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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att först redogöra för västvärldens allmänna syn på muslimer och 

islam och därefter kontrastera den bilden med hur muslimer själva väljer att bli porträtterade i den 

kanadensiska komediserien Little Mosque on the Prairie. Om Little Mosque on the Prairie är mer 

än bara en komediserie, hur verkar den då för att beskriva det muslimska samfundet och islam? 

Vilka generaliseringar och fördomar är den tänkt att bekämpa? Med den hermeneutiska metoden 

som forskningsverktyg tolkade jag de åtta avsnitten i seriens första säsong och kunde därmed 

identifiera sex olika teman som serieskaparna arbetar med för att nyansera omvärldens bild av 

muslimer och islam. Slutsatsen blir att Little Mosque on the Prairie framställer islam och dess 

utövare som en fredlig religion, en mångfacetterad religion, en tolerant religion, en religion i 

ständig förändring, en alldaglig religion samt en annorlunda religion. 
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1. Inledning 

Efter andra världskriget sa vi att det aldrig fick lov att hända igen. Judarna var det sista folket som 

föll offer för sådana fruktansvärda grymheter orsakade av mänsklig blindhet och djupt inrotade 

vanföreställningar. Den nya eran skulle kännetecknas av rationalitet och humanitet, och inte rasför-

domar, hat och destruktivitet. Problemet är dock att vi människor tycks vara ovetande om det som 

står mitt framför oss. Om en åsikt godtas av hela vår plausibilitetsstruktur, ses den sällan eller aldrig 

som absurd och ogrundad. Och detta gäller onekligen i frågan om västvärldens syn på muslimer och 

islam. 

 Edward W. Saids Orientalism ligger som grund för denna uppsats. Där beskriver Said hur 

politiska trender och idéer om västvärldens överlägsenhet har genom århundraden format vår 

världsbild och genererat en stark antipati mot den muslimska världen. Han beskriver en form av 

islamofobi som är i allra högsta grad jämförbar med den antisemitism som de flesta resonliga 

människor idag vänder sig emot. Andra forskare tar vid där Said slutade och menar att händelseför-

loppet som följde efter 11:e september-attackerna i USA har förvärrat situationen för världens 

muslimer ytterligare. Men denna uppsats är samtidigt en positiv rapport om hur en kanadensisk 

komediserie verkar för att avvärja hatfyllda fördomar och genom humor och medmänsklighet visa 

oss en annan bild av islam och dess anhängare. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att först redogöra för västvärldens allmänna syn på muslimer och islam 

och därefter kontrastera den bilden med hur muslimer själva väljer att bli porträtterade i Little 

Mosque on the Prairie (LMOP). Därmed hoppas jag på att kunna besvara följande frågeställning: 

Om LMOP än mer än bara en komediserie, hur verkar den då för att beskriva det muslimska sam-

fundet och islam? Vilka generaliseringar och fördomar än den tänkt att bekämpa? Som referens-

punkt kommer jag att inkludera en tematisk redovisning av Saids Orientalism, samt en scenriktig 

beskrivning av seriens innehåll. 

 

2. Metod 

Det vetenskapliga verktyget som har används under uppsatsens tillkomst är hermeneutisk forsk-

ningsmetod. Tolkning och förståelse är de två nyckelbegreppen som hermeneutiken bygger på1, 

varför det var ett självklart val inför detta arbete. Målet med uppsatsen är att genom egen tolkning 

av en muslimsk-kanadensisk komediserie förstå vilka fördomar den vänder sig emot och hur 

skaparna bakom serien har gått tillväga för att korrigera dessa vanföreställningar. Syftet med 

 
1 Gustavsson 2004, s. 13 
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uppsatsen är alltså inte att fastställa en obestridlig sanning eller komma fram ett otvivelaktigt 

resultat, utan att presentera en fördjupad förståelse för ”hur det är att vara människa i en given 

situation i ett givet sammanhang.”2 Till hermeneutiken hör också vetskapen om att varje undersök-

ning inleds med en förförståelse, d.v.s. en förutfattad mening om sakernas tillstånd.3 Jag som 

författare har utifrån mina tidigare erfarenheter, bildning och allmän livsåskådning redan hunnit inta 

en ställning till mitt forskningsämne och skaffa mig en uppfattning om forskningsutgången. Därför 

anses det viktigt att jag klargör min förförståelse för mig själv och mina läsare innan arbetets 

början, för att sedan lättare kunna beskåda hur denna förförståelse har präglat mitt arbete och det 

slutgiltiga resultatet. 

 

2.1 Förförståelse 

Under en tidigare delkurs läste jag boken Orientalism, skriven av Edward W. Said. Boken hade en 

stor inverkan på mig då det var första gången som jag kunde se hur flera hundra år av europeisk 

dominans över Orienten hade format min och min samtids syn på muslimer, araber och övriga 

”orientaler”. För mig, som en kritiskt tänkande individ var det svårt att acceptera att underlaget för 

stora delar av min världsuppfattning var historisk kolonialpolitik, samt romantiska och nedsättande 

reseskildringar. Som religionsintresserad var jag framförallt bekymrad över den negativa klangen 

som ordet ”muslim” hade fått i väst, som följd av den Orientalismen som Said beskriver. Därför 

blev jag alltmer uppmärksam på de få tillfällen då muslimerna i väst gavs möjligheten att själva 

definiera islam och den muslimska identiteten. Efter att ha läst Orientalism och förstått vidden av 

kolonialismens västcentrerade och fördomsfulla kulturarv, blev jag en trogen supporter av musli-

mernas fredliga kamp att återta rätten till självdefinition. Och jag tror mig kunna ana att det på 

många håll, inte minst inom massmedier, tilltar en positiv trend där muslimer i en större utsträck-

ning får lov att träda fram och delge sin bild av islam och livet som muslim. Men denna min för-

förståelse skulle kunna vara felaktig. Eftersom min förhoppning är att muslimer obehindrat ska 

kunna använda det offentliga rummet och tala fritt för sig själva, kan det vara så att jag tolkar in 

positiv utveckling på de områden där det egentligen inte har skett någon förändring. Likaså är det 

möjligt att många muslimer inte delar min syn på orättvisa och att den strävan efter självdefinition 

som jag tillmäter en stor grupp människor är i själva verket helt inbillad. Då skulle det kunna vara 

så att LMOP inte är något mer än ren tv-underhållning och att mina tolkningar saknar en objektiv 

grund. 

 

 
2 Gustavsson 2004, s. 71 
3 Ibid., s. 74-77 
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2.2 Terminologi 

Här vill jag passa på och förtydliga några av de termer som används längre fram i uppsatsen. Två 

begrepp som kommer att förekomma som varandras motsatser är muslimer och icke-muslimer. I 

avsnittet innehållande tidigare forskning åsyftar muslimer alla människor som har fallit offer för 

islamofobi, det vill säga både djupt troende muslimer, västerlänningar med anknytning till islam 

samt människor som lever i de länder där islam är den dominerande religionen. I anknytning till 

LMOP åsyftar muslimer framförallt stadens muslimska församling, men också de muslimer som 

serien i viss mån representerar och försvarar: då i första hand muslimer som bor i väst, men också 

en bredare muslimsk population. Icke-muslimer, å andra sidan, åsyftar personer utan anknytning till 

islam, d.v.s. kristna, ateister och människor tillhörande andra trosriktningar. 

 Vidare förekommer också termer såsom väst, västerländsk och västerlänning. Dessa termer 

är inte på något sätt ett erkännande av den fiktiva uppdelningen av öst och väst, vi och de. Väst 

används istället, i brist på ett bättre ord, om anglosaxisk och europeisk kultur, med en övervägande 

vit, kristen befolkning. 

 Slutligen kommer rubrikerna i det analyserande avsnittet innehålla objektet religion, såsom i 

en tolerant religion, en fredlig religion, osv. Religion i detta fall åsyftar islam, men det avser endast 

religionen som en mänsklig företeelse – dess anhängare och deras religiösa uttryck - och inte islams 

lärosatser. 

 

3. Tidigare forskning 

Det är onekligen enkelt att hitta material, i form av mediereportage, underhållning och akademiska 

publiceringar, som innehåller en generaliserad och negativ bild av muslimer och islam. Därmed inte 

sagt att det samtidigt inte pågår seriös forskning som uppmärksammar det muslimska kulturarvets 

mer positiva drag. Exempel på sådan litteratur är Annemarie Schimmels As Through A Veil: Mystic-

sal Poetry in Islam (1982), Michael Sells Approaching the Qur’an: The Early Revelations (2005), 

Karen Armstrongs Muhammed (2004) och Rachid Benzine Les nouveaux penseurs de l’Islam: 

L’islam des lumieres (2004). Men sådan forskning får förhållandevis lite gehör i den publika sfären. 

De mer populistiska medierna tenderar istället att omnämna muslimer i hotfulla och allmänna 

termer. Ursprungligen ämnade jag att samla alla sådana exempel som jag hade uppmärksammat 

under en veckas tid, via vardagliga nyhetskanaler, litteratur och videounderhållning, och lägga fram 

dem som en del av detta avsnitt. Men det materialstoffet blev snabbt för stort och jag bestämde mig 

för att endast återge andra forskares observationer och slutsatser kring allmänhetens syn på islam. 

Men först följer en tematisk redovisning av Edward W. Saids Orientalism, som ju ligger till grund 

för denna uppsats. Den illustrerar, enligt min uppfattning, hur den tidiga orientalismen lade gro-

grunden för den antipatin som stora dela av västvärlden idag hyser mot muslimer. 



 
 

7

3.1 Orientalism 

Tittar man tillbaka på de senaste två hundra åren av västerländsk forskning har beskrivningar av 

muslimer och deras hemländer oftast fallit under kunskapsfältet orientalism. Vad Said menar med 

orientalism framgår mycket tydligt i hans välkända alster med samma namn. Said upprepar, omfor-

mulerar och utökar redan befintliga definitioner vid otalig tillfällen genom bokens gång. Den 

sammanfattningen som följer anger därför inga sidoreferenser. Det är en komprimering av nästan 

500 boksidor av klar slutledning 

 Orientalism är det begreppet som används om områdesstudier av stora delar av Asien men 

framförallt av de muslimska arabländerna. Orientalism som forskningsämne började ta form under 

slutet av 1700-talet och har sedan dess varit mest utbrett i Storbritannien och Frankrike, men också i 

USA från och med 1900-talets mitt. Alla som ser Orienten som sitt specialområde har än idag en 

direkt förankring i orientalismen. Orientalismen är alltså en europeisk skapelse som ämnar beskriva 

allt från exotiska platser och vackra kvinnor till terrorism och barbari. 

 Said hävdar att orientalismen grundar sig i västvärldens förmenta överlägsenhet och i 

västerländska vetenskaper som har som mål att beskriva ras, biologi, språk, och övriga mänskliga 

yttringar. Det är inte på något plan en objektiv vetenskap som styrs av empiriska studier, utan 

snarare en starkt värderande kunskap med omfattande generaliseringar och redigeringar av sin 

samtid. I grunden finns orientalismen till för att särskilja dem från oss, öst från väst. Det är också ett 

indirekt sätt för Europa att dominera Orienten. På grund av Orientens politiska betydelse är det en 

sträng och konservativ disciplin där fritt tänkande sedan länge inte ryms in. Under en lång tid var 

det de Brittiska och Franska kolonierna som bestämde allmänhetens syn på Orienten, men på senare 

tid har USA:s intresse för oljetillgångar förstärkt orientalismens ställning ytterligare. 

 Orienten, som idé, har enligt Said en lång tillkomsthistoria som involverar starka politiska 

och akademiska strömningar. Européer kunde skapa Orienten eftersom deras politiska position tillät 

dem att stå utanför och titta in. De kunde iaktta, de kunde dominera och de kunde representera 

Orienten i dess ställe. Men orientalismen riktar sig aldrig till Orienten och orientalerna, utan enbart 

till väst och andra orientalister. Tanken är att vi kan skriva om dem, men att de inte kan skriva om 

oss. Orientalismen finns till för att avväpna det främmande och göra det mindre hotfullt för ockupa-

tionsmakterna. Det fungerar som ett kunskapsfilter i hänseende till vår kunskap om Orienten. Dess 

premisser är sedan länge fastställda och fullkomligt felaktiga: eftersom Orienten har avstannat i 

utvecklingen kan man skriva teoretiska texter om den utan att bekymra dig om den iakttagbara 

verkligheten och utan några nödvändiga reformer på vetenskapsområdet. Vi är med andra ord bättre 

och mer civiliserade än de, inte minst för att vi kan skriva om dem och ha åsikter om dem. 

 En stor del av vår kunskap om Orienten är färgad av kolonialmakternas politiska förhållande 

till Orienten, och till viss del även poetens och författarens fiktiva miljöskildring och skrivbords-
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akademikerns personliga ambitioner. Said påpekar hur det alltför ofta hände att Orienten blev ett 

personligt kall för orientalisten, en romantisk önskedröm om att återuppliva Orienten från dess 

degenererade stadium. Orientalisten använder därför Orienten, inte för att skapa en realistisk 

skildring, utan för att bevisa sin poäng. Orientalistens skildringar av Orienten är också ämnade att 

bekräfta sin publiks åsikter och mäta upp till dess förväntningar. Han gör tidlösa generaliseringar, 

med en tidlös auktoritet. Orientalisten berömmer slutligen sig själv och sina kollegor för att ha 

skapat Orienten genom sina beskrivningar. 

 Orientalismens historia, såsom Said beskriver den, innebär kort och gott en utbredning av 

förvrängda politiska och geografiska föreställningar som har varierat, växt till antal och samman-

förts under århundraden av europeisk dominans över Orienten. Det sträcker sig över flera stora 

forskningsområden, såsom lingvistik, religion, biologi och geografi. Det som en gång var enskilda 

äventyrares reseskildringar, blev till ett genomgripande vetenskapligt fält som vilade på felaktiga 

grunder. Då teorin började omsättas i praktiken, då de engelska kolonialämbetsmännen i Egypten 

förhöll sig till lokalbefolkning på det sättet som orientalisterna bedömde lämpligast, fanns det inte 

längre någon återvändo. Ingen forskare kunde slita sig ut ur den etablerade orientalismens järn-

grepp. I dag har det gått så långt så att orientalen imiterar och försöker leva upp till orientalistens 

syn på Orienten. Kunskapen om Orienten har stagnerat till den grad att det än idag (70-talet när 

boken skrevs) är möjligt att skriva om arabvärlden som en sammanhållen verklighet. Tänk om 

någon skulle försöka beskriva alla svarta eller alla judar med samma avhumaniserande adjektiv!? 

Även fast orientalister idag använder sig av en annan terminologi, så är betydelsen mer eller mindre 

densamma. 

 Bland de idéer som har florerat genom orientalismens historia finns uppfattningen att 

Europa har rätt att ockupera Orienten av den enkla anledningen att den är en högre utvecklad kultur 

som med säkerhet kommer att återställa de antika civilisationerna till deras forna prakt genom att 

utrota den befintliga barbarin. Sett ur ett sådant perspektiv behöver orientalen inte bli tillfrågad 

eftersom hans tillstånd av efterblivenhet och lathet inte tillåter honom att tänka rationellt och 

fastställa vad som är bäst för honom själv. Å andra sidan beskrivs Orienten som vackert, exotiskt, 

mystiskt, väldoftande och färgsprakande. Men Said menar att skillnaden mellan dessa två uppfatt-

ningar inte är så stor som man skulle kunna tro. I båda fallen beskrivs Orienten i närmast sexuella 

termer. Det är vackert och förförande. Samtidigt är det passivt och i behov av dominans och rädd-

ning. Oavsett vilken inställning man än har till Orienten så är det alltid irrationellt och annorlunda 

från väst. 

 Här vill jag passa på och invända något mot Saids historiebeskrivning. Orientalism innehål-

ler onekligen en hel del sanningar och kan hjälpa oss att förstå bakgrunden till den rådande väster-

ländska islamofobin. Men orientalismen är knappast en ensam forskningsgren som har grundats på 
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felaktiga och fördomsfulla premisser. Orientalismen står i motsats till occidentalismen, som är den 

österländske författarens ambition att schematisera och till viss mån demonisera västvärlden. Det är 

alltså inte riktigt att, som Said säger, vi har kunnat skriva om dem, men att de inte har kunnat skriva 

om oss. Kolonialismen har på många områden gett västvärlden ett övertag, men kolonialismen var 

inte en självuppfyllande profetia som fråntog världens muslimer deras tankeförmåga. Och även 

bland de österländska intellektuella har det funnits en tendens att stereotypera andra folk, inte minst 

de västerländska ockupationsmakterna. Som reaktion på Saids Orientalism har det därför kommit ut 

flera böcker som redogör för occidentalismen och dess negativa inverkan på den österländska 

populationens syn på västvärlden, bland annat Ian Burumas och Avishai Margalits Occidentalism: 

The West in the Eyes of its Enemies (2004). 

 

3.2 Post 9/11 

Saids nästan konspiratoriska redogörelse av orientalisternas skildring av Orienten tycks vara hän-

synslös och kall, men samtida samhällskritiker menar att hatet för och fördomarna mot muslimer 

(som underförstått utgör den största folkgruppen i Saids orientaler) har trappats upp avsevärt sedan 

11:e september-attackerna i New York. Den förföriska och gåtfulla bilden av muslimer är nu nästin-

till obefintlig. Det arvet som orientalisterna har lämnat till 2000-talets generationer är en skräm-

mande bild av Islam som en ”militant, expansiv religion, fanatiskt antiamerikansk, kraftigt antikris-

ten, obevekligt antijudisk, och fast besluten att föra krig mot väst.”4 

 Händelserna som följde efter 9/11-attackerna skulle förvärra den redan ogynnsamma situa-

tionen för världens muslimer, och framförallt de som levde i förskingring, avsevärt. Akbar S. 

Ahmed ger en koncis och slående redogörelse för händelsernas gång. Då flygplanskaparna var 

muslimer blev hela den muslimska gemenskapen direkt skyldig till mordet på flera tusen oskyldiga 

individer. Alla som gav uttryck för en muslimsk identitet blev genast utpekade som terrorister.5 

Efter attackerna kom även George W. Bushs förklaring av ett nytt ”korståg” mot de ”islamistiska 

terroristerna”6, följt av Usama bin Ladens världssändning där han proklamerade att kriget som 

initierades i och med 9/11-attackerna var ett krig mellan Islam och Västvärlden. Som följd av 

sådana extrema utlåtanden, blev de civila, amerikanska muslimerna en naturlig måltavla. De miss-

handlades och deras religiösa byggnader vandaliserades. Islam och dess anhängare var ett direkt hot 

mot den västerländska kulturen och många ansåg därför att de skulle förgöras innan de hann vålla 

större skada. Medierna hjälpte också till i processen att förstärka allmänhetens illvilja mot musli-

mer, eftersom de sedan länge hade anammat den islamfientliga samhällstrenden. Till och men den 

högst samhällskritiska teveserien The Simpsons sände ett avsnitt med den våldsverkande muslimen i 
 

4 Pratt 2005, s. 174 Egen översättning 
5 Ahmed 2003, s. 24 
6 Ibid., s. 25 
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fokus. Det föll sig därför naturligt för många att anklaga muslimer för nya våldsbrott, och framför-

allt de med inverkan på stadslivet och infrastrukturen, även om det inte fanns några som helst 

underlag för dessa anklagelser.7 

 Denna nya islamofobin gav även upphov till en ny grupp orientalister, s.k. ”nya islamhisto-

riker” vars agenda var att underminera Islam som religion genom att ifrågasätta dess uppkomst och 

autenticitet. Men islamofobi sträckte sig från konservativa högern och kristna grupper till de lokala 

myndigheterna och underrättelsetjänsten.8 Och fientligheten gentemot islam ledde till flera frågor 

och förutfattade meningar. Framförallt kom kvinnans ställning inom islam att hamna i fokus. 

Uppfattningen lyder att den muslimska kvinnan behandlas som andra klassens innevånare och lever 

under ständigt förtryck. Ahmed förnekar visserligen inte kvinnornas utsatta position i många 

muslimska samhällen, men han hänvisar också till kvinnoförtryck och våld mot kvinnor i andra 

delar av världen och av icke-muslimska folkgrupper.9 

 Douglas Pratt påpekar att islam, muslimer och muslimska länder nästa uteslutande omnämns 

i hotfulla termer. Det pratas om ”Egyptens största islamistiska extremistgrupp, Algeriets muslimska 

fundamentalister och afghanska talibanterrorister”.10 Den grova generaliseringen av muslimer som 

ett hot leder till att islam i sig själv uppfattas som högst hotfull. Islam med dess våldsamma agenda 

är raka motsatsen till kristendomens kärleksbudskap. De är vår illasinnade rival, en satanisk motpol 

i en apokalyptisk civilisationsstrid.11 Islam och dess anhängare är kort och gott ”the bad guys”. 

