort intryck på mig och förvandlade den rike
mannens pråliga uteplats till en stunds intensiv andlighet där barnen och kvinnorna i hög utsträckning
bidrog till förvandlingen. Bakom gruppen bedjande människor fanns en stor hög med skor och jag
väntade med nyfikenhet på hur situationen skulle utvecklas när alla barnen skulle finna sina skor. Men
utan att jag knappt märkt det var barnen åter i rörelse på uteplatsen med skor på fötterna. 220

9:2 Barnhemmet
Dar ar-rahme betyder barmhärtighetens hus. Ballonger i en mängd olika färger är det första
som möter mig i entrén vid mitt första besök på Dar ar-rahme. Där sitter ett par kvinnor och
sorterar matvaror och ljud från lekande barn hörs avlägset. På den gulmålade väggen i trappan
upp till första våningen sitter några Musse-Pigg bilder. Barnhemmet är ett nybyggt större hus i
tre våningar med en fasad av marmorplattor som är ihopbyggt med omkringliggande äldre hus
och ligger ett stenkast från Abu Nur komplexet. Varje våning består av ett par lägenheter och
ett flertal salar av olika storlekar.
Dar ar-rahme startade sin verksamhet i början av 2007 och hade snart 67 barn inskrivna men
redan i september samma år var barnhemmet fullbelagt med 150 barn. Alla barn är flickor
mellan 4-13 år och 125 av dem är faderslösa. Av de övriga 25 flickorna kommer 10 från hem
där modern har dött och fadern inte klarat av att ta hand om barnen. De övriga 15 kommer
från hem där bägge föräldrar är i livet men av olika skäl inte klarar av att ta hand om barnet.
Det är i dessa fall vanligt att fadern är psykiskt sjuk, missbrukare eller avtjänar fängelsestraff.
De flesta flickorna är syriska barn men det finns även flyktingbarn från Egypten, Palestina
och Irak inskrivna på barnhemmet Den juridiskt ansvarige för barnen är i regel barnets mor
och hon är oftast den person som Dar ar-rahme kommunicerar angelägenheter rörande barnet
med. Det finns ingen gräns gällande behandlingstiden för flickorna utan ambitionen Dar arrahme har är att erbjuda flickorna stöd tills de klarar av att leva ett självständigt liv i
samhället. 221
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Föreståndaren för Dar ar-rahme heter Barath al-Ayoubi och är en 50-årig mycket vänlig
kvinna. Hon och 4-5 kvinnor ur personalen tar emot mig vid tre olika tillfällen för att låta sig
intervjuas. Personalen på Dar ar-rahme gav ett intryck av att vara hängivna och entusiastiska
människor som tog sitt arbete med barnen på högsta allvar.

9:3 Familjesystemet
På Dar ar-Rahme tillämpas ett boende inspirerat av SOS-barnbyar som anpassats efter lokala
omständigheter. Genom att ha byggt upp ett lägenhetssystem om 12 lägenheter eftersträvar
man en social struktur för barnen som skall ge dem en familjekänsla. Varje lägenhet är tänkt
att fungera som en familjeenhet där det i varje lägenhet bor 14-16 flickor i varierande ålder
samt en personal. Lägenheten är dryga 100m2 och består av två större sovrum, ett allrum samt
ett kök. I varje sovrum bor 6-8 flickor där varje barn har en säng, ett skrivbord och en
garderob. Sovrummen är målade med olika milda färger och inventarierna är nya. I allrummet
finns en större soffa och en TV och i anslutning till allrummet finns köket. I direkt anslutning
till lägenheten finns olika gemensamma samlingssalar och andra lägenheter och barnen rör sig
fritt mellan de olika utrymmena på varje våning och mellan våningarna. De flesta flickorna
har umgänge med sitt ursprungshem mellan torsdag eftermiddag till lördag förmiddag varje
vecka. Vissa flickor kan av olika skäl inte ha umgänge med sin familj och är då kvar på Dar
ar-rahme vilket innebär att det är barn och personal på Dar ar-rahme under veckans alla dagar.
Barnen i varje lägenhet uppmuntras att förhålla sig till varandra som syskon och kallar
varandra för syster. 222
I varje lägenhet finns en personal som under medlevarskap lever med barnen dygnet runt sex
dagar i veckan. Denna personal benämns för ”moder” och är den som innehar vuxenansvaret
för barnen i lägenheten. Modern lever tätt intill flickorna och har sin sovplats bakom soffan i
allrummet. De flesta mödrar är antingen mellan 40-50 år och har stora barn som inte kräver
hennes närvaro eller så är mödrarna under 30 år och har ännu inte bildat familj. Varje moder
har i det dagliga arbetet hjälp av en personal som arbetar 6-8 timmar/dag i lägenheten vilken
benämns som ”moster”. Mostrarna fungerar som stödvuxna i boendet med specifika uppgifter
som exempelvis att hjälpa barnen till skolan. De alternerar mellan lägenheterna och byter var
10:e dag för att barnen på så vis skall kunna dra nytta av de olika kvaliteter mostrarna har. 223
På Dar ar-rahme arbetar sammanlagt 45 personer samt en varierande antal volontärer. Alla i
personalen är kvinnor. Förutom föreståndartjänsten samt tolv mödrar och lika många mostrar
finns ett tiotal lärare, tre psykologer samt personal för hälsa, mat, tvätt, städning samt
administration. 224 Psykologerna har en viktig roll i behandlingen av barnen på Dar ar-rahme.
De ger mödrarna löpande handledning i hur de kan bemöta barnen utifrån deras specifika
behov. De för även olika former av behandlande och vägledande samtal med barnen.
Personalen på Dar ar-rahme är välutbildad både inom sekulär som religiös vetenskap.
Psykologerna har en gedigen universitetsutbildning på ett särskilt femårigt
utbildningsprogram avsett för vägledning av barn med särskilda behov. En av psykologerna
har dessutom en fyraårig sharia utbildning som komplement. 225

9:4 Allmänt om behandlingsarbetet
De flickor som flyttar in på Dar ar-rahme kommer i regel från svåra omständigheter och
barnen har ofta beteendeproblem och en svag självbild. Det är vanligt att barnen har
222

al-Ayoubi intervju 8.
al-Ayoubi intervju 10.
224
al-Ayoubi intervju 10.
225
Abd-el Hayy intervju 8.
223

46

svårigheter med skolarbetet och problem med att hantera sina syskon. 226 En gemensam
uppfattning både hos Dar ar-rahme och personer runt barnhemmet är att barnen genomgått en
stor positiv förändring på kort tid. Det intryck jag som besökare fick av barnen var att de var
betydligt stabilare än vad deras bakgrund indikerade och jag blir naturligtvis nyfiken på hur
barnen kunnat genomgå en sådan snabb förändring.
Behandlingsverksamheten på Dar ar-rahme sker inom ramen för det familjesystem som
tillämpas där man strävar efter att utveckla barnen socialt, kognitivt samt andligt. Personalen
använder sig både av sociala och psykologiska teorier 227 för att kunna möta barnens olika
behov men tar också stöd av riktlinjer som Islam anger. Gäller det exempelvis barn med
koncentrationssvårigheter så tillämpas psykologiska teorier men om problematiken berör
känslomässiga svårigheter och sexuell problematik kombineras psykologiska teorier med
riktlinjer från Islam. Man arbetar mycket med belöningar för att förändra barnens beteenden.
Ett annat viktigt behandlingsinslag är vägledande samtal där personalen försöker förklara för
barnen, även de minsta, hur de bör göra och varför. 228
Barath al-Ayoubi 229 berättar att man arbetar mycket med att synliggöra det enskilda barnet
och få det att känna sig betydelsefullt. För varje barn som flyttar till Dar ar-rahme så anordnas
en större välkomstfest då det tas emot av både barn och personal. Barnets första period på Dar
ar-rahme kallar personalen ”givandets period” vilket är en period där barnet i huvudsak skall
erfara att det får tillgång till sådant det tidigare lidit brist på. Det handlar både om materiella
förnödenheter som mat, kläder, ordentliga sängplatser som känslomässiga aspekter som
kärlek, tröst, sinnesro. Personalen eftersträvar att på olika vis dela det enskilda barnets känslor
och upplevelser och tillbringar till följd av det mycket tid tillsammans med barnen. I takt med
att barnen blir medvetna om att personalen delar deras upplevelser blir relationen mellan
barnet och personalen starkare. Att all personal övernattar på barnhemmet vid sidan av sin
ordinarie arbetstid förekommer. Vid Eid al-fitr festen -07 stannade all personal kvar på
barnhemmet över natten för att förbereda helgens gemensamma fest. 230
Under barnens första tid på Dar ar-rahme går mycket tid åt för personalen att få barnen att
sluta stjäla, ljuga och rymma. Det inte ovanligt att barnet, till följd av ett liv i fattigdom och
ständig materiell brist, utvecklat ett samlarbeteende som kommer till uttryck i att det stjäl
både saker och mat. För att hantera detta så samtalar barnets moder eller någon av
psykologerna med barnet om det specifika beteendet. Om det är ett barn som äter ohämmat
vid matbordet så tillrättavisas det inte inför de andra barnen utan personalen avvaktar till
måltiden är avslutad och för ett enskilt samtal med barnet. Under samtalet försöker man
förklara för barnet att det inte behöver vräka i sig mat då det kommer att få mat regelbundet.
Tillsammans med barnet går man igenom kök och lagringsutrymmen för att förtydliga för
barnet att det inte kommer att behöva råda brist på mat. Är det ett barn som stjäl pengar så
försöker man förklarar man att det inte behöver stjäla utan kan istället vända sig till
föreståndaren och be att få pengar till smågodis och liknande. Genom samtal försöker modern
och/eller psykologen få barnet att förstå att en viss handling är felaktig och att det finns
alternativ till den specifika handlingen. För att sedan hjälpa barnet till en faktisk förändring av
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beteendet så använder personalen olika former av belöningssystem. Man uttrycker detta med
att de först måste visa barnet dörren till det eftersträvansvärda och sedan hjälpa dem fram till
den. Förändringen sker naturligtvis inte omedelbart men steg för steg så sker en märkbar
utveckling hos barnet då nya handlingsstrategier internaliseras hos barnet. 231
Dar ar-rahmes barn har mycket strukturerade dagar. Barnen går upp strax innan gryningen
och börjar dagen med fajr, morgonbönen, som inträder strax efter gryningen. 232 Efter
morgonbönen läser barnen ur Koranen en stund för att sedan äta frukost samt förbereda
skoldagen som börjar 07.30. Mostrarna följer med barnen till skolan och hämtar dem vid
12.30 då skoldagen slutar. De barn som inte är i skolålder är på en förskoleverksamhet inom
Dar ar-rahme. Efter att barnen har kommit hem från skolan har de fri tid fram till 14.30 då
gemensam läxläsning börjar. Barnen läser läxor fram till 18.30 då det är middag åtföljd av
gemensam samling då ”familjen” i varje lägenhet talar igenom dagens händelser. Blir det tid
över kan barnen se på TV och vid 20.30 är det läggdags. 233
Den gemensamma samlingen på kvällen beskrivs som ett särskilt viktig inslag i dagsrutinen.