Pratt instämmer också i uppfattningen att om det hatet och fördomarna som kontinuerligt riktas mot 

islam hade varit stämplade som antisemitism om det var tal om judar och inte muslimer.12 

 Pratt anser att den västerländska synen på muslimer och islam är i grunden präglad av 

okunskap och felbedömningar. Bland annat finns det en rådande föreställning om att islam och 

demokrati omöjligt kan gå hand i hand.13 Denna felaktiga syn tycks bero på den västerländska 

uppfattningen om att religion och politik bör hållas åtskilda. Islam, å andra sidan, har den innebo-

ende egenskapen att den inte gör någon skillnad mellan religion och politik.14 Men i väst beskrivs 

islam till största delen som en fundamentalistisk och antidemokratisk politisk rörelse. Det faktum 

att islam i grunden är en religion innehållande ett komplext teologiskt djup nämns knappt.15 

 De hypnotiskt verkande skildringar av de muslimska terrorister, självmordsbombare och 

fundamentalister gör att muslimer slutligen uppfattas som närmast inhumana. De lever och verkar 

 
7 Ibid., s. 34, Haddad (red.) 2002, s. 174 
8 Ahmed 2003, s. 37 
9 Ibid., s. 115-122 
10 Pratt 2005, s. 173 Egen översättning 
11 Ibid., s. 186-187 
12 Pratt 2005, s. 174-175 
13 Ibid., s. 174 
14 Ibid., s. 179 
15 Ibid., s. 186 
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oberoende av alla de regler och normer som människor i övrigt har som mål att upprätthålla: att 

bevara liv, visa medlidande och agera barmhärtigt. Muslimer lever ”at the edge of value” och går 

omöjligen att relatera till.16 Slutsatsen blir att islam är en urartad samhällsform som föder fram 

farliga tyranner som Saddam Hussein och Osama bin Laden.17 

 Liksom Ahmed menar också Pratt att den demoniska bilden av muslimer växer och blir allt 

mer påtaglig tack vare multimedier och det tryckta ordet. Ett stort problem inom nyhetsrapporte-

ringen av islam är avsaknaden av kontext. Och få människor tycks ifrågasätta de grundlösa genera-

liseringar och den lösa kontexten som muslimer förekommer i. Därav den felaktiga bilden av Islam 

som en ”monolitisk enhet; som en girig självförhärligande religiös kultur; som varken självkritisk 

eller reflekterande; som arkaisk, låst i tiden, och arabisk.”18 Denna bild ligger djupt rotad i vår 

västerländska fantasi, men utan att någon av oss kan peka på en kontext där situationen faktiskt är 

så som den så ofta beskrivs. 

 För att knyta an till Pratts resonemang så hävdar jag att brist på kontext utgör själva kärnan i 

den västerländska islamofobin. Få seriösa författare kan förneka det faktum att det på många håll i 

världen utförs grymheter i islams namn. Som exempel kan vi nämna wahhabismen, en konservativ 

gren av islam som utövas främst i Saudiarabien, som är känd för dess strikta tolkningar av Koranen 

och som i praktiken inskränker på kvinnors fri- och rättigheter (den saudiska staten har ratificerat 

CEDAW, FN-konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor), upp-

manar till stening av äktenskapsförbrytare och utfärdar spöstraff för olämplig klädsel. Men det finns 

också progressiva grenar av islam och framförallt finns det oliktänkande individer i varje religiös 

fraktion. Att döma islam och dess utövare utan att ha kunskap om dessa olika ytterligheter är att ta 

islam ur sitt sammanhang. 

 

3.3 Muslimer i Kanada 

Terrorattentaten på World Trade Center och det händelseförloppet som följde efter den 11:e septem-

ber har präglad hela västvärldens syn på muslimer, inte minst Kanada som ju är USA:s närmsta 

granne. Redan under Irakkriget 1991 började den kanadensiska staten avlyssna och förhöra sina 

muslimska innevånare. När detta blev känt för allmänheten, blev det också allmänt godtagbart att 

stämpla muslimer som terrorister och infiltratörer. Det blev en ny början på särbehandling av och 

hatbrott mot kanadensiska muslimer. Framförallt blev kvinnor med hijab en måltavla för rasistiska 

kommentarer och våldshandlingar.19 

 
16 Ibid., s. 184 
17 Ibid., s. 187 
18 Ibid., s. 186 Egen översättning 
19 Haddad (red.) 2002, s. 272 
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 Trots att Kanada var första landet i världen med en Official Policy of Multiculturalism, råder 

det, enligt Karin H. Karim en allmän oförståelse för muslimernas sensibilitet.20 Till skillnad från 

judendomen ses islam som en hotfull och främmande religion, trots att de båda religionerna delar 

kristendomens abrahamitiska, teistiska tradition. Vad gäller muslimernas medverkan i den offentliga 

sfären, har de procentuellt färre platser på högt uppsatta positioner jämfört med övriga minoritets-

grupper. Detta trotts att kanadensiska muslimer är väldigt högutbildade i jämförelse med andra 

minoriteter. Representanter från diverse muslimska organisationer menar själva på att detta till stor 

del beror på allmänhetens bild av muslimer som ”antidemokratiska, västfientliga och terrorismstöd-

jande.”21 

 Karim anser att det största problemet i Kanadas integrationspolitik ligger i att man lätt 

glömmer bort människan bakom minoritetsstämpeln. Människan är en mångfasetterad och komplex 

varelse, men man ställer det orimliga kravet på minoriteter att de ska bekänna sig till en nationell 

identitet. Samtidigt glömmer man att minoriteter kan på en och samma gång vara kanadensare, 

araber, shiiter och beduiner, och känna lika starkt för alla dessa aspekter av sin identitet. Att sätta all 

sin lojalitet på bara en aspekt av sig själv strider mot den mänskliga naturen, och framförallt mot 

invandrarnas levnadsvillkor.22 Vad som är viktigt att komma ihåg är att länder inte står i naturlig 

konflikt med varandra, och än mindre nationaliteter och religioner. 

 Samtidigt menar Karim att det är mycket upp till minoriteterna själva att ta konkreta steg i 

rätt riktning och göra anspråk på sin beskärda del av det offentliga rummet. För trots alla utpek-

ningar och negativa beskrivningar har de kanadensiska muslimerna större möjligheter att vända på 

trenden än muslimer i de flesta andra icke-västerländska länder. Detta på grund av de många 

medborgarrättsliga och människorättsliga lagstiftningar som ligger till grund för det samtida Kana-

da.23 Och det är just det som denna uppsats handlar om: en författares ambitioner att visa den 

mänskliga komplexiteten i den muslimska minoritetens relationer och förfaranden. Det är ett stort 

kliv bort från orientalismen och dess mångåriga tradition av falska framställningar av muslimer. 

 

4. Bakgrund 

Det första avsnittet av Little Mosque on the Prairie sändes i Canadian Broadcasting Corporation 

(CBC) den 9:e januari 2007. Men mediebevakningen av den nya och unika teveserien hade börjat 

redan långt före den första sändningen. Kritiker och tittare från Kanada, liksom hela Nordamerika, 

strömmade in med sina åsikter kring fenomenet ”muslimer och humor”. Detta var nämligen första 

gången i Nordamerikas tevehistoria som man visade en renodlad muslimsk komediserie. 

 
20 Ibid., s. 268, 272 
21 Ibid., s. 264-265 Egen översättning 
22 Ibid., s. 273 
23 Ibid., s. 274 
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 Zarqa Nawaz, skaparen av LMOP, är själv muslim och bor i en liten präriestad inte helt olik 

den fiktiva orten Mercy där seriens handling utspelas. Nawaz moské är också stadens enda, dit alla 

muslimer går för att be, oavsett vad de har för bakgrund och allmän livsåskådning. Nawaz såg den 

komiska potentialen i dessa omständigheter, som kom att bilda själva fundamentet för LMOP. Syftet 

med LMOP är enligt Nawaz väldigt enkelt: tittarna ska uppskatta dess humoristiska värde och 

längta till nästa veckas avsnitt. Därmed avfärdar hon all kritik som säger att LMOP också är ett 

politiskt instrument som ska bekämpa islamfientliga tendenser i Nordamerika.24 Samtidigt betonar 

Nawaz de existerande skillnader och likheter mellan det muslimska och det västerländska samhäl-

let, som hon också hoppas ska komma till uttryck i LMOP. På seriens officiella hemsida finns 

följande citat att tillgå: ”Little Mosque on the Prairie reveals that no matter our differences, we are 

suprisingly similar when it comes to family, love, the generation gap and our attempts to balance 

our secular and religious lives. ”25 

 Även om humor och verklighetsskildringar kanske ligger Nawaz närmast om hjärtat, tycks 

hon ändå inte vara helt omedveten om tevemediets inneboende förändringskraft. Hon har, i hennes 

många intervjuer, ofta uttryckt ett missnöje över allmänhetens negativa och entydiga bild av musli-

mer. Nawaz hade gärna sett att muslimer, liksom alla andra kanadensare, ska uppfattas som vanliga 

människor med allmänmänskliga bekymmer och funderingar.26 Dessutom menar hon att det är hög 

tid för medierna att sluta porträttera muslimer som ondskefulla terrorister. Det muslimska samfun-

det vill, enligt Nawaz, se en mer nyanserad och dynamisk framställning av islam och dess anhänga-

re.27 I en intervju med Stephen Cole från CBC säger Nawaz följande: 

 

”I get a little sensitive to questions about how Muslims are supposed to be portrayed in film. The stereo-
typical Muslim is a wife beater trying to blow up the world and Muslim women are subservient, silent. I 
consider myself a feminist Muslim. My husband initially moved to Toronto, a place I don’t think he 
really cared for, so I could pursue my career. He wanted a wife who was fulfilled, who had a career. I’ve 
read the Qur’an. The Prophet Muhammad’s wife was a businesswoman 15 years older than him. I believe 
a lot of the chauvinistic dogma surrounding Muslim women is a holdover from Victorian times.”28 

 

Citatet ovan för oss tillbaka till grundtanken med denna uppsats. LMOP är, om inte ett renodlat 

politiskt debattinlägg, så ett populärkulturellt försök att återge muslimerna rätten till självdefinition. 

Dogmerna som omger det muslimska samfundet handlar dock inte enbart om kvinnornas ställning 

inom islam, utan det är en mycket bredare åsiktsplattform som har växt och blivit starkare sedan 

kolonialtiden och fram till idag. Nedan följer en beskrivning av hur en liten skara kanadensiska 

muslimer istället väljer att porträttera sig själva inför sina samtida icke-muslimer. 
 

24 Google Videos http://video.google.com/videoplay?docid=2598097468571500224 
25 CBC Television http://www.cbc.ca/littlemosque/#/About 
26 The New York Times 

http://www.nytimes.com/2007/01/16/world/americas/16canada.html?_r=1&scp=4&sq=zarqa%20nawaz&st=cse 
27 Macleans http://www.macleans.ca/culture/entertainment/article.jsp?content=20061211_137752_137752 
28 CBC Television http://www.cbc.ca/arts/tv/little_mosque.html 

http://video.google.com/videoplay?docid=2598097468571500224
http://www.cbc.ca/littlemosque/#/About
http://www.nytimes.com/2007/01/16/world/americas/16canada.html?_r=1&scp=4&sq=zarqa%20nawaz&st=cse
http://www.macleans.ca/culture/entertainment/article.jsp?content=20061211_137752_137752
http://www.cbc.ca/arts/tv/little_mosque.html
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5. LMOP 

I detta kapitel redogör jag dels för de centrala karaktärerna i LMOP och dels för innehållet i seriens 

första säsong. De åtta avsnitten beskrivs här endast översiktligt, i den mån som behövs för att förstå 

uppsatsens analyserande kapitel. För en detaljerad, scenriktig framställning av alla avsnitten och en 

mer ingående beskrivning av seriens karaktärer, se Appendix I och II. 

 

5.1 Karaktärer 

Ett tiotal karaktärer förekommer frekvent i den första säsongen av LMOP. Det är framförallt med-

lemmar i Mercys muslimska församlingen, men också deras icke-muslimska vänner och bekanta. 

Stadens imam är den unge storstadsjuristen Amaar som med sin liberala religionsåskådning tilläm-

par fria tolkningar av koranen och kompromissar om teologiska kärnfrågor. Imamen är också nära 

vän med fader Magee, som är anglikansk präst och stor förespråkare för det kristna kärleksbudska-

pet. Men de två religiösa ledarnas föredömliga relation och vidsynthet tycks inte räcka för att tona 

ner stadens mer konservativa och intoleranta röster. Den icke-muslimske radioprataren Fred Tupper 

är högst misstänksam mot muslimer och anklagar dem därför kontinuerligt för terrordåd och kon-

spiration. Likaså tenderar Baber, den muslimska församlingens mest konservative medlem, att 

uttrycka skepsis mot icke-muslimer, som han bland annat kallar för hedningar och korsfarare. Till 

den konservativa grenen av islam hör också den nigerianska restaurangägarinnan Fatima Dinssa. 

 Även familjen Hamoudi utgör en central roll i LMOP. Pappan Yasir är något av en patriark i 

den muslimska församlingen trots att han utövar islam sporadiskt och efter behov. Hans hustru Sara, 

som är muslimsk konvertit, lever liksom Yasir ett mestadels sekulärt liv de båda lägger stor vikt vid 

karriären. Deras dotter Rayyan, däremot, är kritisk mot sina föräldrars pragmatiska syn på religion. 

Hon är en engagerad läkare och feminist som tar sin tro på yttersta allvar. Andra vanligt förekom-

mande karaktärer i LMOP är Babers dotter Layla, stadens borgmästare Ann Popowicz samt Joe 

Peterson. 

 

5.2 Avsnitt 

De åtta avsnitten i första säsongen av LMOP behandlar en rad olika teman ur flera skilda perspektiv. 

Fokusen ligger i första hand på Mercys muslimska församling, deras vardagliga angelägenheter och 

inbördes konflikter, samtidigt som vi får ta del av mötet mellan stadens muslimer och icke-

muslimer och deras respektive syn på varandra. 

 I premiäravsnittet Little Mosque öppnas portarna upp för stadens första moské, i ledning av 

Yasir Hamoudi som har hyrt moskébyggnaden från Marcys anglikanska församling. Samtidigt 

beger sig Amaar till Mercy för att fullfölja sitt kall och bli imam. Men både Amaar och den mus-

limska församlingen möter starka reaktioner hos sin omgivning. Amaar tillfångatas av flygplatspoli-
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sen misstänkt för att planera ett självmordsattentat, och Mercys muslimer anklagas för terroristverk-

samhet. När sedan den nye imamen offentligt kallar mercyborna för inskränkta, ökar oroligheterna i 

den lilla staden. Kort efter sin ankomst vill Amaar därför lämna Mercy, men Rayyan övertalar 

honom att stanna. Församlingen inleder därefter sin första Ramadan i den nya moskén och alla 

stadens innevånare välkomnas till fest. 

 Om Little Mosque handlar om mötet mellan kulturer, handlar det andra avsnittet The Barrier 

mer om församlingens interna slitningar. Det uppstår bråk i moskén när de mer konservativa kraf-

terna vill ha en skiljevägg som separerar kvinnor från männen under gudstjänsten. Rayyan och 

Sarah motsätter sig idén och när Yasir inte försvarar kvinnornas ställning låter Sarah deras äkten-

skap lida. Samtidigt får Layla sin första menstruation vilket enligt Babers syn på saker innebär att 

hon måste börja bära hijab. När stridigheterna om skiljeväggen tilltar kommer Amaar fram till en 

kompromisslösning, nämligen att bara halva väggen får stå kvar. Dessutom väljer Baber att inte 

tvinga Layla bära huvudduk. 

 I det tredje avsnittet The Open House vill den muslimska församlingen fira Mercys mång-

fald med öppet hus i moskén. Baber är dock misstänksam mot de icke-muslimska besökarna och 

Fred Tupper varnar allmänheten för att hela tillställningen skulle vara en terroristsammansvärjning. 

Vidare nekas Baber, Rayyan och Fatima att hålla tal på öppet hus eftersom Amaar tror sig vara den 

ende som kan representera församlingen inför allmänheten. Senare råder fader Magee Amaar att 

vädja om ursäkt och Ammar försonas till sist med sina församlingsmedlemmar. Men även om öppet 

hus börjar väl utbryter det snart panik som följd av en explosion i elledningen. Baber och Fred 

Tupper är belåtna över sina tidigare utsagor och prästen och imamen enas om att endast Gud kan 

sätta stopp för misstro mellan människor. 

 Därefter i avsnitt fyra, Swimming up Stream, inleds handlingen med att Fatima skadar foten 

och rekommenderas simning som en del av hennes rehabilitering. Det visar sig dock att Mercy 

saknar en kvinnlig siminstruktör och att Fatima därför inte kan delta i simklasserna. Rayyan ser 

detta som orättvist agerande mot muslimska kvinnor och startar en namninsamling för att få staden 

att anställa en kvinnlig siminstruktör. Men då det framkommer att pengarna som skulle gå till den 

nya tjänsten var ursprungligen ämnade för Sarahs konferensresa till Kina, bestämmer sig Sarah för 

att sabotera sin dotters namninsamling. Rayyan blir upprörd men inser snabbt att medan hon bedrev 

sin feministiska kampanj hade hon glömt bort Fatimas lidande. Parallellt med dessa händelser 

diskuterar församlingen barnens firande av Halloween. Eftersom Halloween är en kristen helg 

skapar imamen en muslimsk version av högtiden – Halaloween. 

 Vidare i The Convert kommer konvertiten Merlin till Mercys moské. Till en början gläds 

församlingen åt den nye medlemmen, men det visar sig snabbt att han har extremistiska tendenser. 

Merlins oupphörliga anmärkningar på de övrigas levnadssätt gör att församlingen till slut iscensät-
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ter en depraverad fest för att medvetet skrämma bort Merlin från den religiösa gemenskapen. 

Avsnittets sidohandling rör Sarahs försök att bli en bättre muslim genom att be fem gånger om 

dagen. På grund av utmattning och Yasits vädjande överger hon dock sin nya livsstil. 

 I säsongens sjätte avsnitt, The Archdeacon Cometh, besöker den anglikanske ärkediakonen 

Mercy för att granska kyrkans ekonomi. Men eftersom kyrkans församling och intäkterna ständigt 

minskar blir fader Magee orolig för att ärkediakonen ska stänga ner kyrkan. Yasir, som är rädd för 

att bli av med sin kostnadsfria kontorslokal, föreslår att den muslimska församlingen ska spela 

kristna under ärkediakonens besök och Amaar, som är mån om stadens mångfald, hittar teologiskt 

stöd för Yasirs förslag. Samtidigt lider Fred Tupper av ryggbesvär och Fatima erbjuder sig att hjälpa 

honom. Hon ger honom flera salvor med svåra biverkningar innan hon till slut sträcker ut hans 

rygg. Fatima erkänner för Fred att hon ville se honom lida innan hon ville hjälpa honom. 

 När sedan Yasirs mor kommer till Mercy i Mother-in-Law vill hon att Yasirs ska ta en andra 

hustru. Samtidigt sprids nyheten om fader Magees planer att viga ett homosexuellt par. Fader 

Magee möter hårt motstånd hos både den kristna och den muslimska församlingen, varför de två 

brudgummarna bestämmer sig för att åka någon annanstans och gifta sig. Yasir i sin tur har svårt för 

att säga nej till sin mor och det uppstår bråk mellan honom och Sarah. Men när Sarah sedan lämnar 

Yasir hittar han på ett sätt att neka sin mor hennes önskan utan att såra henne. 

 Slutligen, i det åttonde avsnittet, Playing with Fire, möter Rayyan brandmannen Jeff som 

gärna vill bjuda ut henne på middag. Rayyan avböjer men Jeff fortsätter söka upp henne. När Baber 

ser Jeff och Rayyan tillsammans förutsätter han att Rayyan lever i synd och bestämmer sig för att 

skicka iväg Layla till en muslimsk flickskola, eftersom hennes umgänge med Rayyan kan leda 

henne i fördärv. Ryktet om Rayyans nye pojkvän sprids snabbt och Amaars svartsjuka yttrar sig 

genom provokation av både Jeff och Rayyan. För att trotsa Amaar säger Rayyan då ja till Jeff, men 

kort in på middagsträffen inser hon att hon har begått ett misstag. När Baber får höra att Rayyan har 

slutat träffa Jeff, gläds han över att inte längre behöva skicka iväg Layla. 

 

6. Analys 

I detta analyserande avsnittet gör jag en tematisk tolkning av seriens bakomliggande budskap till 

dess tittarpublik. Diskussionen innehåller sammanlagt sex punkter som alla pekar på serieskaparnas 

ambition att nyansera omvärldens bild av muslimer och islam. 