Modern samlar lägenhetens barn och ger barnen möjlighet att ta upp om det har hänt något
särskilt under dagen de kan behöva prata om. Det är vanligt att barnen tar upp händelser som
på olika vis refererar till att de avviker från andra barn från normalfamiljer. Kvällssamlingen
är viktig vad det gäller att bygga upp barnens självkänsla. Personalen arbetar medvetet med
att på olika vis förmedla till barnen att de inte är underlägsna andra barn. Ett sätt att göra detta
på är att omformulera barnens sociala situation som faderslösa genom att kalla flickorna för
”profetens döttrar”. På olika vis strävar modern efter att barnen skall återfå hoppet om att
deras liv ska bli lyckligt och framgångsrikt.234
Begreppet yatiim har till följd av den sociala status begreppet har i Syrien en försvagande
inverkan på barnen. Mama Barath tillåter inte vuxna att använda begreppet yatiim inför
barnen då de är på Dar ar-rahme. Med utgångspunkt från att profeten Muhammed nu är far till
barnen vill personalen uppnå att barnet skall försöka gå vidare i sina liv och lämna
föreställningen om att de skulle vara underlägsna andra barn. Andra sätt att hantera
begreppets stigmatiserande karaktär är att inför barnen ge gåvor till de många besökare som
kommer till Dar ar-rahme. Man vill inte bara se sig mottagare utan vill visa att man själva har
något att bidra med till omvärlden vilket blir särskilt betydelsefullt inför barnen.235

9:5 Kärleksaspekten
Det behandlingsinslag som personalen själva lyfter upp som det mest verkningsfulla i att
åstadkomma förändringar i barnens liv är kärlek. När personalen talar om denna aspekt av
arbetet så ger de ett mycket entusiastiskt och hängivet intryck där man förstärker sitt budskap
med att ofta lovprisa Gud. Personalen försöker hela tiden att möta det enskilda barnet med
kärlek vilket är särskilt viktigt för de barn som inte på ett naturligt vis ger upphov till positiva
känslor hos omgivningen. Vad man än ser hos barnet, vilka brister barnet än kan ha så är det
mycket viktigt att personalen visar barnet kärlek menar mama Barath. Man menar sig vara
övertygade om att kärlek baserad på uppriktighet och innerlighet hos personalen gentemot
barnen leder till mycket goda resultat i behandlingsarbetet. Den kärlek barnet får återspeglas
från henne och hon förmår uttrycka motsvarande kärlek. För barnet är det en mycket stor inre
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förändring då kärleken börjar verkar inom henne och hon får möjlighet att känna kärlek för
sin omgivning. Personalens ambition är att få barnen att älska sin tillvaro och det som
förknippas med den vilket för många barn uttrycker sig i en upplevelse av stark gemenskap
med Dar ar-rahme. Kärlekens signifikans i behandlingsarbetet uttrycker mama Barath med:
I det ögonblick då du omfamnar ett barn och med uppriktig kärlek från ditt hjärta visar henne att hon är
älskad kollapsar alla teorier. 236

För personalen är kärleksaspekten en i högsta grad betydelsefull motivationsfaktor i arbetet
och refererar till den hadith som säger att den som smeker ett faderslöst barns huvud skall bli
mångfaldigt belönad. Mama Barath betonar betydelsen av förlåtande och givande och
uppmanar mödrarna att då de har svårigheter med barnen visa tålamod och fortsätta att
bemöta dem med kärlek. Stunder av tålamod och kärlek med ett motsträvigt barn beskrivs
som ögonblick som registreras av Gud. Då modern kärleksfullt klipper det lilla barnets naglar
eller då hon ordnar med smörgåsarna till barnets skoldag är stunder som är lämpade för
modern att göra dua. 237 Mama Barath beskriver att kärleken har en stark verkan för
personalen då den ger arbetet en högst andlig dimension. Man söker medvetet efter ögonblick
då man kan möta barnet med kärlek då dessa stunder är heliga och fyllda med stor
spiritualitet:
Vårt arbete handlar om att ersätta fadern vilket är en islamisk förpliktelse. Detta är viktigt för oss då vill
uppfylla Guds vilja. När vi gör det på bästa vis är vi nära det heliga och i den stunden behöver vi inte
Mekka eller andra heliga platser. Då har vi Mekka här, vår heliga plats är här och vårt arbete är heligt. 238

Tålamod är en religiös dygd inom Islam men också ett viktigt behandlingsinslag på Dar arrahme. I det löpande arbetet är tålamod något mama Barath ständigt uppmanar mödrarna att
visa barnen för att möjliggöra förändring av deras beteende genom den kärleksfulla
omgivning Dar ar-rahme strävar att erbjuda barnen.239

9:6 Utbildningsstöd
Precis som inom den externa sektionen och Abu Nur som helhet är kunskapsförmedling ett
viktigt inslag på Dar ar-rahme. Barnens skolarbete betraktas som något mycket viktigt och
Dar ar-rahme erbjuder skolbarnen ett omfattande stöd för att de kunna klara av sitt löpande
skolarbete. Dar ar-rahmes barn går på reguljära skolor och för att undvika en alltför hög
koncentration av barnhemmets barn på en eller två skolor så är barnen utspridda på 11 olika
skolor. Detta anser man vara viktigt för att barnen skall möta barn som lever under olika
familjeomständigheter och på så vis integreras i samhället. Barnen följs av sina mostrar till
skolan och tillbringar sedan skoltiden på samma villkor som andra barn.