 

6.1 En fredlig religion 

Från seriens första början vill man framförallt göra upp med den mörka bilden av muslimer som 

elaka terrorister. Alltigenom den första säsongen vill man visa på absurditeten med sådana anklagel-

ser, men avsnitt ett fokuserar på terroristtemat mer än något annat avsnitt i säsongen. 
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 Joe Petersons inledande reaktion över den bedjande församlingen i moskén är mycket 

talande för seriens utgångsläge, nämligen att muslimer i Nordamerika automatiskt associeras med 

västfientliga terrorister. När nyheten om muslimerna närvaro väl har spridit sig hamnar hela den 

lilla staden Mercy i uppror. Fred Tupper menar på att muslimer är farliga på grund av deras innebo-

ende har för frihet, Joe jämför Yasir med Usama bin Laden och medierna misstänker att Mercys 

muslimska församling egentligen är en sleeper cell. De muslimska innevånarnas varje försök att 

bestrida dessa anklagelser missuppfattas och bidrar till att intensifiera konflikten ytterligare. Men vi 

som tittare vet bättre. Vi har fått en unik möjlighet att se sanningen bakom dessa inrotade vanföre-

ställningar eftersom vi skådar det lilla samhället genom just den muslimska församlingens ögon. 

Därför vet vi att anklagelserna är ett resultat av kollektiv paranoia och att de saknar all verklighets-

förankring. 

 Vidare har man sagt att scen sex i det första avsnittet är en tydlig kommentar till en konkret 

samtidsaktuell händelse i Nordamerika. Amaar blir som bekant tillfångatagen och förhörd av den 

kanadensiska polisen, som misstänker att han ämnade utlösa ett terroristattentat på Torontos flyg-

plats. Detta på grund av att Amaar använde något starkare substantiv i en diskussion med sin mor. 

När Amaar inte lyckas bevisa att han inte är en terrorist, hotar polisen honom med deportation. 

Enligt Nawaz själv är scen sex en referens till fallet Mehar Arar, en kanadensisk medborgare som 

utan bevisprövning fängslades av flygplatspolisen och deporterades till Syrien på basis av terrorist-

misstankar. Arar hölls fängslad i Syrien och torterades i ett år innan han slutligen blev rentvådd av 

den kanadensiska regeringen.29 Scen sex är med andra ord en påminnelse om de otänkbara följder 

som fördomar och ogrundad fruktan kan ha.  

 Att den stora majoriteten av muslimer inte är terrorister lyckas LMOP påvisa relativt snabbt. 

Men serien granskar även mekanismerna bakom dessa kulturella spänningar. Vad serieskaparen vill 

säga är att oförstånd föder fram oro och konflikter. Denna företeelse illustreras bäst med de två 

karaktärerna Baber och Fred. Babers tolkningar av västerländska kulturyttranden är som bäst 

befängda. Bland annat tror han att ord som vingummi och rågbröd öppet åsyftar alkohol och att 

fader Magees val att viga homosexuella automatiskt gör Magee själv till homosexuell. Därmed är 

han också den mest misstänksamma medlemmen av den muslimska församlingen. Exempelvis tror 

han i avsnitt tre att en explosion orsakad av ett ledningsfel var i själva verket ett bombattentat riktad 

mot muslimerna. Fred Tupper, i sin tur, bedriver en ständig häxjakt mot de muslimska innevånarna 

på grundval av deras påstådda avsky för demokrati och deras utövande av kvinnoförtryck. Denna 

subtila diskussion om orsaken bakom kulturella motsättningar pågår genom hela seriens gång. Men 

stämningen förblir hoppfull, då det verkar finnas krafter som är starkare än individernas okunskap.  

 

 
29 National Public Radio http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6882876 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6882876
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6.2 En mångfacetterad religion 

Den kanske mest iögonfallande med LMOP är skillnaderna mellan de olika karaktärerna. Detta vida 

spektrum av nationaliteter, åsikter och religiös hängivenhet är ett viktigt ställningstagande från 

skaparnas sida. Målsättningen här är att framhäva att det muslimska samfundet är en heterogen 

grupp människor, med inbördes åsiktsskillnader, slitningar och kompromisser. Just därför är inte en 

av LMOP-karaktärerna den andre lik. 

 Moskéförsamlingens medlemmar har sina rötter i vitt skilda delar av världen: Nigeria, 

Libanon, Pakistan och Kanada. Detta gör att individerna från början har olika förutsättningar och 

betraktelsesätt. Men även personer med samma etniska tillhörighet kan vara fullkomligt olika. Ett 

gott exempel är Baber och Amaar, som trots sin gemensamma pakistanska bakgrund är i princip 

varandras motsatser. Baber är en äldre herre som klär sig i traditionella arabiska kläder och före-

språkar strikta levnadsnormer, medan Amaar kännetecknas av sitt moderna yttre och sin liberala 

inställning till både det profana och det religiösa livet. 

 En stor del av kritiken som riktas mot den muslimska världen, och som förefaller högst 

onyanserad, har att göra med kvinnans underordnade roll i samhället samt åldershierarki. Men båda 

dessa förutfattade meningar möter skarpa invändningar i LMOP. Vad gäller just kvinnans rättigheter 

och skyldigheter är Rayyan Hamoudi en symbol för den modena, liberala generationen av muslims-

ka kvinnor. Hon är en framgångsrik ung läkare som fattar medvetna val och står på egna ben i 

hemmet såsom i moskén. Och det är just denna självbestämmanderätt som utgör kärnan i seriens 

kvinnodebatt. Nawaz själv tror på blygsamhet och väljer att bära hijab, trots att hennes mor inte 

använde huvudduk. Men Nawaz tror att så länge kvinnan fattar sina egna beslut, utan männens 

inverkan, kan man inte tala om kvinnoförtryck.30 Det finns onekligen konservativa riktningar inom 

Islam, såsom wahhabismen, där kvinnor inte ges möjligheten till självbestämmande, men kvinnorna 

i LMOP ger alla uttryck för en stark autonomi då de representerar mer progressiva grenar av Islam. 

Medan Rayyan öppet kämpar för reformer, inte minst i The Barrier, är Fatima en ensamstående 

kvinna som driver eget företag och inte räds för konflikter. Sara, i sin tur, visar karaktärsfasthet 

främst i relation till sitt samliv med Yasir. 

 Någon åldershierarki är det heller inte tal om i LMOP. Det faktum att stadens imam är en 

ung man som vägleder andra mycket äldre män och kvinnor är nog för att bestrider detta antagande. 

Inom familjen Hamoudi är det oftast Rayyan som visar sig vara förnuftigast och trots Babers 

stränghet ger han successivt efter för Laylas mer moderna ståndpunkter. 

 Slutligen råder det en stor variation i religiös tillgivenhet bland församlingens medlemmar. 

Alla de troende tycks uppfatta Islam på sitt sätt. De yngre generationerna, Rayyan, Amaar och Layla 

är på det stora hela mer progressiva, medan Baber och Fatima är församlingens mest konservativa 

 
30 National Public Radio http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6882876 
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medlemmar. Sara och Yasir väljer i sin tur att leva ett mer sekulärt liv än de övriga. Och även om 

islam utgör en viktig del i allas liv, framställs också alla som syndare i större eller mindre utsträck-

ning. 

 

6.3 En tolerant religion 

Bilden av den våldsamme, bombbeklädde muslimen är också en bild av intolerans och omedgörlig-

het. För den som ryser vid tanken av islam är det inte långt till att tro att de flesta muslimer hyser 

stark motvilja mot allt som är västerländskt. Seriens egne Fred Tupper tror att Mercys muslimer är 

en del av ett mycket större nätverk som har som mål att tillintetgöra det västerländska samhället. 

Men LMOP vill visa oss en annan, mycket vanligare bild av relationerna mellan muslimer och icke-

muslimer. 

 Det förbehållslösa förhållandet mellan muslimer och icke-muslimer är bäst beskrivet i 

relationen mellan imamen Amaar och prästen Magee. De två religiösa ledarna har ett starkt band 

sinsemellan. De umgås med varandra på fritiden och diskuterar sådant som de inte kan ta upp med 

sin respektive församling. Deras förhållande präglas av en vänskaplig tillförlitlighet, men också 

utav ett samförstånd mellan två högst troende teister. Här verkar de religiösa olikheterna spela 

mindre roll än likheterna. Vid flera tillfällen enas Amaar om Magee om guds egenskaper (avsnitt 3, 

scen 21), om vad som är synd (avsnitt 3, scen 11) och om ämbetets natur (avsnitt 4, scen 17). 

Dessutom handlar två hela avsnitt om just religiös tolerans. I Open House har Amaar för avsikt att 

föra den muslimska och den kristna församlingen närmare varandra genom att öppna upp moskéns 

dörrar och bjuda in till diskussion kring islam. Vidare i The Archdeacon Cometh går större delen av 

församlingen med på att uppträda som kristna för att rädda kyrkan från stängning och bevara 

religiös mångfald. Amaars teologiska rättfärdiggörelse som tillåter Mercys muslimer att utge sig för 

att vara kristna är att profeten själv manade muslimer att hjälpa sina kristna grannar. 

 Och det finns betydligt fler exempel av religiös och kulturöverskridande tolerans i LMOP. 

Ett sådant exempel är Sara, som är en delaktig del av den muslimska församlingen, trots sina många 

rent västerländska föreställningar. Ett annat exempel är Rayyans möte med brandmannen Jeff. 

Förvisso blir flera av Rayyans nära och kära upprörda över hennes beteende, men ingen verkar ha 

något emot det faktum att Jeff inte är muslim. Snarare handlar kritiken om att Rayyan stämmer träff 

med främmande män och att det i sig är opassande beteende. Ett liknande exempel förekommer i 

Swimming up Stream. I scen fyra lämnar Rayyan och Fatima simhallen därför att instruktören för 

kvinnogympan är en man, och inte för att han är en homosexuell man. I Mother-in-Law planerar 

denne samme man att gifta sig med sin partner när Fatima går med på att servera mat på bröllopet. 

Visserligen betonar hon att hon inte samtycker till hans val av livspartner, men trots brist på sam-

tycke råder fortfarande tolerans mellan parterna. 
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 Förutom Freds och Babers naturliga fallenhet för misstänksamhet råder det på det stora hela 

ett harmoniskt samförstånd mellan Mercys muslimer och icke-muslimer. Och när ofördragsamhet 

väl uppstår handlar det om sakfrågor där en eller båda sidorna har mycket att förlora. Men det tycks 

snarare vara en fråga om politik. Stadens borgmästare, Ann Popowicz själv, är fullt välkomnande 

mot den växande muslimska församlingen så länge de röstar på henne i det lokala valet. 

 

6.4 En religion i ständig förändring 

Ännu en vanlig fördom om muslimer är att deras religion är arkaisk, låst i tiden och oföränderlig. 

Eftersom islam är västvärldens rival är den motsatsen till ett progressivt utvecklingssamhälle. 

Säkerligen finns det islamiska skolor som är mer arkaiska än andra. Ett mycket samtidsktuellt 

exempel är den afghanska talibanrörelsen, som i sin rigorösa tolkning av sharialagen förbjuder 

flickor från att gå i skolan, motsätter sig den teknologiska utvecklingen och iscensätter offentliga 

avrättningar. Men LMOP tar en tydlig ställning mot uppfattningen att all islam innebär en återgång 

till medeltiden och visat oss istället hur islam, i egenskap av en levande religion, kan formas och 

förändras, i takt med att dess anhängare ifrågasätter, kompromissar, diskuterar och protesterar. 

 Redan i första avsnittet hamnar Mercys församling i en diskussion kring hur de ska inleda 

Ramadan (avsnitt 1, scen 14). För att upptäcka exakt när nymånen träder fram vill Baber använda 

ett teleskop, medan Yasir föreslår ett mer modernt tillvägagångssätt, nämligen en webbsida om 

månens synlighet. Fatima, som tenderar att vara mer traditionsbunden, vill att de ska inleda Rama-

dan samtidigt som muslimerna i Saudiarabien, medan Sarah, som förefaller väldigt praktiskt lagd, 

vill att man ska fastställa en månad när Ramadan ska firas varje år. Då församlingsmedlemmarna 

inte kan enas bestämmer imamen att de ska använda teleskopet, och i och med det uppstår en ny 

lokal sed bland Mercys muslimer. 

 Vidare i avsnitt två handlar det stora meningsutbytet om huruvida kvinnorna ska tvingas be 

framför en barriär som separerar männen från kvinnorna. De mer konservativa krafterna, Baber och 

Fatima, stödjer idén med argumentet att det gör det lättare för båda parterna att koncentrera sig 

under bönen. Rayyan och Sarah, å andra sidan, upplever skiljeväggen som en förödmjukelse mot 

kvinnorna och vill riva ner den. Inte heller Amaar kan se en teologisk grund för skiljeväggen. 

Eftersom församlingen inte kan komma överens kommer imamen med en kompromisslösning. 

Halva väggen får stå kvar för dem som vill be bakom den. De kvinnor som ställer sig kritiska till 

idén kan i sin tur be bredvid den. Amaar utropar slutligen att ”det är en perfekt muslimsk lösning - 

ingen är nöjd!” (avsnitt 2, scen 21). Men vad vill imamen säga med det? Hans poäng tycks vara att 

det inom islam ofta förekommer starka och vitt skilda åsikter, och att lösningen på problemet 

vanligen är en kompromisslösning där ingen känner sig fullt tillfredsställd med utgången. Med 

andra ord konstitueras den muslimska världen av starka viljor som ständigt jobbar för förändring 
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och förbättring, även om förbättring för den ena parten innebär försämring för den andra. Resultatet 

blir summan av de olika viljorna och på det stora taget ett steg framåt för att tillmötesgå så stor del 

av församlingen som möjligt. 

 Ofta sker förändring inom ramen för redan befintliga religiösa traditioner och normer. Men 

LMOP visar oss också att islam inte är främmande för att anamma helt nya traditioner som följd av 

förändrade levnadsvillkor. I Swimming up Stream föds en ny muslimsk helgdag, nämligen Halalo-

ween. Självklart är Halaloween bara en humoristisk uppfinning av en skicklig komediförfattare, 

men det kan också säga oss någonting om processen bakom kulturella och religiösa reformer. 

Eftersom Layla och Jamal är församlingens yngsta medlemmar är de också mest mottagliga för den 

icke-muslimska världens seder och bruk. Och precis som alla andra barn vill de också klä ut sig och 

fira Halloween. Några av de vuxna ser däremot ett problem i att barnen firar en kristen helgdag, 

samtidigt som de verkar se svårigheten i att fullkomligt förbjuda barnen att delta i en så stor kana-

densisk högtid. Imamen sätter då sin teologiska bildning i bruk och uppfinner Halaloween, en 

rättfärdig muslimsk version av Halloween. Vad den scenen säger oss är att det inom islam, så som i 

de flesta andra kulturer och religioner, görs tillägg och omdefinitioner som svar på de krav som 

samtiden och de nya generationerna ställer på religionen. 

 Nästan varje avsnitt i den första säsongen av LMOP behandlar i någon mån frågor kring 

förändring och anpassning till nya omständigheter. I Mother-in-Law talas det om månggifte som en 

döende tradition, och i The Open House ifrågasätts imamens religiösa auktoritet. I The Archdeacon 

Cometh går det så långt att muslimer tillåts delta i den kristna gudstjänsten och uppträda som 

kristna! Skaparna bakom LMOP har lagt ner mycket möda på att göra ett enkelt ställningstagande: 

islam är en levande religion som förändras i takt med tiden och med människors växlande levnads-

villkor. 

 

6.5 En alldaglig religion 

Även om LMOP ofta handskas med konkreta fördomar om muslimer, så är dess kanske mest 

avsevärda bedrift att den visar muslimer i ett alldagligt ljus. Serien skildrar en grupp människor som 

trots, eller kanske tack vare sin tro, lever vanliga liv med vardagliga dilemman. 

 Karaktärerna som förekommer i LMOP är alla kanadensiska medborgare som på det stora 

hela lever i enighet med de kanadensiska levnadsnormerna. De vuxna kvinnor och männen arbetar 

och besitter en rad olika befattning, från ekonomiprofessor till byggnadsentreprenör. Familjen är en 

viktig del av deras liv, även om kärnfamiljen inte är den självklara familjekonstallationen. Baber, 

som är frånskild och ensamstående, får ofta hjälp av änkan Fatima i uppfostran av hans enda dotter 

Layla. Familjen Hamoudi, å andra sidan, är ett exempel på hur även en muslimsk kärnfamilj bråkar, 

skojar, bearbetar sina problem och älskar varandra. Och för de som fortfarande hoppas på att vinna 
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någons tillgivenhet, Rayyan och Amaar, gäller samma spelregler som för icke-muslimska singlar. 

De flörtar med varandra, spelar ut sin svartsjuka och visar envishet när saker inte går som planerat. 

 Med tanke på att LMOP är en komediserie, är det inte konstigt att humorn är ett viktigt 

inslag i karaktärernas liv. Däremot är det slående med vilken djärvhet de utmanar varandra och 

testar gränserna. Fatima ger Fred magiska afrikanska örtblandningar med allvarliga biverkningar, 

bara för att se honom lida innan hon botar hans ryggskada, och hela den muslimska församlingen 

iscensätter en ytterst dekadent tillställning för att skrämma iväg konvertiten Merlin. Med andra ord 

tycks det inte finnas några övergripande tabun när det kommer till humor, vare sig om man är 

muslim eller ej. 

 Att vara muslim är heller ingen försäkran mot de mindre eftersträvansvärda aspekterna av 

den mänskliga naturen, såsom själviskhet och girighet. Sarah sabotera Rayyans namninsamling för 

att få en betald resa till Kina, medan Rayyan prioriterar en feministisk kamp framför sin patients 

bästa. Inte heller imamen är helt utan skuld, då han visar tecken på självgodhet när han nekar 

församlingsmedlemmarna att hålla sina tal på öppet hus i moskén. 

 

6.6 En annorlunda religion 

Skaparna bakom LMOP vill som bekant påvisa hur vi alla, trots våra olikheter, är i grunden lika när 

det kommer till våra känslor och interaktionen med människor i vår närmaste omgivning.31 Och 

genom analysens gång har jag försökt demonstrera hur LMOP gör för att nyansera den rådande 

bilden av muslimer genom att behandla allmänmänskliga och vardagliga teman. Men trots det så 

kvarstår vissa skillnader mellan islam och de västerländska normerna för moral, religion och 

tradition. 

 LMOP gör inga försök att tona ner islams betydelse för karaktärerna för att tillmötesgå den 

mer skeptiska och islamfientliga delen av dess publik. Man försöker heller inte dämpa de befintliga 

skillnaderna mellan muslimer och icke-muslimer. Tvärtom, seriens syfte tycks vara att exponera 

dessa skillnader, kontextualisera dem och mana fram en fördomsfri dialog kring dem. Vad som 

också är intressant är att de invandrade församlingsmedlemmarna, vars kulturella bakgrund inte är 

typisk västerländsk, ställer sig emellanåt lika frågande kring de kanadensiska sociala normerna som 

icke-muslimer gör inför de muslimska. På så sätt framstår islam och kristendom, öst och väst båda 

lika konstruerade och ologiska. 

 Exempel på iögonfallande kulturskillnader mellan seriens muslimer och icke-muslimer är 

muslimernas syn på relationen mellan män och kvinnor. Män och kvinnor som inte tillhör samma 

familj får inte lov att röra vid varandra och det anses olämpligt för någon att ha en kärleksrelation 

innan äktenskapet. Dessutom verkar religionen spela en ovanligt stor del i muslimernas liv. Förutom 

 
31 CBC Television http://www.cbc.ca/littlemosque/#/About 
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att be fem gånger om dagen besöker Mercys muslimer moskén vid varje anmärkningsvärd händelse 

i deras liv. Och om inte det vore nog så klär de sig annorlunda, använde en främmande terminologi 

och avstår från alkohol. Många av dessa avvikelser står i direkt kontrast till det sedvanligt väster-

ländska levnadssättet, varför de för en utomstående kanske kan uppfattas som stötande, men för en 

van LMOP-tittare blir de snabbt självklara och lika godtagbara som de flest andra seder och bruk. 

Ändå verkar serieskaparna sträva mot att besvara de vanligaste frågorna kring livet som muslim, 

och det händer att de gör det ett i renodlat undervisningsformat. The Open House är fullspäckad 

med scener där de troende svarar på icke-muslimernas frågor kring islam, i hopp om att främja 

stadens mångfald. Där förklarar Baber bland annat att muslimer ber ofta för att dyrka och ära Gud 

med hela sitt väsen (avsnitt 3, scen 12) och Rayyan berättar om sin syn på sexualitet och avhåll-

samhet (avsnitt 3, scen 18). Själva syftet med öppet hus är att lära allmänheten mer om islam, och 

på så sätt reducera den existerande rädslan för muslimer (avsnitt 3, scen 4). 