Varje söndag-onsdag mellan 14.30-18.30 så har skolbarnen på Dar ar-rahme gemensam
läxläsning. Den sker i olika samlingslokaler där barnen sitter åldersvis och hamnar således i
andra konstellationer än med sina ”lägenhetssystrar”. Under läxläsningen har eleverna tillgång
till vuxenstöd beroende på vilka behov som finns. Förutom särskilt avdelad personal som
benämns lärare är det är även vanligt att mostrarna deltar vid läxläsning. Eleverna i 6:e klass
sitter exempelvis tillsammans i ett större rum med tygblommor på väggarna och rosa tyll
uppspänt i taket fullt med ballonger i. I rummet sitter ett 40-tal barn runt fem bord och får
individuellt undervisningsstöd av tre lärare och två mostrar. Barn med inlärnings- och
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koncentrationssvårigheter har möjlighet att få särskilt undervisningsstöd. Systemet med
gemensam läxläsning är nyligen genomförd till följd av att den självständiga läxläsningen var
svår att genomföra för barnen i lägenheterna då de ofta störde varandra. 240 För att uppmuntra
barnens studieresultat arbetar man med positiv förstärkning i form av ett belöningssystem. De
elever som har presterat väl i skolan visar upp sina resultat för föreståndare Barath al-Ayoubi
som berömmer dem frikostigt varpå de får välja en present ur en låda. Man planerar även att
göra om en större sal till utställningssal där olika alster barnen åstadkommit kan visas upp. 241

9:7 Social fostran
Att påverka barnens sociala interaktion är ett väsentligt behandlingsinslag hos Dar ar-rahme
vilket sker på en mängd olika nivåer och områden. Barndomen ses som den mest gynnsamma
perioden i en människas liv att förmedla kunskaper till individen om det sociala livet. De
sociala färdigheter en människa förvärvar som barn påverkar i hög grad hennes sociala
färdigheter som vuxen. Detta blir särskilt betydelsefullt i arbetet med de faderslösa som vuxit
upp i fattigdom där normbrytande beteende lätt utvecklas av den ignorans som omger barnet.
Dar ar-rahme fokuserar starkt på att steg för steg utveckla barnens sociala färdigheter och till
sin hjälp använder de hadither eller sagor. Ambitionen är att kunna förmedla de främsta
familjevärden till barnen som Islam och den egna kulturen erbjuder. 242
Det grundläggande sociala systemet utgörs av familjen och relationen mellan systrarna anses
som den viktigaste där flickorna dagligen får öva sig i hur de bör behandla varandra. En
grundläggande princip i umgänget mellan systrarna är att de yngre skall respektera de äldre
medan de äldre skall känna kärlek och ta ansvar för de yngre. Kunskap om hur barnen skall
bete sig mot övriga inom familjesystemet, som modern, mostern, samt andra viktiga vuxna
som lärarna är också viktigt att barnen tar del av. Personalen uppmuntrar barnen att dela med
sig av konkreta sociala erfarenheter i det dagliga livet vilket ger personalen möjlighet att
utveckla barnens sociala kompetens. Vid behov hjälper modern barnet att finna andra
strategier att hantera någon specifik social situation. Naturligtvis måste de vuxnas beteende
hur de behandlar barnen avspegla denna ambition och uttrycker sig på flera vis. Ett sätt är att
barnen ges olika tillnamn av de vuxna för att bekräfta barnet och höja dess självkänsla. Ordet
khanu är ett turkiskt uttryck för hedra en mäktig kvinna. Heter flickan exempelvis Fadja så är
det vanligt att personalen kallar henne Fadja-khanu något som visar respekt för barnet
samtidigt som det höjer hennes självkänsla. Det kan även göras för att förstärka positiva
beteenden och kompetens. 243
Då jag besöker en av lägenheterna frågar jag åttaårige Fadja om hon bäddar sängen själv. Javisst svarar
Fadja och tillägger att hon även har som hushållsuppgift att se till att spisen är ren. Mama Barath som står
bredvid lägger armen om Fadjas axel och säger ”Det är därför som hon kallas Fadja-Khanu, hon är så
duktig”. Att Fadja på detta vis offentligt blir bekräftad får henne att le belåtet och hon trycker sig närmare
mama Barath och håller om hennes ben. 244

På Dar ar-rahme eftersträvar personalen även att barnen skall uppleva gemenskap och
solidaritet med varandra. Om något av barnen är sjukt så är ofta hela lägenheten engagerad i
detta och hjälper den sjuke och ber böner för att hon skall tillfriskna. Vid ett tillfälle var det en
flicka som brutit foten något som engagerade många av barnen på Dar ar-rahme. Barnen bad
för flickan, bar runt henne på sina ryggar och på alla möjliga vis visade henne omsorger.
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Flickan med den brutna foten var tvungen att lämna barnhemmet för ett par veckor och då hon
kom tillbaka så ordnade man en stor fest för att välkomna henne. 245 Personalen skrattar och
pratar glatt i mun på varandra då de erinrar sig olika detaljer kring barnens omsorger.
Ett mycket påtagligt inslag i barnens vardagsmiljö på Dar ar-rahme är den enkönade miljön.
Dar ar-rahme tar endast emot faderlösa flickor och all personal som arbetar med barnen är
kvinnor. Barnen möter ibland män på barnhemmet då vaktmästaren, byggnadsarbetare eller
studiebesök kommer men annars refererar alla deras sociala kontakter i hemmet till kvinnor.
Dar ar-rahme anser inte att den enkönade miljön innebär något problem för barnen utan pekar
på att barnen träffar män i sin skolmiljö och då de har umgänge med sina familjer.
Psykologerna och mödrarna samtalar regelbundet med flickorna om hur de skall hantera
relationen till pojkar och män. Mama Barath hänvisar vidare till internationell feministisk
forskning som gör gällande att enkönade miljöer kan vara gynnsamt för yngre flickor. Hon
menar att kvinnor har lättare att vara emotionella och har lättare att dela barnens upplevelser
än män. I och med att flickorna puberterar kommer en religiös aspekt in som förespråkar
separation mellan könen vilket gör det lämpligt med kvinnlig personal. 246

9:8 Relation till den ursprungliga familjen
Föreståndaren mama Barath eftersträvar ett gott och nära samarbete med den person som är
juridiskt ansvarig för barnet vilket oftast är den biologiska modern. Hon försöker vidare att få
den ansvarige vuxne att vara delaktig i barnets utveckling och att de tillsammans skall utgöra
ett team som arbetar för en så fördelaktig utveckling som möjligt för barnet. 247 Det är i regel
stora skillnader både materiellt och i bemötandet av barnet mellan barnets ursprungshem och
hur det har det på Dar ar-rahme. Hur detta påverkar barnens inställning till sin biologiska
familj är oklart. Från Dar ar-rahme är man noga med att förmedla till barnen att de skall
respektera sina föräldrar och behandla dem väl. 248
Barnens ökade kompetens inom olika livsområden får följder för barnen då de har umgänge
med sina familjer. Barnen uppmuntras av sina mödrar att föra med sig de kunskaper de har
tillägnat sig på Dar ar-rahme in i sina ursprungshem. Barnen vet i regel hur de skall be sina
böner, sköta sin personliga hygien och att det är viktigt att städa. De uppmuntras att utifrån sin
förmåga att upprätthålla den struktur som etablerats på Dar ar-rahme även då de är hos sina
ursprungsfamiljer. Barnen uppmuntras även att försöka påverka hemmiljön som exempelvis
att förmedla betydelsen av att be regelbundet, att behandla sina föräldrar väl samt att vara ren.
Att barnet förändras från att vara passiv till att bli en aktiv aktör som kan påverka sin situation
är något Dar ar-rahme anser vara viktigt för barnen. Det är inte ovanligt att detta leder till
konflikter hemma där framförallt äldre syskon kan protestera mot att deras yngre syster
försöker påverka familjens vanor eller kanske snarare brist på vanor. 249 Barnen får även
konkret vägledning i hur de kan hantera konflikter i hemmet. Ett exempel är en nioårig flicka
som hade svårigheter med sin äldre bror som var dominant i hemmet och behandlade sin mor
och de andra syskonen illa. Flickan fick av psykologen hjälp att beskriva konkreta
konfliktsituationer som sedan fick utgöra utgångspunkt för den handlingstrategi flickan
erbjöds av psykologen för att kunna hantera sin bror.
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Jag uppmanar flickan att undvika sin äldre bror när han var arg och betedde sig illa och att inte befinna
sig i samma rum som denne. När han lugnat ner sig kan hon närma sig brodern och vara noga med att
säga något vänligt till honom eller bjuda honom på något sött. Hon ska fokusera på att etablera en god
relation med brodern och undvika att ta upp det som gjort brodern arg tidigare. Steg för steg kommer
relationen att förbättras och flickan behöver ha tålamod och invänta ett lämpligt tillfälle då hon kan ta upp
med brodern att han behöver förändra sitt beteende. Detta kan flickan exempelvis göra genom att
påminna brodern att Gud alltid ser dem och att det är mycket bättre för brodern om Gud får se honom
behandla deras mor eller hans syskon på ett bra sätt. Jag föreslår en lämplig hadith som barnet kan
förstärka detta med. 250

9:9 Det bästa av hus är ett hus där det finns ett faderslöst barn
Personalen är mycket tydlig med att Islam utgör den huvudsakliga inspirationskällan i arbetet
med de faderslösa barnen. Koranen och hadither visar både på betydelsen av att hjälpa de
faderslösa men ger också stöd i det konkreta arbetet skall utformas. Den andlighet som utgår
från shejk Ahmed Kuftaro och närheten till Abu Nur moskén är en viktig inspiration i det
dagliga arbetet för personalen. Att arbeta med de faderslösa barnen är ett konkret sätt för
personalen att manifestera sin religiositet. Sitt arbete beskriver man som en islamisk
förpliktelse som handlar om att ersätta den döde fadern. Gud ansvarar för att barnets far är
död men har inte övergivit barnet utan erbjuder det nya föräldrar i och med att troende
människor i samhället övertar ansvaret för barnet. Guds hand är med gruppen och inte den
enskilde säger mama Barath och avser då den enskilde personalen som när hon går till arbetet
med kärlek och medverkar i verksamheten kring de faderslösa barnen ingår i något heligt då
hon är en del av att uppfylla Guds uppmaning till människan. Även här refererar man till en
hadith som säger att ”den moder som tar sig an en faderslös skall tävla med profeten
Muhammed att träda in i paradiset”.251
På ideologisk nivå är en dimension av Dar ar-rahmes verksamhet att påverka
samhällsutvecklingen. Mama Barath menar att de faderslösa barnen kan vara de värsta i
samhället men också de främsta beroende på hur samhällets omsorger om dem gestaltas. Tar
man inte hand om dem utan låter dem hållas på gatorna är risken stor att de blir kriminella
men tas de om hand och utbildas på bästa vis kan de bli de bästa tänkbara människor i
samhället. Den hadith som säger att ”det bästa av hus är ett hus där det finns en faderslös” ges
av mama Barath en utvidgad betydelse. Det hus där den faderslöse blir omhändertagen på det
bästa vis, där barnet möts av respekt och generositet är det bästa av hus. Begreppet hus kan
utvidgas att gälla en grupp med människor eller hela samhället och de främsta av dessa
kommer att vara de som på bästa vis lyckas ta hand om de faderslösa barnen. Arbetet med de
faderslösa återverkar på så vis på hela det omgivande samhället och är arbetet med de
faderslösa framgångsrikt kommer även det omkringliggande samhället av Gud betraktas som
framgångsrikt. 252 Med hjälp av de faderslösa kan hela samhället förändras i positiv riktning
menar en av lägenhetsmödrarna mama Asme och fortsätter:
Vår energi, vår solidaritet, kommer från våra mål vilket inbegriper att ändra på samhällets inställning till
de faderslösa. Vi vill lyfta upp hela samhället med stöd av dessa faderslösa. De faderslösa behöver inte
betraktas som en samhällsgrupp med en mängd olika begränsningar utan kan utgöra de främsta människor
i samhället av vilka det bästa av samhällen skall byggas av. Ett samhälle blir inte framgångsrikt till följd
av sin militära kapacitet utan hur det tar hand sina utsatta barn. 253
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10. Reflekterande diskussion
Studien har strävat efter att ge en beskrivning av det sociala arbete som bedrivs inom Abu Nur
utifrån kontextuella förhållanden och organisationens eget perspektiv. I detta avslutande
avsnitt kommer en reflekterande diskussion att föras utifrån studiens material. En viss
återkoppling kommer att ske till studiens frågeställningar men i huvudsak anses de belysta i
redogörelsen för Abu Nur och dess sociala arbete.