 Än en gång visar LMOP att hat och rädsla i de flesta fall grundas i okunskap. Vi är rädda för 

det som vi inte känner till. Men som förebilder har vi de religiösa ledarna, Amaar och fader Magee, 

som med sina kunskaper inom den andres religion visar en helt annan insikt och uppskattning för 

varandra. Exempelvis påpekar fader Magee i Swimming up Stream att en av de sakerna som han 

beundrar mest med islam är att man till större utsträckning än inom kristendomen tillämpar sin tro i 

det vardagliga livet. Muslimer tjänar Gud lika mycket i som utanför moskén (avsnitt 4, scen 17). 

Han är medveten om att man inom islam inte gör en lika stor skillnad mellan det religiösa och det 

profana livet, varför han, till skillnad från Fred Tupper, aldrig skulle tro att Mercys muslimer alla är 

del av en terroristorganisation. Med andra ord visar LMOP att vi med tillräckliga kunskaper i 

varandras olikheter kan vidga vår världsuppfattning istället för att frukta och tycka illa om varandra. 

 

7. Sammanfattning 

Kolonialmakternas skildringar av det fjärran Orienten har haft en betydande effekt på västvärldens 

uppfattning av muslimer och islam. Och det är långt ifrån en smickrande uppfattning. Den mus-

limska världen ansågs länge vara barbarisk, outvecklad, irrationell och passiv. Men muslimernas 

redan ogynnsamma ställning i väst förvärrades ytterligare i och med händelserna som följde efter 

11:e september-attackerna i New York. Den amerikanska regeringen utlyste ett nytt korståg mot 

muslimer, som kontrades av Usama bin Ladens proklamation av krig mellan väst och islam. Där-

med inleddes en ny våg av förföljelser, diskriminering och hatbrott mot världens muslimer. Ordet 

muslim kom att bli synonymt med terrorist, självmordsbombare, fundamentalist och kvinnoför-

tryckare. Själva islam sågs som en hotfull, satanisk regim som förespråkade mord på oskyldiga 

människor och som födde fram tyranner som Saddam Hussein. Till och med i Kanada, det första 

landet i världen med en Official Policy of Multiculturalism, avlyssnade man de muslimska innevå-
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narna och minimerade deras tillträde till den offentliga sfären. Forskare tror att ett av skälen till 

muslimernas utsatthet i väst är att allmänheten lätt glömmer bort människan bakom minoritetsstäm-

peln. Och att det är mycket upp till muslimerna själva att ta sin beskärda del av den offentliga sfären 

och visa att man tar avstånd från de hemskheterna som muslimer generellt har blivit anklagade för. 

Och det är där LMOP kommer in i bilden. 

 Skaparen av LMOP, Zarqa Nawaz, menar att syftet med LMOP är att få tevetittarna att 

skratta och längta till nästa avsnitt. Men hon drar sig heller inte för att uttrycka sitt missnöje över 

muslimernas dåliga anseende i väst. Nawaz har sagt att det muslimska samfundet önskar se en mer 

nyanserad bild av muslimer, till skillnad från mediernas uteslutande negativa framställning av islam 

och dess anhängare. På seriens officiella webbplats säger man dessutom att LMOP vill visa hur vi 

alla, trots våra olikheter, är i grund och botten lika när det gäller det alldagliga livet, familjen och 

relationer. Till följd av dessa uttalanden, tillsammans med seriens tydliga apologetiska karaktär, 

framstår LMOP som ett populärkulturellt redskap i kampen mot islamofobin. 

 Under de åtta avsnitten i första säsongen av LMOP får vi följa en liten muslimsk församling 

och deras vardagliga angelägenheter i den fiktiva kanadensiska präriestaden Mercy. Serien vill 

redan från början göra upp med bilden av muslimer som ondskefulla terrorister. Detta gör man 

genom att visa den lugna, fredliga församlingen och kontrastera den med allmänhetens paranoida 

anklagelser. Med det lyckas man lyckas man påvisa absurditeten i de fördomar som florerar i Mercy 

men också i hela den samtida västvärlden. Dessutom visar LMOP att okunskap är den drivande 

mekanismen bakom fördomar och kulturella motsättningar. 

 Vidare visar LMOP att islam är en mångfacetterad religion. Detta beror inte minst på de 

troendes olika kulturella bakgrunder. Men det finns också skillnader i religiös tillgivenhet, då vissa 

muslimer utövar sin tro till fullo medan andra väljer att leva ett mer sekulärt liv. Synen på kvinnor-

nas underordnade roll i islam ifrågasätts genom karaktären Rayyan, Fatima och Sarah. Två av 

kvinnorna bär slöja, alla tre har lyckosamma karriärer och en av dem är uttalad feminist. Någon 

åldershierarki är det heller inte tal om då församlingens yngre medlemmar ofta har sista ordet i 

diskussioner och uppträdet generellt förnuftigare än de äldre. 

 För att visa att alla muslimer inte är ute efter att förgöra det västerländska samhället råder 

det på det stora hela en tolerant och vänskaplig stämning mellan Mercys muslimer och icke-

muslimer. Imamen Amaar och prästen Magee är goda vänner som umgås med varandra på fritiden 

och diskuterar sådant som de inte kan ta upp med sin respektive församling. Dessutom enas de ofta 

i teologiska frågor och jobbar flitigt med att främja religiös och kulturell mångfald. Men man visar 

också att intolerans och ofördragsamhet förekommer oberoende av religion och kulturell bakgrund. 

Karaktärerna Baber och Fred är prästens och imamens motsatser i och med deras naturliga fallenhet 

för misstänksamhet och förebråelse. 
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 LMOP demonstrerar också hur islam är en levande religion som förändras i takt med tiden 

och med människors växlande levnadsvillkor. Den är alltså inte arkaisk, låst i tiden och stagnerad, 

som orientalisten och islamofoben vill få oss att tro. Mercys församling visar detta genom skapan-

det av nya seder som bruk som Halaloween, Den visar oss att den muslimska världen konstitueras 

av starka viljor som ständigt jobbar för förändring och förbättring, och att en perfekt muslimsk 

lösning är en lösning där ingen är nöjd. 

 Men LMOP verkar för att bekämpa fördomar mot muslimer främst genom att visa muslimer 

som människor som lever vanliga liv med vardagliga dilemman. Som kanadensiska medborgare 

lever de på det stora hela i enighet med de kanadensiska levnadsnormerna: de arbetar, bildar familj, 

skiljer sig, förälskar sig, skrattar, bråkar och syndar. Serien visar att islam inte än någon försäkran 

mot de mindre eftersträvansvärda aspekterna av den mänskliga naturen, såsom själviskhet och 

girighet. Men framförallt visar den att det är viktigt med humor och självdistans och att det inte 

finnas några övergripande tabun när det kommer till humor, vare sig om man är muslim eller ej. 

 Slutligen gör serien en poäng med att belysa de skillnader som finns mellan muslimer och 

icke-muslimer. Att vara muslim innebär trots allt att man bekänner sig till vissa levnadsregler som 

går emot västvärldens normer: man avstår från alkohol, iakttar återhållsamhet, ber fem gånger om 

dagen och mycket mer. Men LMOP gör inga försök att tona ner islams betydelse för karaktärerna. 

Dess syfte tycks svarare vara att exponera dessa skillnader, kontextualisera dem och mana fram en 

fördomsfri dialog kring dem. Den visar, inte minst med seriens religiösa ledare som förebilder, att vi 

med kunskap och med ett fördomsfritt sinneslag kan leva i harmoni med varandra istället för att 

ogilla och vara rädda för varandra. 

  

 

7.1 Framtida forskning 

Till en början var denna uppsats ämnad att vara en jämförande studie mellan Little Mosque on the 

Prairie och dess föregångare Little House on the Prairie. Men efter närmare efterforskning visade 

det sig att de två teveserierna inte hade mycket mer gemensamt än just namnet. Det skulle dock vara 

intressant att se ett arbete likt detta, men med fokus på kristendomen i USA under 1970- och 80-

talet, när Little House on the Prairie sändes. Serien innehåller många kristna referenser och utspelar 

sig under 1800-talets andra hälft. En hypotes kan vara att den skapades i reaktion till den snabba 

tillväxten och de många sociala förändringar som började äga rum i USA på 70-talet. 
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Appendix I 

Nedan följer en scenriktig redogörelse för innehållet av de åtta avsnitten i första säsongen av 

LMOP. Redogörelsen av de första par avsnitten är medvetet mer detaljrik. Detta för att ge läsaren en 

klarare bild av seriens karaktär. Det ska dock poängteras att LMOP i grunden är en komediserie och 

att de humoristiska inslagen går omöjligt att överföra till ett skriftligt format. 

 

Little Mosque 

1. Ett tiotal muslimer strömmar in i en kyrkobyggnad skyltrad med ”Mercys Anglican Church”. 

Yasir står vi dörren och välkomnar dem. Baber uttrycker sin glädje över att de äntligen har fått 

en egen moské. Han berömmer Yasir och omfamnar honom. 

2. Inne i moskén håller Baber sin sista predikan, innan den nya imamens ankomst. Han kritiserar 

det västerländska samhället och menar på att ord som winegum, rye bread och liquorish är till 

för att få muslimer att börja dricka. Rayyan säger till din far att det istället är Babers predik-

ningar som kommer få henne att börja dricka. Baber tycker heller inte att Desperate Housewi-

ves är en god ordsammansättning, eftersom hemmafruar är en naturlig företeelse och ingenting 

man ska känna desperation över. Samtidigt undrar Rayyan om Sara har spelat in gårdagens av-

snitt. Under tiden kommer Joe in och ska besöka Yasir Hamoudi Contracting, men när han ser 

de bedjande muslimerna springer han ut och ringer Terrorist Attac Hotline. 

3. Amaar står på Toronto International Airport och pratar i telefon med sin mamma. Han använ-

der orden bomb, självmord och guds vilja om sin fars syn på hans flytt till Mercy. Men konver-

sationen missuppfattas och polisen rusar fram för att stoppa Amaar från att utlösa en själv-

mordsattack. 

4. Joe pratar med fader Magee om vad han såg inne i moskén. Magee försäkrar Joe om att det inte 

är någon fara med att hyra ut kyrkans församlingssal till Yasirs byggnadsfirma. Joe svarar med 

att även Usama bin Ladin hade en byggnadsfirma. 

5. Fatima och Sara diskuterar vad de ska servera för mat på festen som markerar början av Ra-

madan, och Baber visar upp en skylt som säger Mercy Mosque. Men Yasir försöker dämpa 

stämningen och menar att de inte bör göra en för stor sak av det hela. Joe kommer tillbaka och 

Yasir vill lugna honom, men Joe blir rädd för Baber och springer ut igen. 

6. Amaar blir förhörd av flygplatspolisen, som verkar övertygade om att Amaar är en självmords-

bombare. De hotar honom med bl.a. deportation. När polisen ringer Mercys moské kommer de 

till telefonsvararen för Yasirs byggnadsfirma. I meddelandet påstår Yasir att hans företag blåser 

bort all konkurrens. 

7. Fred Tupper gästas av Joe i Wake-up People. De talar om vad Joe såg inne i moskén och om 

faran med muslimer och deras hat för frihet. Fred nämner också Sara som jobbar för borgmäs-
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taren. Borgmästaren Popowitcz blir upprörd och manar Sara att ta reda på vad som pågår. Sara 

misstänker att Yasir har något i kikaren. 

8. Hemma hos familjen Hamoudi blir Yasir anklagad av Sara och Rayyan för att inte ha berättat 

för fader Magee om att kyrkobyggnaden ska användas som moské. Yasir försvarar sig med att 

ingen ville hyra ut en lokal till en moské. Sedan går de iväg för att möta den nya imamen. 

9. Amaar möts av familjen Hamoudi och en nyfiken journalist som vill ha bekräftelse på att den 

muslimska församlingen är en terroristcell. 

10. Amaar sitter på Fatima’s Restaurant och granskar förstasidan med hans namn och bild på. Han 

frågar Fatima hur muslimerna kunde tillåta en sådan skandal och Fatima skyller på konvertiten 

Sara. Samtidigt fortsätter Fred sprida misstro i sitt radioprogram. 

11. Yasir står och försvarar sig inför Baber och flera andra män inne i moskén. Baber menar på att 

Yasir bara vill smälta in i popkulturen och omvända alla till kristendomen. Baber tror att han 

själv aldrig skulle ha orsakat ett sådant rabalder. Då kommer Amaar in och menar att han 

kommer ordna allting. 

12. Amaar medverkar i Freds radioprogram för att dämpa uppståndelsen, men saken blir istället 

bara värre och Amaar kallar mercyborna för ignoranta. Fred manar Magee att säga upp kon-

traktet med muslimerna innan solnedgången, och Magee försöker förgäves få tag på Yasir för 

att prata om hyresavtalet. 

13. Amaar bokar en flygbiljett för att återvända till Toronto, men Rayyan kommer in och övertalar 

honom att stanna. 

14. Församlingen står och diskuterar när de ska påbörja Ramadan. Baber menar att de ska använda 

ett teleskop för att upptäcka nymånen, Yasir vill använda webbsidan moonsighting.com, Sara 

vill avvara en specifik månad till fasta, och Fatima vill påbörja fastan samtidigt som muslimer-

na i Saudiarabien. Amaar avbryter och bestämmer att de ska använda teleskopet. 

15. Yasir och Amaar står på taket och väntar på att nymånen ska träda fram, när de ser att fader 

Magee är på våg till moskén med ett kuvert. Yasir klagar över att han inte vill bli av med sitt 

kostnadsfria kontor och vill att Amaar ska prata med Magee. 

16. Amaar försöker övertala Magee att han ska låta den muslimska församlingen ha sin moské, 

men det visar sig att Magee hade skrivit ett nytt avtal som inkluderar moskén. De två religiösa 

ledarna skakar hand. 

17. Amaar inleder Ramadan med en predikan om ödmjukhet. 

18. Därefter är det fest och alla Mercys innevånare är välkomna. 
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The Barrier 

1. Baber försöker sätta upp en vägg i moskén som ska separera män från kvinnor. När Rayyan ser 

detta blir hon arg och försöker ta ner väggen. Amaar avbryter grälet och säger att han, som mo-

skéns imam, ska besluta hur de ska göra. Till dess ska väggen stå kvar. 

2. Rayyan talar med kvinnorna i Fatima’s Restaurant om Babers plan att sätta upp en barriär. 

Fred Tupper får höra detta och uppmanar Rayyan att vara med i hans radioprogram för att be-

rätta om sexism i islam. Men Fatima tillåter det inte. 

3. Layla får tillåtelse av Baber att delta i ett välgörenhetslopp med sina vänner. Baber i sin tur ber 

Yasir övertyga Amaar om att skiljeväggen ska stanna. Yasir går med på det eftersom Baber ho-

tar med att dra in männens ekonomiska bidrag till moskén, vilket kan leda till att Yasir blir av 

med sitt kostnadsfria företagskontor. 

4. Yasir pratar med Amaar, som påstår att väggen saknar teologiska grunder. Sara och Ann Popo-

wicz kommer in och ber om att borgmästaren ska få hålla tal efter fredagsgudstjänsten. 

5. Layla och Baber kan inte komma överens om vad Layla ska ha för kläder under loppet. 

6. Familjen Hamoudi diskuterar den nya barriären. När det står klart att Yasir inte tänker övertyga 

Amaar om att ta ner väggen, bestämmer sig Sara för att slänga ut Yasir ur deras sovrum. 

7. Väggen står fortfarande uppe när borgmästaren kommer till moskén för att uppmana försam-

lingen att bidra till stadens nya ishockeybana. Men kvinnorna, och framförallt Rayyan, känner 

sig obekväma med situationen. 

8. Layla upptäcker att hon har fått sin mens, men berättar ingenting för Baber. 

9. Fred pratar om jämställdhet mellan könen med hänsyn till väggen i moskén. Sara och Rayyan 

är förvånade över att de för en gångs skull håller med Fred. 

10. Yasir försöker få tillträde till hans och Saras äktenskapsbädd, men lyckas inte. 

11. Församlingen samlas för att hålla debatt om skiljeväggen. Baber, Yasir och Fatima tycker att 

väggen ska stå kvar, medan Rayyan och Sara vill riva ner den. Samtidigt har Fred lyckats mo-

bilisera en grupp jämställdhetskämpar som har kommit för att demonstrera utanför moskén. 

12. Sara lyckas driva iväg demonstranterna och Yasir uttrycker frustration över sin familjesitua-

tion. 

13. Baber hittar mensskydd i Laylas rum. 

14. Baber går till Fatima för att hämta en huvudduk till Layla, nu när hon har fått sin första mens. 

15. Yasir vrider sig i sömnen på vardagsrumssoffan. 

16. Amaar och fader Magee diskuterar fenomenet skiljevägg. 

17. Yasir får nog och river ner väggen. 

18. Yasir går och hämtar hem Sara från jobbet. 

19. Baber drar sig från att berätta för Layla att han vet om hennes menstruation. 
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20. Det uppstår bråk i moskén när männen försöker sätta upp väggen igen. Amaar bryter upp 

bråket och talar om att han har kommit fram till ett beslut. 

21. Amaar beslutar att halva väggen får stå kvar. De som vill be bakom väggen kan göra det – de 

övriga får be bredvid den. Han sammanfattar med att det är en ”perfect Muslim solution, nobo-

dy is happy!”. 

22. Under välgörenhetsloppet upptäcker Fatima att Layla fortfarande inte bär hijab. Baber menar 

på att de alltid kan ta itu med det nästa månad. 

 

The Open House 

1. Fred Tupper kommenterar moskéns flämtande belysning och frågar om det är någon sorts 

terroristsignaler. Amaar ber Yasir laga elledningen eftersom han tänkte ha öppet hus i moskén. 

Yasir går med på det då besökare kan gynna hans företag. 

2. Amaar pratar med borgmästaren som tänker närvara på moskéns öppna hus i utbyte mot att 

hon får dela ut skattebroschyrer. Öppet hus ska ha temat A Celebration of Diversity. 

3. En av Yasirs företagskunder vill att Yasir ska färdigställa ett byggjobb samma dag som moskén 

ska ha öppet hus – på söndagen. 

4. Baber är emot idén med öppet hus. Han är misstänksam mot icke-muslimer och menar att de i 

så fall behöver införskaffa metalldetektorer och säkerhetsvakter. 

5. Sara och Rayyan pratar om vad de ska ha till middag. Både mor och dotter är på det klara med 

att det är Fatima som lagar maten, eftersom Sara inte är någon mästerkock. 

6. Yasir intygar Amaar och Baber att han ska reparera elledningen innan söndagen. 

7. Yasir verkar alltmer sliten mellan jobbet och moskén. 

8. Rayyan erbjuder sig att hjälpa Amaar kring förberedelserna. Hennes målsättning är att visa 

icke-muslimer att islam inte behandlar kvinnor som andra klassens innevånare, då hon själv är 

feminist och slåss för jämställdhet. 

9. Fatima berättar för Amaar att hon har ett unikt perspektiv på islam, i egenskap av afrikan och 

inte som afrikansk missionär. 

10. Baber bidrar med en arabisk ordlista, samtidigt som han övar på sitt bemötande gentemot icke-

muslimer. Amaar tycker dock att varken hedningar, barbarer eller de otrogna är smickrande be-

nämningar. 

11. Amaar bjuder in fader Magee och hans församling till öppet hus och ertappar honom med att 

spela våldsamma tevespel. Det är en av hans sista jordiska synder. 

12. Rayyan, Fatima och Baber övar på sina tal inför söndagen, då Amaar inte kommer och berättar 

att endast imamen kan hålla tal. De övriga bestämmer dig för att bojkotta öppet hus. 
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13. Fred Tupper ställer sig återigen kritisk inför muslimernas göromål, men han kritiserar även 

borgmästaren Popowicz. Sara beslutar sig då för att delta i Freds radioshow. 

14. Amaar rådfrågar Magee om hur han ska göra med Rayyan, Fatima och Baber, och får till svar 

att han ska be dem komma tillbaka. 

15. Yasir får än mer press på sig från din kund och Sara förbereder sig inför sitt möte med Fred. 

16. Sara manar Freds lyssnare att komma på öppet hus i moskén. 

17. Amaar bönar och ber Rayyan, Fatima och Baber att delta i öppet hus och hålla sina tal. De tre 

tackar tillfredsställt ja. 

18. Öppet hus börjar bra: belysningen fungerar, Yasir delar ut sitt visitkort medan borgmästaren 

delar ut skattebroschyrer. Rayyan utbildar besökarna om feminism, Baber lär ut arabiska och 

Fatima håller tal om islam i Afrika. Men plötsligt exploderar elledningen och alla springer ut 

genom mörkret och röken. 

19. Fred Tupper pratat belåtet om hur han visste att detta skulle hända: muslimerna iscensatte ett 

terrordåd. 

20. Baber anklagar icke-muslimerna för terrordåd och Yasir erkänner att det var hans fel som inte 

kunde laga elledningarna ordentligt. 

21. Amaar bekänner för Magee att det nog var hans fel som försökte göra allting perfekt. De två 

männen enas om att endast gud är perfekt och att ingen människa kan sätta stopp för misstro. 

 

Swimming up Stream 

1. Det är snart Halloween. Inne på Fatima’s Restaurant ramlar Fatima och skadar foten. Fred 

Tupper försöker hjälpa henne, men Fatima vill inte att en man ska rörda vid henne. 

2. Rayyan kommer för att undersöka Fatima. Då visar det sig att Fatima hade slagit Fred när han 

trots hennes vägran hade försökt hjälpa henne. 

3. Rayyan konstaterar att Fatima har stukat foten och föreslår simning som rehabiliteringsmetod. 

4. Fatima och Rayyan går till simhallen för att delta i en simklass för kvinnor. Men instruktören 

är inte en kvinna utan en homosexuell man. Eftersom kvinnorna inte kan visa sig i badkläder 

inför män måste de lämna simhallen. 

5. Rayyan vänder sig till borgmästaren för att få en kvinnlig siminstruktör. Borgmästaren svarar 

att hon tänker granska budgeten i utbyte mot 150 underskrifter. 

6. Jamal retar Layla for att Baber inte låter henne gå och fråga ‘bus eller godis’ på Halloween. 

Fatima säger att hon ska prata med Baber. 

7. Amaar vill vara ifred för att begrunda sin tro när Baber avbryter honom. Han vill att imamen 

ska ställa sig kritisk gentemot Halloween som enligt Baber är hednisk trolldom. 
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8. Borgmästaren hittar ett budgetöverskott till en kvinnlig siminstruktör, nämligen pengarna som 

skulle gå till Saras konferensresa till Kina. Sara blir mycket besviken. 

9. Rayyan berättar för Fatima om namninsamlingen som Fatima ska hjälpa till med. 

10. Sara går till simhallen för att mana fram motstånd hos den befintlige siminstruktören, men utan 

framgång. Namninsamlingen ser ut att lyckas. 

11. Rayyan ber Amaar nämna namninsamlingen på fredagsbönen. 

12. Sara berättar för Yasir om sin inställda resa till Kina. Yasir varnar henne för att försöka sabote-

ra namninsamlingen. 

13. Borgmästaren Popowicz skryter för Sara om allt hon kommer att uppleva i Kina, så Sara berät-

tar för Fred Tupper om planen att anställa en kvinnlig instruktör för muslimernas skull. 

14. Fred använder informationen han fick av Sara för att sprida budskapet om de onda muslimerna. 

15. Tiden för namninsamlingen är ute och Rayyan har inte lyckats få in 150 underskrifter. 

16. Baber och Fatima bråkar om barnens rätt att fira Halloween. Amaar avbryter dem och föreslår 

en kompromisslösning: en muslimsk version av Halloween som ska heta Halaloween där bar-

nen klär ut sig till icke-mänskliga figurer från Koranen. 

17. Amaar har haft en hektisk dag så han andras ut över en kopp te med fader Magee. Magee 

menar på att allt som Amaar har fått utstå är en del av ämbetet. 

18. Baber följer med Layla och Jamal för att säga bus eller godis. Barnen är utklädda till fikon och 

oliv, men Baber får mest godis och beröm för sin ”talibankostym”. 

19. Sara erkänner för Rayyan att hon saboterade namninsamlingen för att få åka till Kina. Rayyan 

blir arg och rusar ut ur huset. 

20. Baber leker taliban och skrämmer småbarn, medan Layla och Jamal vill åka hem. 

21. Under ett samtal med Amaar inser Rayyan att hon också har varit självisk. Medan Sara bara 

tänkte på sin resa, hade Rayyan helt glömt bort Fatimas skada. 

22. Rayyan står ensam i moskén och ber. 

23. Simbassängpumpen går sönder. 

24. Borgmästaren talar om för Sara att hon trots allt inte kommer att få åka till Kina, eftersom 

pengarna behövs för att laga simbassängpumpen. 

25. Fatima tvingas gå till poolen iklädd en heltäckande muslims baddräkt. 

26. Sara och Rayyan blir sams och hela familjen äter kinesisk mat till middag. 

 

The Convert 

1. Baber blir väldigt exalterad när en potentiell konvertit, Merlin, kommer till moskén. 

2. Sara vill visa Baber och de övriga att hon också menade allvar med sin konversion och be-

stämmer dig för att be fem gånger om dagen i en hel månad. 
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3. Merlin kommer in på Fatima’s Restaurant och anmärker på att Layla inte bär hijab. Samtidigt 

vill Amaar att Merlin ska komma till moskén för att fullborda sin konversion. 

4. Sara finner det besvärligt att be på jobbet. 

5. Merlin konverterar till islam samtidigt som han börjar visa tecken på extremism. Han klagar 

inför Amaar över församlingens syndiga uppförande och ogillar när Amaar själv ska gå på bio 

med Magee. 

6. Sara går upp i gryningen för att be. 

7. Merlin kritiserar Fatima för hennes användande av koscherkött. Han visar också intresse för 

Rayyan som han menar skulle bli en lydig hustru. 

8. Yasir klagar för Amaar över Saras konstanta bedjande och deras avtagande sexliv. De två 

männen enas också om att de måste bli av med den ständigt moraliserande Merlin. 

9. Sara börjar bli utmattad och borgmästaren tycker att hon inte längre kan göra sitt jobb. 

10. Stämningen mellan Merlin och Baber blir allt sämre när Merlin inte kan sluta kritisera Layla. 

11. Baber går till Yasir och Amaar för att se hur de tillsammans kan bli kvitt Merlin. 

12. Yasir arbetar ut en plan: församlingen ska framstå som dekadent för att skrämma bort Merlin. 

13. Sara blir allt tröttare och beslutar sig för att sluta be. 

14. Församlingen möts i Fatima’s Restaurant för att iscensätta en icke-muslimsk fest. Männen klär 

sig i siden och guld, kvinnorna bär utmanande kläder, det serveras alkohol och grisskött och 

det spelas musik på högsta ljudnivå. De lyckas skrämma bort Merlin, men kort därefter hinner 

skuldkänslorna ikapp dem och de bestämmer sig för att be. 

15. Amaar avslöjar för Merlin att de andra hade spelat honom ett spratt och att han måste lära sig 

att vara mer ödmjukhet och inte lika dömande. 

16. Under kyrkans bingokväll visar det sig att Merlin har konverterat till kristendomen. 

 

The Archdeacon Cometh 

1. Fader Magee berättar för Amaar att ärkediakonen kommer på besök för att granska kyrkans 

ekonomi. Men ärkediakonen vet ingenting om moskén. 

2. Yasir är rädd att ärkediakonen kommer att stänga kyrkan och att han kommer att bli av med sitt 

kostnadsfria kontor. Eftersom de inte kan samla in tillräckligt med pengar föreslår Yasir istället 

att muslimerna ska spela kristna under ärkediakonens besök för att visa på en växande försam-

ling. Amaar i sin tur hittar en teologisk rättfärdiggörelse som tillåter dem att göra så. De be-

stämmer dock att inte inkludera Baber i deras planer. 

3. Fred har ont i ryggen så Fatima ger honom en egengjord salva som ska hjälpa mot besvären. 

4. Baber håller på att sätta upp moskéskylten som Amaar tog ner tidigare. 

5. Rayyan talar om för Fred att han behöver opereras, men Fred föredrar Fatimas kur. 
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6. Sara försöker komma ihåg hur det är att vara kristen så att hon kan hjälpa lura ärkediakonen. 

7. Fred menar på att Fatimas salva inte fungerar, så hon ger honom en ny örtmedicin. När Rayyan 

kommer in vill hon att Fatima ska sluta ge Fred falska förhoppningar, men Fatima avfärdar 

henne. 

8. Yasir tar ner moskéskylten igen och säger till Baber att de behöver en ny, större skylt. 

9. Den muslimska församlingen befinner sig i kyrkan för att öva på sin kristlighet, när ärkediako-

nen kommer tidigare än planerat. 

10. Yasir uppehåller ärkediakonen medan de muslimska kyrkobesökarna gömmer sig. 

11. Fatima pratar med Fred, som har fått utslag över hela kroppen p.g.a. hennes örtmedicin. 

12. Sara och Yasir funderar över hur de ska täcka kvinnornas huvuddukar på söndagsmässan. 

13. De muslimska kvinnorna har på sig hättor och söndagsmässan passerar utan större problem. 

14. Baber håller på att sätta upp den nya moskédekorationen som han självmant har iordningställt. 

15. Ärkediakonen tror att fader Magee kar lyckats omvända alla muslimerna till kristendomen. 

Men precis när de ska skåla för det, kallar Baber till bön med moskéns nya bönehögtalare. 

16. Freds utslag är borta men ryggbesvären består. Slutligen tar Fatima och sträcker ut Fred, vilket 

verkar fundera. Hon erkänner att örtmedicinen bara var till för att se honom lida lite längre. 

17. Ärkediakonen läxar upp Magee, men har inte för avsikt att stänga ner kyrkan eftersom det nu 

finns en betalande moské på kyrkans mark. 

18. Eftersom alla kyrkans intäkter nu går till den allmänna anglikanska kyrkan, måste fader Magee 

hitta nya medel för att finansiera sin kyrka. Han och Amaar går därför till Yasir och kräver be-

talning för hans dittills kostnadsfria företagskontor. 

 

Mother-in-Law 

1. Yasirs mor kommer till Mercy på besök. Hon och Sara kommer inte väl överens och värre blir 

det när hon avslöjar varför hon egentligen kom: Yasirs kusin Samira har blivit änka och Yasir 

borde ta henne som sin andra hustru. 

2. Sara beklagar sig över Yasir och hans mor för borgmästaren Popowicz. 

3. Fader Magee planerar att viga ett homosexuellt par. Joe Peterson hör detta och hotar Magee 

med att han kommer bli av med sin församling om har förrättar vigseln. 

4. Yasirs mor går till Amaar för att be honom viga Yasir och hans kusin, men Amaar vill inte 

bryta mot äktenskapslagen. Sedan råder han Yasir att vara bestämd och säga nej till sin mor. 

5. Fred Tupper konfronterar Magee med hans plan att viga två män. 

6. Sara är arg och vill att Yasir ska konfrontera sin mor omedelbart. 

7. När Yasir äntligen meddelar sin mor att han inte vill ha en andra hustru, griper hon sig för 

bröstet och skriker av smärta. 
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8. Rayyan undersöker sin farmor och fastslår att det inte är något fel på henne. 

9. Freds sprider nyheten om Magees liberalism, medan Baber kräver av Amaar att de ska hitta en 

ny moské. Han vill inte ha en tuttifrutti hyresvärd. 

10. En av brudgummarna beställer mat till bröllopet från Fatima’s Restaurant. 

11. Yasir hamnar åter i mitten när hans mor och Sara kräver av honom att fatta ett slutgiltigt beslut. 

Till slut blir Sara så arg att hon rusar ut ur huset. 

12. Borgmästaren finner att Sara har flyttat in på hennes kontor. 

13. Baber söker en ny moské genom att ringa runt till olika fastighetsägare. 

14. Fatima och Rayyan försöker övertyga Yasirs mor om att Sara är den enda kvinnan för Yasir. 

Baber i sin tur blir ursinnig när han får reda på att Fatima ska servera mat på de två männens 

bröllop. 

15. Yasir ber av förtvivlan. Amaar råder honom återigen att säga nej till sin mor och menar att det 

är synd att han och Sara inte har ett äktenskapsförord mot polygami. 

16. Fred fortsätter propagera mot fader Magee. 

17. Baber gör plakat inför sin tilltänkta demonstration mot gayäktenskap och får stöd av Joe. 

18. Yasir förfalskar ett äktenskapsförord. 

19. Rayyan och Ann lyckas övertala Sara att återvända hem. 

20. De två brudgummarna talar om för fader Magee att de inte kan utsätta honom för skandal och 

att de istället tänker gifta sig i Toronto. 

21. Yasir visar det förfalskade äktenskapsförordet för sin mor, lagom i tid för Saras hemkomst. 

22. Baber och Joe står och demonstrerar utanför en tom kyrka. När de går iväg konstaterar prästen 

och imamen att det kan vara början på en långvarig vänskap. 

23. Sara lägger till ett antal klausuler i Yasirs äktenskapsförord och paret försvinner upp till deras 

sovrum. 

 

Playing with Fire 

1. Rayyans nye patient, brandmannen Jeff, visar ett tydligt intresse för Rayyan och för hennes tro, 

så Rayyan ger honom en liten skrift om islam. 

2. Inne på Fatima’s Reastaurant träffar Rayyan på Jeff igen. Han vill bjuda ut henne på middag, 

men Rayyan svarar med att hon inte kan ha en pojkvän. När Baber och Layla ser de två prata 

säger Layla att Jeff är snygg och Baber blir arg. 

3. Baber går raka vägen till Yasir för att klaga över Rayyans opassande beteende, men Yasir säger 

att han litar på sin dotter. 

4. Hemma hos familjen Hamoudi ställs Rayyan inför ett korsförhör. Medan Yasir absolut inte vill 

att Rayyan ska träffa Jeff, tycker Sara att hon borde utforska sina möjligheter. 
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5. Baber ertappar Layla med att läsa läxor med en pojke. Han anser att det är Rayyans fel. 

6. Yasir har kallat på Jeff för att göra en brandinspektion av moskén. Vad han egentligen vill är 

dock att granska Jeff och hans motiv. 

7. Baber pratar med Amaar om vad han såg på Fatima’s Restaurant. Amaar är uppenbart bestört 

och Baber undrar om inte Amaar är förälskad i Rayyan. 

8. Jeff hittar på en skada för att få träffa Rayyan igen. Han insisterar att de ska äta middag till-

sammans, men Rayyan avböjer. 

9. Baber ämnar skicka Layla till en muslimsk flickskola och Layla blir ledsen. 

10. Amaar kallar till sig Rayyan för att prata om hennes omoraliska beteende. Rayyan blir arg och 

menar att det kanske inte vore fel att trots allt äta middag med Jeff. 

11. Layla vänder sig till Fatima, som lovar att prata med Baber om hans senaste påfund. 

12. Rayyan ringer Jeff och tackar ja till middagsträffen. 

13. Rayyan ber Sara vara hennes och Jeffs förkläde, och Sara bli överlycklig. 

14. Fatima pratar med Baber som verkar ha bestämt sig för att skicka iväg Layla. Men han oroas 

för att inte kunna klara av tillvaron utan sin dotter. 

15. Amaar pratar med Jeff om hur man ska behandla en muslimsk kvinna. Men han går till person-

liga angrepp och lyckas slutligen provocera Jeff. 

16. Sara försöker lugna Yasir över Jeffs och Rayyans träff. 

17. Layla gråter medan Baber berättar om hennes fantastiska nya skola. 

18. Jeff anländer till middagen. Sara släpar iväg med Yasir för att ge det unga paret lite avskildhet. 

19. Yasir irrar omkring i sovrummet av nervositet. 

20. När Jeff försöker kyssa Rayyan backar hon undan och inser att hon har begått ett misstag. Hon 

erkänner för Jeff att hon bara utnyttjade honom. 

21. Rayyan berättar för sina föräldrar att hon sårade Jeff. Hon reser sig för att gå och be i moskén. 

22. Baber får reda på att Rayyan inte längre träffar Jeff och blir överlycklig. Han behöver inte 

längre skicka iväg Layla. 

23. Amaar kommer in när Rayyan sitter och ber. Båda ber om ursäkt för sitt beteende och säsongen 

slutar med ett kärvänligt gnabb mellan Rayyan och imamen. 
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Appendix II 

I första säsongen av LMOP möter vi följande karaktärer:32 

 

Amaar Rashid – Mercys imam och före detta jurist från Toronto. Även om han snabbt kommer 

tillrätta in i den lilla staden Mercy, förblir han präglad av sin bakgrund som storstadsadvokat. Han 

kan vara ironisk och oförstående inför de övrigas småstadsmentalitet. Amaar är relativt liberal i sin 

religiösa åskådning. Han tillämpar fria tolkningar av koranen och är en mästare på att kompromissa 

om teologiska kärnfrågor. På sin fritid umgås han gärna med fader Magee, och allting tyder på att 

han hyser en hemlig förälskelse gentemot Rayyan Hamoudi. 

 

Yasir Hamoudi – Byggnadsentreprenör som har sitt kontor i Mercys moské. Yasir är än mycket 

praktiskt lagd familjefar som utövar islam sporadiskt och efter behov. Han är dock mån om sin 

ledande roll i den muslimska församlingen, varför han engagerar sig i moskéns angelägenheter. En 

annan förklaring till Yasirs engagemang är att han under större delen av första säsongen inte behö-

ver betala någon hyra för sitt företagskontor. Hans livs kärlek är hans fru Sarah, som, tillsammans 

med deras dotter Rayyan, har stor makt över Yasir. 

 

Rayyan Hamoudi – Dotter till Yasir och Sarah Hamoudi. Rayyan är läkare och feminist som tar sin 

religion på största allvar. Hon bär hijab och tror på avhållsamhet, samtidigt som hon utmanar 

auktoriteter och kämpar för reformer. Rayyan kan vara kritisk mot sina föräldrar som tar alltför 

lättvindigt på frågor gällande islam och socialt ansvar. Hon tycks vara lika hemligt förälskad i 

Amaar som han är i henne. 

 

Baber Siddiqui – Frånskild ekonomiprofessor och Mercys mest konservative muslim. Baber var 

församlingens imam innan Amaar ersatte honom. Han tycker ofta att imamen och de övriga inte 

förstår sig på ”sann” islam, och att hans åskådning är den enda rätta. Baber har alltid på sig taqiyah, 

och han misstror icke-muslimer som han bland annat kallar för hedningar. Samtidigt har han en 

tendens att lätta på sina strikta levnadsnormer när det handlar om att skydda och behaga hans enda 

dotter Layla. 

 

Sarah Hamoudi – Borgmästarens pressombudsman och muslimsk konvertit. Sarah konverterade till 

islam i samband med sitt giftermål med Yasir, men liksom Yasir lever Sarah ett övervägande seku-

lärt liv. Före sin konversion var hon en medlem av den anglikanska kyrkan, vilket gör henne till en 

länk mellan den muslimska och den kristna världen. 
                                                           
32 CBC Television http://www.cbc.ca/littlemosque/#/Characters 

http://www.cbc.ca/littlemosque/#/Characters
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Fatima Dinssa – Restaurangägare och nigeriansk invandrare. Fatima’s Restaurant är en konstant 

mötesplats för stadens muslimer liksom många icke-muslimer. Fatima själv är en djärv änka som 

gärna stoltserar med sin matlagning och sitt nigerianska ursprung. Näst intill Baber är hon försam-

lingens mest konservativa muslim. Hon har en son, Jamal, och agerar ofta som surrogatmamma åt 

Babers dotter Layla. 

 

Ann Popowicz – Stadens borgmästare. Ann står nära den muslimska församlingen på grund av 

hennes vänskap och samarbete med hennes pressombudsman Sarah Hamoudi. Hon är väldigt 

stödjande gentemot Mercys muslimer, så länge de ger henne sitt politiska stöd. Det och mycket 

annat gör borgmästaren Popowicz till en sann politiker. 

 

Duncan Magee – Anglikansk präst som hyr ut moskébyggnaden till den muslimska församlingen. 

Fader Magee är en stor förespråkare av det kristna kärleksbudskapet. Han tror på tolerans och fred 

mellan alla människor, vilket han ibland får kritik för från Mercys mer konservativa kristna innevå-

nare. Han oroas för den anglikanska församlingens fortbestånd och han bollar gärna idéer med sin 

gode vän Amaar. 

 

Fred Tupper – Konservativ radiopratare. I sitt dagliga radioprogram Wake-up People har Fred hittat 

ett forum för att svartmåla muslimer vid varje givet tillfälle. Han är en icke-muslimsk version av 

Baber: han misstror muslimer, anklagar dem för terrordåd och barbari. Men vid närmare observa-

tion tycks han vara lika misstänksam och oartig mot alla – alla utom Fatima. 

 

Layla Siddiqui – Muslimsk tonårstjej. Layla vill bara vara en vanlig kanadensisk tonåring, vilket 

kan vara svårt med tanke på Babers stränga regelverk. Hennes och hennes fars relation är en tydlig 

gestaltning av de kulturkrockar som kan uppstå mellan första och andra generationens invandrare. 