Studien visar att Ansar bedriver ett omfattande, strukturerat och varierat socialt arbete utifrån
en sammanhållen människobild baserad på den andliga tradition Abu Nur representerar. Det
stöd som förmedlas genom Ansar möter människors behov inom flera livsområden vilket är
särskilt tydligt gällande de faderslösa barnen. Förutom materiellt stöd inom flera områden
förmedlas stöd gällande utbildning, hälsa, nöjen, föräldrautbildning, gemenskap samt
utveckling av självkänsla, självbild samt den sociala interaktionen. Det finns en stark
koppling mellan religion och socialt arbete både vad det gäller betydelsen av att människor
hjälper varandra som hur de kan hjälpas. Som stöd i att utforma det sociala arbetet är
referenser till Koranen och framförallt hadither betydelsefulla. Haditherna ges ofta en
utvidgad tolkning för att på så vis ge fler infallsvinklar på hur det sociala arbetet kan
utformas. Men det är inte endast så att de religiösa erfarenheterna påverkar utformningen av
det sociala arbetet utan den faktiska verksamhet man bedriver ger även upphov till nya
religiösa erfarenheter. Detta åskådliggörs exempelvis på Dar ar-rahme där personalen
upplever att deras arbete får en helig dimension. Ytterligare en viktig aspekt gällande
kopplingen religion och socialt arbete är att den sociala stödverksamheten som bedrivs av
Ansar kan ses som ett sätt för den troende att manifesteras sitt religiösa liv i en strävan att
verka efter Guds vilja.
Målgrupperna för det sociala arbetet och tillkomsten av ett socialt stödprojekt uppkommer i
ett samspel mellan ett flertal aktörer där Ansar har en förhållandevis underordnad roll av
verkställande karaktär. Man beskriver sig själv gärna som ett medium mellan behövande och
givare med funktionen att förmedla resurser på ett effektivt och korrekt vis. Det är dock
tydligt att förutom donatorers intentioner så har myndigheternas riktliner, den religiösa
traditionen samt Abu Nurs egna intentioner och möjligheter att realisera sociala projekt
inflytande på tillkomsten av sociala stödprojekt. Man kan förmoda att det krävs en hel del
förarbete vad det gäller att balansera de olika aktörernas intressen innan ett nytt socialt projekt
realiseras. Med hänsyn taget till den stora betydelsen omhändertagandet av faderslösa barn
har inom Islam kan det ses som förvånande att det mer uttalade och samordnade stödet till de
faderslösa barnen inom Ansar tillkom först 1998.
Den personliga relationens betydelse för ett framgångsrikt behandlingsarbete är välkänt inom
socialt arbete även om olika former av strukturerade behandlingsprogram tenderar att tona ner
relationens betydelse. Den personliga relationen mellan hjälpare och behövande är ett
väsentligt inslag för genomförandet av stödet till de faderslösa barnen. Den externa sektionen
har med sin omfattande gruppverksamhet byggt upp ett system av lärare/elevkaraktär.
Gruppledaren förmedlar olika former av kunskaper till deltagarna men har även stor insyn i
deltagarnas vardag. En förutsättning för att kunna möta upp de behövandes behov är att en
förtroendefull relation upprättas mellan gruppledaren och barn/moder. Ett stort ansvar för
relationen vilar på gruppledaren som till stöd har den religiösa uppmaningen om att visa de
behövande kärlek. Den personliga relationens betydelse är ännu tydligare på Dar ar-rahme
med sitt lägenhetssystem där den personal som benämns som moder har ett medlevarskap
med barnen. Vad det gäller den personliga relationens betydelse i stödet till de faderslösa
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barnen kan det vara värt att påminna sig om den förankring Abu Nur har i den sufiska
naqshbandiyyaorden. Ett centralt inslag i människors kunskapsutveckling inom sufiordnar är
just den personliga relationen, rabita, mellan lärare och elev.
Kärlek som faktor i behandlingsarbetet är ett påfallande och uttalat inslag i bägge sektionernas
arbete med de faderslösa barnen och deras mödrar. Inom bägge verksamheterna eftersträvar
man att bemöta barnen med kärlek bl.a. med stöd av hadithen om det förtjänstfulla att smeka
det faderslösa barnets huvud. Kärlek uttrycks och verkar på flera nivåer där den både är ett
övergripande förhållningssätt men också gestaltas i konkreta handlingar. Kärlek används som
en viktig behandlingsfaktor både vad det gäller att etablera en förtroendefull relation mellan
hjälpare och behövande som att bygga upp barnens och mödrarnas självkänsla och tillit till
livet. På Dar ar-rahme blev den emotionella dimensionen tydlig då de beskriver kärlekens
betydelse i arbetet och dess verkningar för både barnen och personalen. Vad det gäller
kärlekens verkningar på barnen så begränsades den inte till att barnen känner sig älskade utan
inrymmer även att barnen får möjlighet att själv känna kärlek för sin omgivning. Man kan
möjligtvis uttrycka det som att ett behandlingsinslag är att lära barnen att älska. Då det gäller
kärlekens effekt för personalen så ger kärleken arbetet en helig dimension som är gynnsam för
deras personliga andliga liv.
Jag var oförberedd på att man i så hög utsträckning betonade kärlekens betydelse i det sociala
arbetet och berördes som socialarbetare starkt av detta. Tankar om kärlek som ett
betydelsefullt behandlingsinslag inom svensk socialvård förekommer men oftast i samband
med familjehemsvård och sker då inom ramen för en familj. Tankar om hur mitt eget arbete
som socialarbetare skulle påverkas om jag aktivt eftersträvade att möta klienter med kärlek
kom till mig tillsammans med tankar över hur det skulle bli om min arbetsgrupp eller till och
med socialtjänsten i den kommun jag verkar i aktivt eftersträvade detta? Denna typ av tankar
kändes både lockande men också skrämmande, då om de skulle uttalas i den kontext jag
befinner mig i skulle kunna ge ett naivt intryck. Jag har genom att möta verksamheten på Abu
Nur blivit mer nyfiken på kärlekens plats inom svensk socialvård.
Kunskapsförmedling är ett annat påfallande inslag i Ansars verksamhet. Vad det gäller stödet
till studenter så utgjorde det ett självklart inslag då stödet syftar till att personen ifråga skall
ges möjlighet att utbilda sig. Till detta kommer även förhoppningen om att dessa personer
framöver själva kommer att förmedla kunskap gällande den andliga tradition Abu Nur
representerar. Det dataprojekt som Ansar startat syftar till att ge unga fattiga människor
grundläggande kunskaper i data för att på så vis underlätta för deltagarna att få arbete.
Kunskapsförmedlingen till de faderslösa är den mest omfattande och begränsas inte endast till
skolarbetet utan inkluderar även en strävan att förmedla kunskaper gällande social interaktion
som inre utveckling. Kunskapsförmedling gällande social interaktion och inre utveckling är
sammanflätade med varandra och utgör ett centralt inslag i stödet till de faderslösa barnen. Ett
viktigt inslag i detta stöd är att utveckla barnens religiösa kunskaper. Vad det gäller
skolarbetet har den externa sektionen som krav för deltagande i sitt program att barnen
fullföljer sin skolgång. Man erbjuder vidare läxstöd samt olika former av stöd till barn med
läs- och skrivsvårigheter. På Dar ar-rahme är det en självklarhet att flickorna går i skolan och
man erbjuder ett omfattande stöd till barnen för att uppnå goda studieresultat.
Att utbilda sig ur fattigdom är en välkänd devis inom socialt arbete och kan ses som särskilt
betydelsefullt i ett land som Syrien där många barn, troligtvis ofta fattiga, inte fullföljer sin
skolgång. Sannolikheten att man till följd av ofullständig utbildning är hänvisad till
arbetslöshet eller ett lågavlönat arbete inom den informella sektorn är förmodligen stor. Det är
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även värt att notera att det inte verkar vara någon skillnad i hur man uppmuntrar skolarbete
hos pojkar och flickor frånsett att stödet till flickorna på Dar ar-rahme är det mest omfattande.
Den kunskapsförmedling som refererar till social interaktion och inre utveckling kan ses som
en strävan hos Ansar att utveckla en muslimsk identitet hos barnen som bas för dem att skapa
mening och sammanhang i sina liv och genom det förbättra deras möjligheter att hantera det
vardagliga livet. En effekt av kunskapsförmedlingen är att barnens kompetens inom flera
viktiga livsområden höjs vilket möjliggör en större framtida delaktighet i samhället. Ett annat
sätt att betrakta Ansars ambition att erbjuda en mångsidig kunskapsförmedling som refererar
till både skola, socialt beteende och inre utveckling är en strävan att upprätta människovärdet
hos grupper av utsatta människor. Kunskapsförmedlingen inom Ansar går att återkoppla till
Shejk Ahmad Kuftaros betoning av att både andlig som sekulär kunskap är betydelsefullt för
den troende människan.
Abu Nur gör ingen hemlighet av att man vill delta i utvecklingen av det syriska samhället och
att man eftersträvar ”det goda samhället”. I det syriska samhället utgör Abu Nur en betydande
välfärdsförmedlare vilket kan ses som en del av Abu Nur som samhällsaktör. Det går att
förmoda att Abu Nur tillhör en av de muslimskt baserade opinionsbildarna i landet som
regimen försöker närma sig och etablera samarbete med. Med hänsyn taget till den syriska
statens auktoritära och repressiva karaktär kan det ge ett våghalsigt intryck av Abu Nur att ha
ett så nära samarbete med regimen som man ger intryck av att ha. Det går även att ställa sig
frågande till hur detta påverkar den andliga traditionen man representerar. Att delta i
samhällsutvecklingen återspeglas i det sociala arbete som utförs inom Abu Nur där arbetet
med de faderslösa barnen kan ses som ett försök att förändra den marginalisering som de
faderslösa barnen innehar i det syriska samhället. Tydligast kommer detta till uttryck i
verksamheten på Dar ar-rahme där man bär visionen att det framgångsrika samhället kan
byggas genom de faderslösa barnen.
Hur det sociala arbetet uppfattas av brukarna framgår inte av studien och är ett område som
väcker flera frågor. I vilken utsträckning möter Ansar de behov brukarna själva uppfattar att
de har? I vilken utsträckning kan brukarna vara delaktiga i att formulera behoven? I vilken
utsträckning kan brukarna påverka utformningen av det sociala arbete som utförs av Ansar?
Studien väcker även frågor gällande hur brukarna upplever det stöd man erhåller av Abu Nur.
Hur upplever exempelvis de faderslösas mödrar gruppverksamheten med sin betoning på att
förmedla ett visst normerande beteende? Hur blir situationen för barnen på Dar ar-rahme i
förhållande till sina ursprungshem då det liv de erbjuds på Dar ar-rahme kontrasterar så starkt
med vad de erbjuds i sina ursprungliga hem? Brukaraspekter på det sociala arbete som utförs
av Abu Nur kan utgöra förslag på vidare forskning. Naturligtvis väcks frågor kring utfallet av
Abu Nurs sociala arbete och kan även det utgöra utgångspunkt för vidare forskning.