 

Joe Peterson – Stadens pajas. Joe dyker ofta upp för att intensifiera konflikten mellan Mercys 

muslimer och icke-muslimer. Hans överdrivna oförstånd är om möjligt större än Fred Tuppers 

inrotade vanföreställningar. 
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Abstrakt


Syftet med denna uppsats var att först redogöra för västvärldens allmänna syn på muslimer och islam och därefter kontrastera den bilden med hur muslimer själva väljer att bli porträtterade i den kanadensiska komediserien Little Mosque on the Prairie. Om Little Mosque on the Prairie är mer än bara en komediserie, hur verkar den då för att beskriva det muslimska samfundet och islam? Vilka generaliseringar och fördomar är den tänkt att bekämpa? Med den hermeneutiska metoden som forskningsverktyg tolkade jag de åtta avsnitten i seriens första säsong och kunde därmed identifiera sex olika teman som serieskaparna arbetar med för att nyansera omvärldens bild av muslimer och islam. Slutsatsen blir att Little Mosque on the Prairie framställer islam och dess utövare som en fredlig religion, en mångfacetterad religion, en tolerant religion, en religion i ständig förändring, en alldaglig religion samt en annorlunda religion.
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1. Inledning


Efter andra världskriget sa vi att det aldrig fick lov att hända igen. Judarna var det sista folket som föll offer för sådana fruktansvärda grymheter orsakade av mänsklig blindhet och djupt inrotade vanföreställningar. Den nya eran skulle kännetecknas av rationalitet och humanitet, och inte rasfördomar, hat och destruktivitet. Problemet är dock att vi människor tycks vara ovetande om det som står mitt framför oss. Om en åsikt godtas av hela vår plausibilitetsstruktur, ses den sällan eller aldrig som absurd och ogrundad. Och detta gäller onekligen i frågan om västvärldens syn på muslimer och islam.


Edward W. Saids Orientalism ligger som grund för denna uppsats. Där beskriver Said hur politiska trender och idéer om västvärldens överlägsenhet har genom århundraden format vår världsbild och genererat en stark antipati mot den muslimska världen. Han beskriver en form av islamofobi som är i allra högsta grad jämförbar med den antisemitism som de flesta resonliga människor idag vänder sig emot. Andra forskare tar vid där Said slutade och menar att händelseförloppet som följde efter 11:e september-attackerna i USA har förvärrat situationen för världens muslimer ytterligare. Men denna uppsats är samtidigt en positiv rapport om hur en kanadensisk komediserie verkar för att avvärja hatfyllda fördomar och genom humor och medmänsklighet visa oss en annan bild av islam och dess anhängare.

1.1 Syfte och frågeställning


Syftet med denna uppsats är att först redogöra för västvärldens allmänna syn på muslimer och islam och därefter kontrastera den bilden med hur muslimer själva väljer att bli porträtterade i Little Mosque on the Prairie (LMOP). Därmed hoppas jag på att kunna besvara följande frågeställning: Om LMOP än mer än bara en komediserie, hur verkar den då för att beskriva det muslimska samfundet och islam? Vilka generaliseringar och fördomar än den tänkt att bekämpa? Som referenspunkt kommer jag att inkludera en tematisk redovisning av Saids Orientalism, samt en scenriktig beskrivning av seriens innehåll.

2. Metod

Det vetenskapliga verktyget som har används under uppsatsens tillkomst är hermeneutisk forskningsmetod. Tolkning och förståelse är de två nyckelbegreppen som hermeneutiken bygger på
, varför det var ett självklart val inför detta arbete. Målet med uppsatsen är att genom egen tolkning av en muslimsk-kanadensisk komediserie förstå vilka fördomar den vänder sig emot och hur skaparna bakom serien har gått tillväga för att korrigera dessa vanföreställningar. Syftet med uppsatsen är alltså inte att fastställa en obestridlig sanning eller komma fram ett otvivelaktigt resultat, utan att presentera en fördjupad förståelse för ”hur det är att vara människa i en given situation i ett givet sammanhang.”
 Till hermeneutiken hör också vetskapen om att varje undersökning inleds med en förförståelse, d.v.s. en förutfattad mening om sakernas tillstånd.
 Jag som författare har utifrån mina tidigare erfarenheter, bildning och allmän livsåskådning redan hunnit inta en ställning till mitt forskningsämne och skaffa mig en uppfattning om forskningsutgången. Därför anses det viktigt att jag klargör min förförståelse för mig själv och mina läsare innan arbetets början, för att sedan lättare kunna beskåda hur denna förförståelse har präglat mitt arbete och det slutgiltiga resultatet.

2.1 Förförståelse

Under en tidigare delkurs läste jag boken Orientalism, skriven av Edward W. Said. Boken hade en stor inverkan på mig då det var första gången som jag kunde se hur flera hundra år av europeisk dominans över Orienten hade format min och min samtids syn på muslimer, araber och övriga ”orientaler”. För mig, som en kritiskt tänkande individ var det svårt att acceptera att underlaget för stora delar av min världsuppfattning var historisk kolonialpolitik, samt romantiska och nedsättande reseskildringar. Som religionsintresserad var jag framförallt bekymrad över den negativa klangen som ordet ”muslim” hade fått i väst, som följd av den Orientalismen som Said beskriver. Därför blev jag alltmer uppmärksam på de få tillfällen då muslimerna i väst gavs möjligheten att själva definiera islam och den muslimska identiteten. Efter att ha läst Orientalism och förstått vidden av kolonialismens västcentrerade och fördomsfulla kulturarv, blev jag en trogen supporter av muslimernas fredliga kamp att återta rätten till självdefinition. Och jag tror mig kunna ana att det på många håll, inte minst inom massmedier, tilltar en positiv trend där muslimer i en större utsträckning får lov att träda fram och delge sin bild av islam och livet som muslim. Men denna min förförståelse skulle kunna vara felaktig. Eftersom min förhoppning är att muslimer obehindrat ska kunna använda det offentliga rummet och tala fritt för sig själva, kan det vara så att jag tolkar in positiv utveckling på de områden där det egentligen inte har skett någon förändring. Likaså är det möjligt att många muslimer inte delar min syn på orättvisa och att den strävan efter självdefinition som jag tillmäter en stor grupp människor är i själva verket helt inbillad. Då skulle det kunna vara så att LMOP inte är något mer än ren tv-underhållning och att mina tolkningar saknar en objektiv grund.

2.2 Terminologi


Här vill jag passa på och förtydliga några av de termer som används längre fram i uppsatsen. Två begrepp som kommer att förekomma som varandras motsatser är muslimer och icke-muslimer. I avsnittet innehållande tidigare forskning åsyftar muslimer alla människor som har fallit offer för islamofobi, det vill säga både djupt troende muslimer, västerlänningar med anknytning till islam samt människor som lever i de länder där islam är den dominerande religionen. I anknytning till LMOP åsyftar muslimer framförallt stadens muslimska församling, men också de muslimer som serien i viss mån representerar och försvarar: då i första hand muslimer som bor i väst, men också en bredare muslimsk population. Icke-muslimer, å andra sidan, åsyftar personer utan anknytning till islam, d.v.s. kristna, ateister och människor tillhörande andra trosriktningar.



Vidare förekommer också termer såsom väst, västerländsk och västerlänning. Dessa termer är inte på något sätt ett erkännande av den fiktiva uppdelningen av öst och väst, vi och de. Väst används istället, i brist på ett bättre ord, om anglosaxisk och europeisk kultur, med en övervägande vit, kristen befolkning.


Slutligen kommer rubrikerna i det analyserande avsnittet innehålla objektet religion, såsom i en tolerant religion, en fredlig religion, osv. Religion i detta fall åsyftar islam, men det avser endast religionen som en mänsklig företeelse – dess anhängare och deras religiösa uttryck - och inte islams lärosatser.

3. Tidigare forskning

Det är onekligen enkelt att hitta material, i form av mediereportage, underhållning och akademiska publiceringar, som innehåller en generaliserad och negativ bild av muslimer och islam. Därmed inte sagt att det samtidigt inte pågår seriös forskning som uppmärksammar det muslimska kulturarvets mer positiva drag. Exempel på sådan litteratur är Annemarie Schimmels As Through A Veil: Mysticsal Poetry in Islam (1982), Michael Sells Approaching the Qur’an: The Early Revelations (2005), Karen Armstrongs Muhammed (2004) och Rachid Benzine Les nouveaux penseurs de l’Islam: L’islam des lumieres (2004). Men sådan forskning får förhållandevis lite gehör i den publika sfären. De mer populistiska medierna tenderar istället att omnämna muslimer i hotfulla och allmänna termer. Ursprungligen ämnade jag att samla alla sådana exempel som jag hade uppmärksammat under en veckas tid, via vardagliga nyhetskanaler, litteratur och videounderhållning, och lägga fram dem som en del av detta avsnitt. Men det materialstoffet blev snabbt för stort och jag bestämde mig för att endast återge andra forskares observationer och slutsatser kring allmänhetens syn på islam. Men först följer en tematisk redovisning av Edward W. Saids Orientalism, som ju ligger till grund för denna uppsats. Den illustrerar, enligt min uppfattning, hur den tidiga orientalismen lade grogrunden för den antipatin som stora dela av västvärlden idag hyser mot muslimer.

3.1 Orientalism

Tittar man tillbaka på de senaste två hundra åren av västerländsk forskning har beskrivningar av muslimer och deras hemländer oftast fallit under kunskapsfältet orientalism. Vad Said menar med orientalism framgår mycket tydligt i hans välkända alster med samma namn. Said upprepar, omformulerar och utökar redan befintliga definitioner vid otalig tillfällen genom bokens gång. Den sammanfattningen som följer anger därför inga sidoreferenser. Det är en komprimering av nästan 500 boksidor av klar slutledning



Orientalism är det begreppet som används om områdesstudier av stora delar av Asien men framförallt av de muslimska arabländerna. Orientalism som forskningsämne började ta form under slutet av 1700-talet och har sedan dess varit mest utbrett i Storbritannien och Frankrike, men också i USA från och med 1900-talets mitt. Alla som ser Orienten som sitt specialområde har än idag en direkt förankring i orientalismen. Orientalismen är alltså en europeisk skapelse som ämnar beskriva allt från exotiska platser och vackra kvinnor till terrorism och barbari.


Said hävdar att orientalismen grundar sig i västvärldens förmenta överlägsenhet och i västerländska vetenskaper som har som mål att beskriva ras, biologi, språk, och övriga mänskliga yttringar. Det är inte på något plan en objektiv vetenskap som styrs av empiriska studier, utan snarare en starkt värderande kunskap med omfattande generaliseringar och redigeringar av sin samtid. I grunden finns orientalismen till för att särskilja dem från oss, öst från väst. Det är också ett indirekt sätt för Europa att dominera Orienten. På grund av Orientens politiska betydelse är det en sträng och konservativ disciplin där fritt tänkande sedan länge inte ryms in. Under en lång tid var det de Brittiska och Franska kolonierna som bestämde allmänhetens syn på Orienten, men på senare tid har USA:s intresse för oljetillgångar förstärkt orientalismens ställning ytterligare.


Orienten, som idé, har enligt Said en lång tillkomsthistoria som involverar starka politiska och akademiska strömningar. Européer kunde skapa Orienten eftersom deras politiska position tillät dem att stå utanför och titta in. De kunde iaktta, de kunde dominera och de kunde representera Orienten i dess ställe. Men orientalismen riktar sig aldrig till Orienten och orientalerna, utan enbart till väst och andra orientalister. Tanken är att vi kan skriva om dem, men att de inte kan skriva om oss. Orientalismen finns till för att avväpna det främmande och göra det mindre hotfullt för ockupationsmakterna. Det fungerar som ett kunskapsfilter i hänseende till vår kunskap om Orienten. Dess premisser är sedan länge fastställda och fullkomligt felaktiga: eftersom Orienten har avstannat i utvecklingen kan man skriva teoretiska texter om den utan att bekymra dig om den iakttagbara verkligheten och utan några nödvändiga reformer på vetenskapsområdet. Vi är med andra ord bättre och mer civiliserade än de, inte minst för att vi kan skriva om dem och ha åsikter om dem.


En stor del av vår kunskap om Orienten är färgad av kolonialmakternas politiska förhållande till Orienten, och till viss del även poetens och författarens fiktiva miljöskildring och skrivbordsakademikerns personliga ambitioner. Said påpekar hur det alltför ofta hände att Orienten blev ett personligt kall för orientalisten, en romantisk önskedröm om att återuppliva Orienten från dess degenererade stadium. Orientalisten använder därför Orienten, inte för att skapa en realistisk skildring, utan för att bevisa sin poäng. Orientalistens skildringar av Orienten är också ämnade att bekräfta sin publiks åsikter och mäta upp till dess förväntningar. Han gör tidlösa generaliseringar, med en tidlös auktoritet. Orientalisten berömmer slutligen sig själv och sina kollegor för att ha skapat Orienten genom sina beskrivningar.



Orientalismens historia, såsom Said beskriver den, innebär kort och gott en utbredning av förvrängda politiska och geografiska föreställningar som har varierat, växt till antal och sammanförts under århundraden av europeisk dominans över Orienten. Det sträcker sig över flera stora forskningsområden, såsom lingvistik, religion, biologi och geografi. Det som en gång var enskilda äventyrares reseskildringar, blev till ett genomgripande vetenskapligt fält som vilade på felaktiga grunder. Då teorin började omsättas i praktiken, då de engelska kolonialämbetsmännen i Egypten förhöll sig till lokalbefolkning på det sättet som orientalisterna bedömde lämpligast, fanns det inte längre någon återvändo. Ingen forskare kunde slita sig ut ur den etablerade orientalismens järngrepp. I dag har det gått så långt så att orientalen imiterar och försöker leva upp till orientalistens syn på Orienten. Kunskapen om Orienten har stagnerat till den grad att det än idag (70-talet när boken skrevs) är möjligt att skriva om arabvärlden som en sammanhållen verklighet. Tänk om någon skulle försöka beskriva alla svarta eller alla judar med samma avhumaniserande adjektiv!? Även fast orientalister idag använder sig av en annan terminologi, så är betydelsen mer eller mindre densamma.



Bland de idéer som har florerat genom orientalismens historia finns uppfattningen att Europa har rätt att ockupera Orienten av den enkla anledningen att den är en högre utvecklad kultur som med säkerhet kommer att återställa de antika civilisationerna till deras forna prakt genom att utrota den befintliga barbarin. Sett ur ett sådant perspektiv behöver orientalen inte bli tillfrågad eftersom hans tillstånd av efterblivenhet och lathet inte tillåter honom att tänka rationellt och fastställa vad som är bäst för honom själv. Å andra sidan beskrivs Orienten som vackert, exotiskt, mystiskt, väldoftande och färgsprakande. Men Said menar att skillnaden mellan dessa två uppfattningar inte är så stor som man skulle kunna tro. I båda fallen beskrivs Orienten i närmast sexuella termer. Det är vackert och förförande. Samtidigt är det passivt och i behov av dominans och räddning. Oavsett vilken inställning man än har till Orienten så är det alltid irrationellt och annorlunda från väst.


Här vill jag passa på och invända något mot Saids historiebeskrivning. Orientalism innehåller onekligen en hel del sanningar och kan hjälpa oss att förstå bakgrunden till den rådande västerländska islamofobin. Men orientalismen är knappast en ensam forskningsgren som har grundats på felaktiga och fördomsfulla premisser. Orientalismen står i motsats till occidentalismen, som är den österländske författarens ambition att schematisera och till viss mån demonisera västvärlden. Det är alltså inte riktigt att, som Said säger, vi har kunnat skriva om dem, men att de inte har kunnat skriva om oss. Kolonialismen har på många områden gett västvärlden ett övertag, men kolonialismen var inte en självuppfyllande profetia som fråntog världens muslimer deras tankeförmåga. Och även bland de österländska intellektuella har det funnits en tendens att stereotypera andra folk, inte minst de västerländska ockupationsmakterna. Som reaktion på Saids Orientalism har det därför kommit ut flera böcker som redogör för occidentalismen och dess negativa inverkan på den österländska populationens syn på västvärlden, bland annat Ian Burumas och Avishai Margalits Occidentalism: The West in the Eyes of its Enemies (2004).


3.2 Post 9/11


Saids nästan konspiratoriska redogörelse av orientalisternas skildring av Orienten tycks vara hänsynslös och kall, men samtida samhällskritiker menar att hatet för och fördomarna mot muslimer (som underförstått utgör den största folkgruppen i Saids orientaler) har trappats upp avsevärt sedan 11:e september-attackerna i New York. Den förföriska och gåtfulla bilden av muslimer är nu nästintill obefintlig. Det arvet som orientalisterna har lämnat till 2000-talets generationer är en skrämmande bild av Islam som en ”militant, expansiv religion, fanatiskt antiamerikansk, kraftigt antikristen, obevekligt antijudisk, och fast besluten att föra krig mot väst.”



Händelserna som följde efter 9/11-attackerna skulle förvärra den redan ogynnsamma situationen för världens muslimer, och framförallt de som levde i förskingring, avsevärt. Akbar S. Ahmed ger en koncis och slående redogörelse för händelsernas gång. Då flygplanskaparna var muslimer blev hela den muslimska gemenskapen direkt skyldig till mordet på flera tusen oskyldiga individer. Alla som gav uttryck för en muslimsk identitet blev genast utpekade som terrorister.
 Efter attackerna kom även George W. Bushs förklaring av ett nytt ”korståg” mot de ”islamistiska terroristerna”
, följt av Usama bin Ladens världssändning där han proklamerade att kriget som initierades i och med 9/11-attackerna var ett krig mellan Islam och Västvärlden. Som följd av sådana extrema utlåtanden, blev de civila, amerikanska muslimerna en naturlig måltavla. De misshandlades och deras religiösa byggnader vandaliserades. Islam och dess anhängare var ett direkt hot mot den västerländska kulturen och många ansåg därför att de skulle förgöras innan de hann vålla större skada. Medierna hjälpte också till i processen att förstärka allmänhetens illvilja mot muslimer, eftersom de sedan länge hade anammat den islamfientliga samhällstrenden. Till och men den högst samhällskritiska teveserien The Simpsons sände ett avsnitt med den våldsverkande muslimen i fokus. Det föll sig därför naturligt för många att anklaga muslimer för nya våldsbrott, och framförallt de med inverkan på stadslivet och infrastrukturen, även om det inte fanns några som helst underlag för dessa anklagelser.



Denna nya islamofobin gav även upphov till en ny grupp orientalister, s.k. ”nya islamhistoriker” vars agenda var att underminera Islam som religion genom att ifrågasätta dess uppkomst och autenticitet. Men islamofobi sträckte sig från konservativa högern och kristna grupper till de lokala myndigheterna och underrättelsetjänsten.
 Och fientligheten gentemot islam ledde till flera frågor och förutfattade meningar. Framförallt kom kvinnans ställning inom islam att hamna i fokus. Uppfattningen lyder att den muslimska kvinnan behandlas som andra klassens innevånare och lever under ständigt förtryck. Ahmed förnekar visserligen inte kvinnornas utsatta position i många muslimska samhällen, men han hänvisar också till kvinnoförtryck och våld mot kvinnor i andra delar av världen och av icke-muslimska folkgrupper.



Douglas Pratt påpekar att islam, muslimer och muslimska länder nästa uteslutande omnämns i hotfulla termer. Det pratas om ”Egyptens största islamistiska extremistgrupp, Algeriets muslimska fundamentalister och afghanska talibanterrorister”.
 Den grova generaliseringen av muslimer som ett hot leder till att islam i sig själv uppfattas som högst hotfull. Islam med dess våldsamma agenda är raka motsatsen till kristendomens kärleksbudskap. De är vår illasinnade rival, en satanisk motpol i en apokalyptisk civilisationsstrid.
 Islam och dess anhängare är kort och gott ”the bad guys”. Pratt instämmer också i uppfattningen att om det hatet och fördomarna som kontinuerligt riktas mot islam hade varit stämplade som antisemitism om det var tal om judar och inte muslimer.



Pratt anser att den västerländska synen på muslimer och islam är i grunden präglad av okunskap och felbedömningar. Bland annat finns det en rådande föreställning om att islam och demokrati omöjligt kan gå hand i hand.
 Denna felaktiga syn tycks bero på den västerländska uppfattningen om att religion och politik bör hållas åtskilda. Islam, å andra sidan, har den inneboende egenskapen att den inte gör någon skillnad mellan religion och politik.
 Men i väst beskrivs islam till största delen som en fundamentalistisk och antidemokratisk politisk rörelse. Det faktum att islam i grunden är en religion innehållande ett komplext teologiskt djup nämns knappt.



De hypnotiskt verkande skildringar av de muslimska terrorister, självmordsbombare och fundamentalister gör att muslimer slutligen uppfattas som närmast inhumana. De lever och verkar oberoende av alla de regler och normer som människor i övrigt har som mål att upprätthålla: att bevara liv, visa medlidande och agera barmhärtigt. Muslimer lever ”at the edge of value” och går omöjligen att relatera till.
 Slutsatsen blir att islam är en urartad samhällsform som föder fram farliga tyranner som Saddam Hussein och Osama bin Laden.



Liksom Ahmed menar också Pratt att den demoniska bilden av muslimer växer och blir allt mer påtaglig tack vare multimedier och det tryckta ordet. Ett stort problem inom nyhetsrapporteringen av islam är avsaknaden av kontext. Och få människor tycks ifrågasätta de grundlösa generaliseringar och den lösa kontexten som muslimer förekommer i. Därav den felaktiga bilden av Islam som en ”monolitisk enhet; som en girig självförhärligande religiös kultur; som varken självkritisk eller reflekterande; som arkaisk, låst i tiden, och arabisk.”
 Denna bild ligger djupt rotad i vår västerländska fantasi, men utan att någon av oss kan peka på en kontext där situationen faktiskt är så som den så ofta beskrivs.



För att knyta an till Pratts resonemang så hävdar jag att brist på kontext utgör själva kärnan i den västerländska islamofobin. Få seriösa författare kan förneka det faktum att det på många håll i världen utförs grymheter i islams namn. Som exempel kan vi nämna wahhabismen, en konservativ gren av islam som utövas främst i Saudiarabien, som är känd för dess strikta tolkningar av Koranen och som i praktiken inskränker på kvinnors fri- och rättigheter (den saudiska staten har ratificerat CEDAW, FN-konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor), uppmanar till stening av äktenskapsförbrytare och utfärdar spöstraff för olämplig klädsel. Men det finns också progressiva grenar av islam och framförallt finns det oliktänkande individer i varje religiös fraktion. Att döma islam och dess utövare utan att ha kunskap om dessa olika ytterligheter är att ta islam ur sitt sammanhang.

3.3 Muslimer i Kanada


Terrorattentaten på World Trade Center och det händelseförloppet som följde efter den 11:e september har präglad hela västvärldens syn på muslimer, inte minst Kanada som ju är USA:s närmsta granne. Redan under Irakkriget 1991 började den kanadensiska staten avlyssna och förhöra sina muslimska innevånare. När detta blev känt för allmänheten, blev det också allmänt godtagbart att stämpla muslimer som terrorister och infiltratörer. Det blev en ny början på särbehandling av och hatbrott mot kanadensiska muslimer. Framförallt blev kvinnor med hijab en måltavla för rasistiska kommentarer och våldshandlingar.



Trots att Kanada var första landet i världen med en Official Policy of Multiculturalism, råder det, enligt Karin H. Karim en allmän oförståelse för muslimernas sensibilitet.
 Till skillnad från judendomen ses islam som en hotfull och främmande religion, trots att de båda religionerna delar kristendomens abrahamitiska, teistiska tradition. Vad gäller muslimernas medverkan i den offentliga sfären, har de procentuellt färre platser på högt uppsatta positioner jämfört med övriga minoritetsgrupper. Detta trotts att kanadensiska muslimer är väldigt högutbildade i jämförelse med andra minoriteter. Representanter från diverse muslimska organisationer menar själva på att detta till stor del beror på allmänhetens bild av muslimer som ”antidemokratiska, västfientliga och terrorismstödjande.”



Karim anser att det största problemet i Kanadas integrationspolitik ligger i att man lätt glömmer bort människan bakom minoritetsstämpeln. Människan är en mångfasetterad och komplex varelse, men man ställer det orimliga kravet på minoriteter att de ska bekänna sig till en nationell identitet. Samtidigt glömmer man att minoriteter kan på en och samma gång vara kanadensare, araber, shiiter och beduiner, och känna lika starkt för alla dessa aspekter av sin identitet. Att sätta all sin lojalitet på bara en aspekt av sig själv strider mot den mänskliga naturen, och framförallt mot invandrarnas levnadsvillkor.
 Vad som är viktigt att komma ihåg är att länder inte står i naturlig konflikt med varandra, och än mindre nationaliteter och religioner.


Samtidigt menar Karim att det är mycket upp till minoriteterna själva att ta konkreta steg i rätt riktning och göra anspråk på sin beskärda del av det offentliga rummet. För trots alla utpekningar och negativa beskrivningar har de kanadensiska muslimerna större möjligheter att vända på trenden än muslimer i de flesta andra icke-västerländska länder. Detta på grund av de många medborgarrättsliga och människorättsliga lagstiftningar som ligger till grund för det samtida Kanada.
 Och det är just det som denna uppsats handlar om: en författares ambitioner att visa den mänskliga komplexiteten i den muslimska minoritetens relationer och förfaranden. Det är ett stort kliv bort från orientalismen och dess mångåriga tradition av falska framställningar av muslimer.

4. Bakgrund


Det första avsnittet av Little Mosque on the Prairie sändes i Canadian Broadcasting Corporation (CBC) den 9:e januari 2007. Men mediebevakningen av den nya och unika teveserien hade börjat redan långt före den första sändningen. Kritiker och tittare från Kanada, liksom hela Nordamerika, strömmade in med sina åsikter kring fenomenet ”muslimer och humor”. Detta var nämligen första gången i Nordamerikas tevehistoria som man visade en renodlad muslimsk komediserie.


Zarqa Nawaz, skaparen av LMOP, är själv muslim och bor i en liten präriestad inte helt olik den fiktiva orten Mercy där seriens handling utspelas. Nawaz moské är också stadens enda, dit alla muslimer går för att be, oavsett vad de har för bakgrund och allmän livsåskådning. Nawaz såg den komiska potentialen i dessa omständigheter, som kom att bilda själva fundamentet för LMOP. Syftet med LMOP är enligt Nawaz väldigt enkelt: tittarna ska uppskatta dess humoristiska värde och längta till nästa veckas avsnitt. Därmed avfärdar hon all kritik som säger att LMOP också är ett politiskt instrument som ska bekämpa islamfientliga tendenser i Nordamerika.
 Samtidigt betonar Nawaz de existerande skillnader och likheter mellan det muslimska och det västerländska samhället, som hon också hoppas ska komma till uttryck i LMOP. På seriens officiella hemsida finns följande citat att tillgå: ”Little Mosque on the Prairie reveals that no matter our differences, we are suprisingly similar when it comes to family, love, the generation gap and our attempts to balance our secular and religious lives. ”



Även om humor och verklighetsskildringar kanske ligger Nawaz närmast om hjärtat, tycks hon ändå inte vara helt omedveten om tevemediets inneboende förändringskraft. Hon har, i hennes många intervjuer, ofta uttryckt ett missnöje över allmänhetens negativa och entydiga bild av muslimer. Nawaz hade gärna sett att muslimer, liksom alla andra kanadensare, ska uppfattas som vanliga människor med allmänmänskliga bekymmer och funderingar.
 Dessutom menar hon att det är hög tid för medierna att sluta porträttera muslimer som ondskefulla terrorister. Det muslimska samfundet vill, enligt Nawaz, se en mer nyanserad och dynamisk framställning av islam och dess anhängare.
 I en intervju med Stephen Cole från CBC säger Nawaz följande:

”I get a little sensitive to questions about how Muslims are supposed to be portrayed in film. The stereotypical Muslim is a wife beater trying to blow up the world and Muslim women are subservient, silent. I consider myself a feminist Muslim. My husband initially moved to Toronto, a place I don’t think he really cared for, so I could pursue my career. He wanted a wife who was fulfilled, who had a career. I’ve read the Qur’an. The Prophet Muhammad’s wife was a businesswoman 15 years older than him. I believe a lot of the chauvinistic dogma surrounding Muslim women is a holdover from Victorian times.”


Citatet ovan för oss tillbaka till grundtanken med denna uppsats. LMOP är, om inte ett renodlat politiskt debattinlägg, så ett populärkulturellt försök att återge muslimerna rätten till självdefinition. Dogmerna som omger det muslimska samfundet handlar dock inte enbart om kvinnornas ställning inom islam, utan det är en mycket bredare åsiktsplattform som har växt och blivit starkare sedan kolonialtiden och fram till idag. Nedan följer en beskrivning av hur en liten skara kanadensiska muslimer istället väljer att porträttera sig själva inför sina samtida icke-muslimer.

5. LMOP

I detta kapitel redogör jag dels för de centrala karaktärerna i LMOP och dels för innehållet i seriens första säsong. De åtta avsnitten beskrivs här endast översiktligt, i den mån som behövs för att förstå uppsatsens analyserande kapitel. För en detaljerad, scenriktig framställning av alla avsnitten och en mer ingående beskrivning av seriens karaktärer, se Appendix I och II.

5.1 Karaktärer


Ett tiotal karaktärer förekommer frekvent i den första säsongen av LMOP. Det är framförallt medlemmar i Mercys muslimska församlingen, men också deras icke-muslimska vänner och bekanta. Stadens imam är den unge storstadsjuristen Amaar som med sin liberala religionsåskådning tillämpar fria tolkningar av koranen och kompromissar om teologiska kärnfrågor. Imamen är också nära vän med fader Magee, som är anglikansk präst och stor förespråkare för det kristna kärleksbudskapet. Men de två religiösa ledarnas föredömliga relation och vidsynthet tycks inte räcka för att tona ner stadens mer konservativa och intoleranta röster. Den icke-muslimske radioprataren Fred Tupper är högst misstänksam mot muslimer och anklagar dem därför kontinuerligt för terrordåd och konspiration. Likaså tenderar Baber, den muslimska församlingens mest konservative medlem, att uttrycka skepsis mot icke-muslimer, som han bland annat kallar för hedningar och korsfarare. Till den konservativa grenen av islam hör också den nigerianska restaurangägarinnan Fatima Dinssa.



Även familjen Hamoudi utgör en central roll i LMOP. Pappan Yasir är något av en patriark i den muslimska församlingen trots att han utövar islam sporadiskt och efter behov. Hans hustru Sara, som är muslimsk konvertit, lever liksom Yasir ett mestadels sekulärt liv de båda lägger stor vikt vid karriären. Deras dotter Rayyan, däremot, är kritisk mot sina föräldrars pragmatiska syn på religion. Hon är en engagerad läkare och feminist som tar sin tro på yttersta allvar. Andra vanligt förekommande karaktärer i LMOP är Babers dotter Layla, stadens borgmästare Ann Popowicz samt Joe Peterson.

5.2 Avsnitt


De åtta avsnitten i första säsongen av LMOP behandlar en rad olika teman ur flera skilda perspektiv. Fokusen ligger i första hand på Mercys muslimska församling, deras vardagliga angelägenheter och inbördes konflikter, samtidigt som vi får ta del av mötet mellan stadens muslimer och icke-muslimer och deras respektive syn på varandra.


I premiäravsnittet Little Mosque öppnas portarna upp för stadens första moské, i ledning av Yasir Hamoudi som har hyrt moskébyggnaden från Marcys anglikanska församling. Samtidigt beger sig Amaar till Mercy för att fullfölja sitt kall och bli imam. Men både Amaar och den muslimska församlingen möter starka reaktioner hos sin omgivning. Amaar tillfångatas av flygplatspolisen misstänkt för att planera ett självmordsattentat, och Mercys muslimer anklagas för terroristverksamhet. När sedan den nye imamen offentligt kallar mercyborna för inskränkta, ökar oroligheterna i den lilla staden. Kort efter sin ankomst vill Amaar därför lämna Mercy, men Rayyan övertalar honom att stanna. Församlingen inleder därefter sin första Ramadan i den nya moskén och alla stadens innevånare välkomnas till fest.


Om Little Mosque handlar om mötet mellan kulturer, handlar det andra avsnittet The Barrier mer om församlingens interna slitningar. Det uppstår bråk i moskén när de mer konservativa krafterna vill ha en skiljevägg som separerar kvinnor från männen under gudstjänsten. Rayyan och Sarah motsätter sig idén och när Yasir inte försvarar kvinnornas ställning låter Sarah deras äktenskap lida. Samtidigt får Layla sin första menstruation vilket enligt Babers syn på saker innebär att hon måste börja bära hijab. När stridigheterna om skiljeväggen tilltar kommer Amaar fram till en kompromisslösning, nämligen att bara halva väggen får stå kvar. Dessutom väljer Baber att inte tvinga Layla bära huvudduk.


I det tredje avsnittet The Open House vill den muslimska församlingen fira Mercys mångfald med öppet hus i moskén. Baber är dock misstänksam mot de icke-muslimska besökarna och Fred Tupper varnar allmänheten för att hela tillställningen skulle vara en terroristsammansvärjning. Vidare nekas Baber, Rayyan och Fatima att hålla tal på öppet hus eftersom Amaar tror sig vara den ende som kan representera församlingen inför allmänheten. Senare råder fader Magee Amaar att vädja om ursäkt och Ammar försonas till sist med sina församlingsmedlemmar. Men även om öppet hus börjar väl utbryter det snart panik som följd av en explosion i elledningen. Baber och Fred Tupper är belåtna över sina tidigare utsagor och prästen och imamen enas om att endast Gud kan sätta stopp för misstro mellan människor.


Därefter i avsnitt fyra, Swimming up Stream, inleds handlingen med att Fatima skadar foten och rekommenderas simning som en del av hennes rehabilitering. Det visar sig dock att Mercy saknar en kvinnlig siminstruktör och att Fatima därför inte kan delta i simklasserna. Rayyan ser detta som orättvist agerande mot muslimska kvinnor och startar en namninsamling för att få staden att anställa en kvinnlig siminstruktör. Men då det framkommer att pengarna som skulle gå till den nya tjänsten var ursprungligen ämnade för Sarahs konferensresa till Kina, bestämmer sig Sarah för att sabotera sin dotters namninsamling. Rayyan blir upprörd men inser snabbt att medan hon bedrev sin feministiska kampanj hade hon glömt bort Fatimas lidande. Parallellt med dessa händelser diskuterar församlingen barnens firande av Halloween. Eftersom Halloween är en kristen helg skapar imamen en muslimsk version av högtiden – Halaloween.


Vidare i The Convert kommer konvertiten Merlin till Mercys moské. Till en början gläds församlingen åt den nye medlemmen, men det visar sig snabbt att han har extremistiska tendenser. Merlins oupphörliga anmärkningar på de övrigas levnadssätt gör att församlingen till slut iscensätter en depraverad fest för att medvetet skrämma bort Merlin från den religiösa gemenskapen. Avsnittets sidohandling rör Sarahs försök att bli en bättre muslim genom att be fem gånger om dagen. På grund av utmattning och Yasits vädjande överger hon dock sin nya livsstil.


I säsongens sjätte avsnitt, The Archdeacon Cometh, besöker den anglikanske ärkediakonen Mercy för att granska kyrkans ekonomi. Men eftersom kyrkans församling och intäkterna ständigt minskar blir fader Magee orolig för att ärkediakonen ska stänga ner kyrkan. Yasir, som är rädd för att bli av med sin kostnadsfria kontorslokal, föreslår att den muslimska församlingen ska spela kristna under ärkediakonens besök och Amaar, som är mån om stadens mångfald, hittar teologiskt stöd för Yasirs förslag. Samtidigt lider Fred Tupper av ryggbesvär och Fatima erbjuder sig att hjälpa honom. Hon ger honom flera salvor med svåra biverkningar innan hon till slut sträcker ut hans rygg. Fatima erkänner för Fred att hon ville se honom lida innan hon ville hjälpa honom.


När sedan Yasirs mor kommer till Mercy i Mother-in-Law vill hon att Yasirs ska ta en andra hustru. Samtidigt sprids nyheten om fader Magees planer att viga ett homosexuellt par. Fader Magee möter hårt motstånd hos både den kristna och den muslimska församlingen, varför de två brudgummarna bestämmer sig för att åka någon annanstans och gifta sig. Yasir i sin tur har svårt för att säga nej till sin mor och det uppstår bråk mellan honom och Sarah. Men när Sarah sedan lämnar Yasir hittar han på ett sätt att neka sin mor hennes önskan utan att såra henne.


Slutligen, i det åttonde avsnittet, Playing with Fire, möter Rayyan brandmannen Jeff som gärna vill bjuda ut henne på middag. Rayyan avböjer men Jeff fortsätter söka upp henne. När Baber ser Jeff och Rayyan tillsammans förutsätter han att Rayyan lever i synd och bestämmer sig för att skicka iväg Layla till en muslimsk flickskola, eftersom hennes umgänge med Rayyan kan leda henne i fördärv. Ryktet om Rayyans nye pojkvän sprids snabbt och Amaars svartsjuka yttrar sig genom provokation av både Jeff och Rayyan. För att trotsa Amaar säger Rayyan då ja till Jeff, men kort in på middagsträffen inser hon att hon har begått ett misstag. När Baber får höra att Rayyan har slutat träffa Jeff, gläds han över att inte längre behöva skicka iväg Layla.

6. Analys

I detta analyserande avsnittet gör jag en tematisk tolkning av seriens bakomliggande budskap till dess tittarpublik. Diskussionen innehåller sammanlagt sex punkter som alla pekar på serieskaparnas ambition att nyansera omvärldens bild av muslimer och islam.

6.1 En fredlig religion


Från seriens första början vill man framförallt göra upp med den mörka bilden av muslimer som elaka terrorister. Alltigenom den första säsongen vill man visa på absurditeten med sådana anklagelser, men avsnitt ett fokuserar på terroristtemat mer än något annat avsnitt i säsongen.


Joe Petersons inledande reaktion över den bedjande församlingen i moskén är mycket talande för seriens utgångsläge, nämligen att muslimer i Nordamerika automatiskt associeras med västfientliga terrorister. När nyheten om muslimerna närvaro väl har spridit sig hamnar hela den lilla staden Mercy i uppror. Fred Tupper menar på att muslimer är farliga på grund av deras inneboende har för frihet, Joe jämför Yasir med Usama bin Laden och medierna misstänker att Mercys muslimska församling egentligen är en sleeper cell. De muslimska innevånarnas varje försök att bestrida dessa anklagelser missuppfattas och bidrar till att intensifiera konflikten ytterligare. Men vi som tittare vet bättre. Vi har fått en unik möjlighet att se sanningen bakom dessa inrotade vanföreställningar eftersom vi skådar det lilla samhället genom just den muslimska församlingens ögon. Därför vet vi att anklagelserna är ett resultat av kollektiv paranoia och att de saknar all verklighetsförankring.


Vidare har man sagt att scen sex i det första avsnittet är en tydlig kommentar till en konkret samtidsaktuell händelse i Nordamerika. Amaar blir som bekant tillfångatagen och förhörd av den kanadensiska polisen, som misstänker att han ämnade utlösa ett terroristattentat på Torontos flygplats. Detta på grund av att Amaar använde något starkare substantiv i en diskussion med sin mor. När Amaar inte lyckas bevisa att han inte är en terrorist, hotar polisen honom med deportation. Enligt Nawaz själv är scen sex en referens till fallet Mehar Arar, en kanadensisk medborgare som utan bevisprövning fängslades av flygplatspolisen och deporterades till Syrien på basis av terroristmisstankar. Arar hölls fängslad i Syrien och torterades i ett år innan han slutligen blev rentvådd av den kanadensiska regeringen.
 Scen sex är med andra ord en påminnelse om de otänkbara följder som fördomar och ogrundad fruktan kan ha. 


Att den stora majoriteten av muslimer inte är terrorister lyckas LMOP påvisa 

 HYPERLINK ""
relativt snabbt. Men serien granskar även mekanismerna bakom dessa kulturella spänningar. Vad serieskaparen vill säga är att oförstånd föder fram oro och konflikter. Denna företeelse illustreras bäst med de två karaktärerna Baber och Fred. Babers tolkningar av västerländska kulturyttranden är som bäst befängda. Bland annat tror han att ord som vingummi och rågbröd öppet åsyftar alkohol och att fader Magees val att viga homosexuella automatiskt gör Magee själv till homosexuell. Därmed är han också den mest misstänksamma medlemmen av den muslimska församlingen. Exempelvis tror han i avsnitt tre att en explosion orsakad av ett ledningsfel var i själva verket ett bombattentat riktad mot muslimerna. 
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Fred Tupper, i sin tur, bedriver en ständig häxjakt mot de muslimska innevånarna på grundval av deras påstådda avsky för demokrati och deras utövande av kvinnoförtryck. Denna subtila diskussion om orsaken bakom kulturella motsättningar pågår genom hela seriens gång. Men stämningen förblir hoppfull, då det verkar finnas krafter som är starkare än individernas okunskap. 



6.2 En mångfacetterad religion


Den kanske mest iögonfallande med LMOP är skillnaderna mellan de olika karaktärerna. Detta vida spektrum av nationaliteter, åsikter och religiös hängivenhet är ett viktigt ställningstagande från skaparnas sida. Målsättningen här är att framhäva att det muslimska samfundet är en heterogen grupp människor, med inbördes åsiktsskillnader, slitningar och kompromisser. Just därför är inte en av LMOP-karaktärerna den andre lik.