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2/10 Intervju 1: Salah Kuftaro; ordförande för Sheikh Ahmed Kuftaro stiftelsen, ordförande för Ansar.
Tolkstöd. Lokal: Salahs kontor.
2/10 Deltagande observation 1: föreläsning av Angelica Neuwirth från Freie Universitet för lärare och
studenter på Abu Nur. Tolkstöd. Lokal: föreläsningssal på Abu Nur.
3/10 Intervju 2: Muhammed Karim; administration. Tolkstöd. Lokal: Muhammeds kontor.
3/10 Intervju 3: Mahmoud Shalibi; administration. Ingen tolk. Lokal: Mahmouds kontor.
5/10 Intervju 4: Muhammed Karim; (se ovan). Tolkstöd. Lokal: Muhammeds kontor.
5/10 Deltagande observation 2: sammankomst på Abu Nur för religiösa frivilligorganisationer, donatorer,
politiker samt myndighetspersoner i syfte att uppmuntra socialt engagemang. Sång, dikt och dans av 300400 barn från Ansars projekt för de faderslösa barnen. Tolkstöd. Lokal: olika lokaler på Abu Nur.
8/10 Deltagande observation 3: ”brytandet av fastan” hemma hos en rik donator. Vid sammankomsten
deltog donator med familj, personer från Abu Nur med besökare från Ryssland, en grupp danska
lärarstudenter samt ett hundratal flickor från barnhemmet med personal. Tolkstöd. Lokal: Villa i samhället
Yafoud ett par mil utanför Damaskus.
14/10 Deltagande observation 4: Årlig sammankomst i anslutning till Eid-helgen. Tolkstöd. Lokal:
Moskén Abu Nur.
17/10 Intervju 5: Usama Hakim; ansvarig för den yttre verksamheten för sektionen för de faderslösa.
Tolkstöd. Lokal: Usamas kontor.
20/10 Deltagande observation 6: gruppverksamhet för kvinnor och flickor inom den yttre verksamheten
för al-yatiim. Tolkstöd. Lokal: Moské Abd-el Hakim.
20/10 Intervju 6: tre kvinnliga anonyma lärare samt Hannah, ansvarig för gruppverksamheterna.
Tolkstöd. Lokal: Usamas kontor.
20/10 Deltagande observation 7: middagsbjudning på restaurang för ett större antal skådespelare som
uppmuntran från Abu Nur för deras bidrag till sedlig kultur. Lokal: restaurang i gamla Damaskus.
21/10 Intervju 7: Usama Hakim: (se ovan). Tolkstöd. Lokal: Usamas kontor.
22/10 Intervju 8 samt deltagande observation 8: Barath al-Ayoubi föreståndare på barnhemmet Dar arrahme, Fakheer Abd-el Hayy psykolog på barnhemmet, Hadee Abu Maelek psykolog, Liina al-Amahne
psykolog, Asmani Aswad samt Maha al-Dirasani personal på barnhemmet – okänd funktion. Tolkstöd av
Mahmoud Shalibi. Lokal: Baraths kontor samt olika lokaler och lägenheter på dar ar-rahmee.
25/10 Intervju 9: Pojke 17 år och flicka 13 år, faderslösa ungdomar. Tolkstöd. Lokal: Usamas kontor.
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25/10 Intervju 10: Barath al-Ayoubi (se ovan), Fakheer abd-el Hayy, Hadee Abu Maelek (se ovan),
Liina al-Mahne (se ovan), Asmani Aswad (se ovan), mama Asme ansvarig för en ”lägenhet”. Tolkstöd av
Mahmoud Shalibi. Lokal: Baraths kontor.
27/10 Intervju 11: Hannah ansvarig för lärarna i gruppverksamheten för kvinnor och barn. Tolkstöd.
Lokal: Usamas kontor.
30/10 Intervju 12: Farouk Akbik personlig tolk och översättare till Sheikh Ahmed Kuftaru, medlem i
Ansars styrelse. Utan tolk. Lokal: Farouks hem.
31/10 Deltagande observation 9: dialogmöte mellan Abu Nur och representanter från norska kyrkan
inklusive rundvisning på dar ar-rahmee. Lokal: diverse samlingssalar på Abu Nur.
1/11 Intervju 13: Muhannad Ailoush vice ordförande i Ansar samt Ajman Mazyed chef för Ansars
verksamhet. Tolkstöd. Lokal: Ajmans kontor.
1/11 Deltagande observation 10: hembesök tillsammans med Ajman Mazyed i samband med utredning
gällande förmedling av bistånd. Tolkstöd. Lokal: familjens hem.
6/11 Intervju 14: Salah Kuftaru (se ovan). Tolkstöd. Lokal: Salahs kontor.
7/11 Deltagande observation 11: utbetalning av månatligt ekonomiskt stöd till ansvarig vuxen för de
faderslösa. Tolkstöd. Lokal: genomgångspassage invid Sheikh Ahmad Kuftarus grav.
12/11 Intervju 15: Usama Hakim (se ovan). Utan tolk. Lokal: Usmamas kontor.
12/11 Intervju 16: Ajman Mazyed (se ovan). Tolkstöd Ibrahim Matar. Lokal: Ajmans kontor.
13/11 Intervju 17: Barath al-Ayoubi (se ovan), Fakheer abd-el Hayy (se ovan), Hadee Abu Maelek (se
ovan). Tolkstöd Mahmoud Shalibi. Lokal: Baraths kontor.
15/11 Deltagande observation 12: hembesök hos fyra faderslösa barn med farföräldrar i förorten Ghazal
Sbneh i samband med donation samt hembesök hos ensamstående mor med tre barn i samma område
tillsammans med personal från sektionen för de faderslösa. Tolkstöd. Lokal: respektive hem.
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