Moskéförsamlingens medlemmar har sina rötter i vitt skilda delar av världen: Nigeria, Libanon, Pakistan och Kanada. Detta gör att individerna från början har olika förutsättningar och betraktelsesätt. Men även personer med samma etniska tillhörighet kan vara fullkomligt olika. Ett gott exempel är Baber och Amaar, som trots sin gemensamma pakistanska bakgrund är i princip varandras motsatser. Baber är en äldre herre som klär sig i traditionella arabiska kläder och förespråkar strikta levnadsnormer, medan Amaar kännetecknas av sitt moderna yttre och sin liberala inställning till både det profana och det religiösa livet.



En stor del av kritiken som riktas mot den muslimska världen, och som förefaller högst onyanserad, har att göra med kvinnans underordnade roll i samhället samt åldershierarki. Men båda dessa förutfattade meningar möter skarpa invändningar i LMOP. Vad gäller just kvinnans rättigheter och skyldigheter är Rayyan Hamoudi en symbol för den modena, liberala generationen av muslimska kvinnor. Hon är en framgångsrik ung läkare som fattar medvetna val och står på egna ben i hemmet såsom i moskén. Och det är just denna självbestämmanderätt som utgör kärnan i seriens kvinnodebatt. Nawaz själv tror på blygsamhet och väljer att bära hijab, trots att hennes mor inte använde huvudduk. Men Nawaz tror att så länge kvinnan fattar sina egna beslut, utan männens inverkan, kan man inte tala om kvinnoförtryck.
 Det finns onekligen konservativa riktningar inom Islam, såsom wahhabismen, där kvinnor inte ges möjligheten till självbestämmande, men kvinnorna i LMOP ger alla uttryck för en stark autonomi då de representerar mer progressiva grenar av Islam. Medan Rayyan öppet kämpar för reformer, inte minst i The Barrier, är Fatima en ensamstående kvinna som driver eget företag och inte räds för konflikter. Sara, i sin tur, visar karaktärsfasthet främst i relation till sitt samliv med Yasir.


Någon åldershierarki är det heller inte tal om i LMOP. Det faktum att stadens imam är en ung man som vägleder andra mycket äldre män och kvinnor är nog för att bestrider detta antagande. Inom familjen Hamoudi är det oftast Rayyan som visar sig vara förnuftigast och trots Babers stränghet ger han successivt efter för Laylas mer moderna ståndpunkter.


Slutligen råder det en stor variation i religiös tillgivenhet bland församlingens medlemmar. Alla de troende tycks uppfatta Islam på sitt sätt. De yngre generationerna, Rayyan, Amaar och Layla är på det stora hela mer progressiva, medan Baber och Fatima är församlingens mest konservativa medlemmar. Sara och Yasir väljer i sin tur att leva ett mer sekulärt liv än de övriga. Och även om islam utgör en viktig del i allas liv, framställs också alla som syndare i större eller mindre utsträckning.

6.3 En tolerant religion


Bilden av den våldsamme, bombbeklädde muslimen är också en bild av intolerans och omedgörlighet. För den som ryser vid tanken av islam är det inte långt till att tro att de flesta muslimer hyser stark motvilja mot allt som är västerländskt. Seriens egne Fred Tupper tror att Mercys muslimer är en del av ett mycket större nätverk som har som mål att tillintetgöra det västerländska samhället. Men LMOP vill visa oss en annan, mycket vanligare bild av relationerna mellan muslimer och icke-muslimer.



Det förbehållslösa förhållandet mellan muslimer och icke-muslimer är bäst beskrivet i relationen mellan imamen Amaar och prästen Magee. De två religiösa ledarna har ett starkt band sinsemellan. De umgås med varandra på fritiden och diskuterar sådant som de inte kan ta upp med sin respektive församling. Deras förhållande präglas av en vänskaplig tillförlitlighet, men också utav ett samförstånd mellan två högst troende teister. Här verkar de religiösa olikheterna spela mindre roll än likheterna. Vid flera tillfällen enas Amaar om Magee om guds egenskaper (avsnitt 3, scen 21), om vad som är synd (avsnitt 3, scen 11) och om ämbetets natur (avsnitt 4, scen 17). Dessutom handlar två hela avsnitt om just religiös tolerans. I Open House har Amaar för avsikt att föra den muslimska och den kristna församlingen närmare varandra genom att öppna upp moskéns dörrar och bjuda in till diskussion kring islam. Vidare i The Archdeacon Cometh går större delen av församlingen med på att uppträda som kristna för att rädda kyrkan från stängning och bevara religiös mångfald. Amaars teologiska rättfärdiggörelse som tillåter Mercys muslimer att utge sig för att vara kristna är att profeten själv manade muslimer att hjälpa sina kristna grannar.


Och det finns betydligt fler exempel av religiös och kulturöverskridande tolerans i LMOP. Ett sådant exempel är Sara, som är en delaktig del av den muslimska församlingen, trots sina många rent västerländska föreställningar. Ett annat exempel är Rayyans möte med brandmannen Jeff. Förvisso blir flera av Rayyans nära och kära upprörda över hennes beteende, men ingen verkar ha något emot det faktum att Jeff inte är muslim. Snarare handlar kritiken om att Rayyan stämmer träff med främmande män och att det i sig är opassande beteende. Ett liknande exempel förekommer i Swimming up Stream. I scen fyra lämnar Rayyan och Fatima simhallen därför att instruktören för kvinnogympan är en man, och inte för att han är en homosexuell man. I Mother-in-Law planerar denne samme man att gifta sig med sin partner när Fatima går med på att servera mat på bröllopet. Visserligen betonar hon att hon inte samtycker till hans val av livspartner, men trots brist på samtycke råder fortfarande tolerans mellan parterna.


Förutom Freds och Babers naturliga fallenhet för misstänksamhet råder det på det stora hela ett harmoniskt samförstånd mellan Mercys muslimer och icke-muslimer. Och när ofördragsamhet väl uppstår handlar det om sakfrågor där en eller båda sidorna har mycket att förlora. Men det tycks snarare vara en fråga om politik. Stadens borgmästare, Ann Popowicz själv, är fullt välkomnande mot den växande muslimska församlingen så länge de röstar på henne i det lokala valet.

6.4 En religion i ständig förändring


Ännu en vanlig fördom om muslimer är att deras religion är arkaisk, låst i tiden och oföränderlig. Eftersom islam är västvärldens rival är den motsatsen till ett progressivt utvecklingssamhälle. Säkerligen finns det islamiska skolor som är mer arkaiska än andra. Ett mycket samtidsktuellt exempel är den afghanska talibanrörelsen, som i sin rigorösa tolkning av sharialagen förbjuder flickor från att gå i skolan, motsätter sig den teknologiska utvecklingen och iscensätter offentliga avrättningar. Men LMOP tar en tydlig ställning mot uppfattningen att all islam innebär en återgång till medeltiden och visat oss istället hur islam, i egenskap av en levande religion, kan formas och förändras, i takt med att dess anhängare ifrågasätter, kompromissar, diskuterar och protesterar.


Redan i första avsnittet hamnar Mercys församling i en diskussion kring hur de ska inleda Ramadan (avsnitt 1, scen 14). För att upptäcka exakt när nymånen träder fram vill Baber använda ett teleskop, medan Yasir föreslår ett mer modernt tillvägagångssätt, nämligen en webbsida om månens synlighet. Fatima, som tenderar att vara mer traditionsbunden, vill att de ska inleda Ramadan samtidigt som muslimerna i Saudiarabien, medan Sarah, som förefaller väldigt praktiskt lagd, vill att man ska fastställa en månad när Ramadan ska firas varje år. Då församlingsmedlemmarna inte kan enas bestämmer imamen att de ska använda teleskopet, och i och med det uppstår en ny lokal sed bland Mercys muslimer.


Vidare i avsnitt två handlar det stora meningsutbytet om huruvida kvinnorna ska tvingas be framför en barriär som separerar männen från kvinnorna. De mer konservativa krafterna, Baber och Fatima, stödjer idén med argumentet att det gör det lättare för båda parterna att koncentrera sig under bönen. Rayyan och Sarah, å andra sidan, upplever skiljeväggen som en förödmjukelse mot kvinnorna och vill riva ner den. Inte heller Amaar kan se en teologisk grund för skiljeväggen. Eftersom församlingen inte kan komma överens kommer imamen med en kompromisslösning. Halva väggen får stå kvar för dem som vill be bakom den. De kvinnor som ställer sig kritiska till idén kan i sin tur be bredvid den. Amaar utropar slutligen att ”det är en perfekt muslimsk lösning - ingen är nöjd!” (avsnitt 2, scen 21). Men vad vill imamen säga med det? Hans poäng tycks vara att det inom islam ofta förekommer starka och vitt skilda åsikter, och att lösningen på problemet vanligen är en kompromisslösning där ingen känner sig fullt tillfredsställd med utgången. Med andra ord konstitueras den muslimska världen av starka viljor som ständigt jobbar för förändring och förbättring, även om förbättring för den ena parten innebär försämring för den andra. Resultatet blir summan av de olika viljorna och på det stora taget ett steg framåt för att tillmötesgå så stor del av församlingen som möjligt.



Ofta sker förändring inom ramen för redan befintliga religiösa traditioner och normer. Men LMOP visar oss också att islam inte är främmande för att anamma helt nya traditioner som följd av förändrade levnadsvillkor. I Swimming up Stream föds en ny muslimsk helgdag, nämligen Halaloween. Självklart är Halaloween bara en humoristisk uppfinning av en skicklig komediförfattare, men det kan också säga oss någonting om processen bakom kulturella och religiösa reformer. Eftersom Layla och Jamal är församlingens yngsta medlemmar är de också mest mottagliga för den icke-muslimska världens seder och bruk. Och precis som alla andra barn vill de också klä ut sig och fira Halloween. Några av de vuxna ser däremot ett problem i att barnen firar en kristen helgdag, samtidigt som de verkar se svårigheten i att fullkomligt förbjuda barnen att delta i en så stor kanadensisk högtid. Imamen sätter då sin teologiska bildning i bruk och uppfinner Halaloween, en rättfärdig muslimsk version av Halloween. Vad den scenen säger oss är att det inom islam, så som i de flesta andra kulturer och religioner, görs tillägg och omdefinitioner som svar på de krav som samtiden och de nya generationerna ställer på religionen.


Nästan varje avsnitt i den första säsongen av LMOP behandlar i någon mån frågor kring förändring och anpassning till nya omständigheter. I Mother-in-Law talas det om månggifte som en döende tradition, och i The Open House ifrågasätts imamens religiösa auktoritet. I The Archdeacon Cometh går det så långt att muslimer tillåts delta i den kristna gudstjänsten och uppträda som kristna! Skaparna bakom LMOP har lagt ner mycket möda på att göra ett enkelt ställningstagande: islam är en levande religion som förändras i takt med tiden och med människors växlande levnadsvillkor.

6.5 En alldaglig religion

Även om LMOP ofta handskas med konkreta fördomar om muslimer, så är dess kanske mest avsevärda bedrift att den visar muslimer i ett alldagligt ljus. Serien skildrar en grupp människor som trots, eller kanske tack vare sin tro, lever vanliga liv med vardagliga dilemman.


Karaktärerna som förekommer i LMOP är alla kanadensiska medborgare som på det stora hela lever i enighet med de kanadensiska levnadsnormerna. De vuxna kvinnor och männen arbetar och besitter en rad olika befattning, från ekonomiprofessor till byggnadsentreprenör. Familjen är en viktig del av deras liv, även om kärnfamiljen inte är den självklara familjekonstallationen. Baber, som är frånskild och ensamstående, får ofta hjälp av änkan Fatima i uppfostran av hans enda dotter Layla. Familjen Hamoudi, å andra sidan, är ett exempel på hur även en muslimsk kärnfamilj bråkar, skojar, bearbetar sina problem och älskar varandra. Och för de som fortfarande hoppas på att vinna någons tillgivenhet, Rayyan och Amaar, gäller samma spelregler som för icke-muslimska singlar. De flörtar med varandra, spelar ut sin svartsjuka och visar envishet när saker inte går som planerat.



Med tanke på att LMOP är en komediserie, är det inte konstigt att humorn är ett viktigt inslag i karaktärernas liv. Däremot är det slående med vilken djärvhet de utmanar varandra och testar gränserna. Fatima ger Fred magiska afrikanska örtblandningar med allvarliga biverkningar, bara för att se honom lida innan hon botar hans ryggskada, och hela den muslimska församlingen iscensätter en ytterst dekadent tillställning för att skrämma iväg konvertiten Merlin. Med andra ord tycks det inte finnas några övergripande tabun när det kommer till humor, vare sig om man är muslim eller ej.


Att vara muslim är heller ingen försäkran mot de mindre eftersträvansvärda aspekterna av den mänskliga naturen, såsom själviskhet och girighet. Sarah sabotera Rayyans namninsamling för att få en betald resa till Kina, medan Rayyan prioriterar en feministisk kamp framför sin patients bästa. Inte heller imamen är helt utan skuld, då han visar tecken på självgodhet när han nekar församlingsmedlemmarna att hålla sina tal på öppet hus i moskén.

6.6 En annorlunda religion

Skaparna bakom LMOP vill som bekant påvisa hur vi alla, trots våra olikheter, är i grunden lika när det kommer till våra känslor och interaktionen med människor i vår närmaste omgivning.
 Och genom analysens gång har jag försökt demonstrera hur LMOP gör för att nyansera den rådande bilden av muslimer genom att behandla allmänmänskliga och vardagliga teman. Men trots det så kvarstår vissa skillnader mellan islam och de västerländska normerna för moral, religion och tradition.


LMOP gör inga försök att tona ner islams betydelse för karaktärerna för att tillmötesgå den mer skeptiska och islamfientliga delen av dess publik. Man försöker heller inte dämpa de befintliga skillnaderna mellan muslimer och icke-muslimer. Tvärtom, seriens syfte tycks vara att exponera dessa skillnader, kontextualisera dem och mana fram en fördomsfri dialog kring dem. Vad som också är intressant är att de invandrade församlingsmedlemmarna, vars kulturella bakgrund inte är typisk västerländsk, ställer sig emellanåt lika frågande kring de kanadensiska sociala normerna som icke-muslimer gör inför de muslimska. På så sätt framstår islam och kristendom, öst och väst båda lika konstruerade och ologiska.


Exempel på iögonfallande kulturskillnader mellan seriens muslimer och icke-muslimer är muslimernas syn på relationen mellan män och kvinnor. Män och kvinnor som inte tillhör samma familj får inte lov att röra vid varandra och det anses olämpligt för någon att ha en kärleksrelation innan äktenskapet. Dessutom verkar religionen spela en ovanligt stor del i muslimernas liv. Förutom att be fem gånger om dagen besöker Mercys muslimer moskén vid varje anmärkningsvärd händelse i deras liv. Och om inte det vore nog så klär de sig annorlunda, använde en främmande terminologi och avstår från alkohol. Många av dessa avvikelser står i direkt kontrast till det sedvanligt västerländska levnadssättet, varför de för en utomstående kanske kan uppfattas som stötande, men för en van LMOP-tittare blir de snabbt självklara och lika godtagbara som de flest andra seder och bruk. Ändå verkar serieskaparna sträva mot att besvara de vanligaste frågorna kring livet som muslim, och det händer att de gör det ett i renodlat undervisningsformat. The Open House är fullspäckad med scener där de troende svarar på icke-muslimernas frågor kring islam, i hopp om att främja stadens mångfald. Där förklarar Baber bland annat att muslimer ber ofta för att dyrka och ära Gud med hela sitt väsen (avsnitt 3, scen 12) och Rayyan berättar om sin syn på sexualitet och avhållsamhet (avsnitt 3, scen 18). Själva syftet med öppet hus är att lära allmänheten mer om islam, och på så sätt reducera den existerande rädslan för muslimer (avsnitt 3, scen 4).



Än en gång visar LMOP att hat och rädsla i de flesta fall grundas i okunskap. Vi är rädda för det som vi inte känner till. Men som förebilder har vi de religiösa ledarna, Amaar och fader Magee, som med sina kunskaper inom den andres religion visar en helt annan insikt och uppskattning för varandra. Exempelvis påpekar fader Magee i Swimming up Stream att en av de sakerna som han beundrar mest med islam är att man till större utsträckning än inom kristendomen tillämpar sin tro i det vardagliga livet. Muslimer tjänar Gud lika mycket i som utanför moskén (avsnitt 4, scen 17). Han är medveten om att man inom islam inte gör en lika stor skillnad mellan det religiösa och det profana livet, varför han, till skillnad från Fred Tupper, aldrig skulle tro att Mercys muslimer alla är del av en terroristorganisation. Med andra ord visar LMOP att vi med tillräckliga kunskaper i varandras olikheter kan vidga vår världsuppfattning istället för att frukta och tycka illa om varandra.

7. Sammanfattning


Kolonialmakternas skildringar av det fjärran Orienten har haft en betydande effekt på västvärldens uppfattning av muslimer och islam. Och det är långt ifrån en smickrande uppfattning. Den muslimska världen ansågs länge vara barbarisk, outvecklad, irrationell och passiv. Men muslimernas redan ogynnsamma ställning i väst förvärrades ytterligare i och med händelserna som följde efter 11:e september-attackerna i New York. Den amerikanska regeringen utlyste ett nytt korståg mot muslimer, som kontrades av Usama bin Ladens proklamation av krig mellan väst och islam. Därmed inleddes en ny våg av förföljelser, diskriminering och hatbrott mot världens muslimer. Ordet muslim kom att bli synonymt med terrorist, självmordsbombare, fundamentalist och kvinnoförtryckare. Själva islam sågs som en hotfull, satanisk regim som förespråkade mord på oskyldiga människor och som födde fram tyranner som Saddam Hussein. Till och med i Kanada, det första landet i världen med en Official Policy of Multiculturalism, avlyssnade man de muslimska innevånarna och minimerade deras tillträde till den offentliga sfären. Forskare tror att ett av skälen till muslimernas utsatthet i väst är att allmänheten lätt glömmer bort människan bakom minoritetsstämpeln. Och att det är mycket upp till muslimerna själva att ta sin beskärda del av den offentliga sfären och visa att man tar avstånd från de hemskheterna som muslimer generellt har blivit anklagade för. Och det är där LMOP kommer in i bilden.


Skaparen av LMOP, Zarqa Nawaz, menar att syftet med LMOP är att få tevetittarna att skratta och längta till nästa avsnitt. Men hon drar sig heller inte för att uttrycka sitt missnöje över muslimernas dåliga anseende i väst. Nawaz har sagt att det muslimska samfundet önskar se en mer nyanserad bild av muslimer, till skillnad från mediernas uteslutande negativa framställning av islam och dess anhängare. På seriens officiella webbplats säger man dessutom att LMOP vill visa hur vi alla, trots våra olikheter, är i grund och botten lika när det gäller det alldagliga livet, familjen och relationer. Till följd av dessa uttalanden, tillsammans med seriens tydliga apologetiska karaktär, framstår LMOP som ett populärkulturellt redskap i kampen mot islamofobin.


Under de åtta avsnitten i första säsongen av LMOP får vi följa en liten muslimsk församling och deras vardagliga angelägenheter i den fiktiva kanadensiska präriestaden Mercy. Serien vill redan från början göra upp med bilden av muslimer som ondskefulla terrorister. Detta gör man genom att visa den lugna, fredliga församlingen och kontrastera den med allmänhetens paranoida anklagelser. Med det lyckas man lyckas man påvisa absurditeten i de fördomar som florerar i Mercy men också i hela den samtida västvärlden. Dessutom visar LMOP att okunskap är den drivande mekanismen bakom fördomar och kulturella motsättningar.


Vidare visar LMOP att islam är en mångfacetterad religion. Detta beror inte minst på de troendes olika kulturella bakgrunder. Men det finns också skillnader i religiös tillgivenhet, då vissa muslimer utövar sin tro till fullo medan andra väljer att leva ett mer sekulärt liv. Synen på kvinnornas underordnade roll i islam ifrågasätts genom karaktären Rayyan, Fatima och Sarah. Två av kvinnorna bär slöja, alla tre har lyckosamma karriärer och en av dem är uttalad feminist. Någon åldershierarki är det heller inte tal om då församlingens yngre medlemmar ofta har sista ordet i diskussioner och uppträdet generellt förnuftigare än de äldre.



För att visa att alla muslimer inte är ute efter att förgöra det västerländska samhället råder det på det stora hela en tolerant och vänskaplig stämning mellan Mercys muslimer och icke-muslimer. Imamen Amaar och prästen Magee är goda vänner som umgås med varandra på fritiden och diskuterar sådant som de inte kan ta upp med sin respektive församling. Dessutom enas de ofta i teologiska frågor och jobbar flitigt med att främja religiös och kulturell mångfald. Men man visar också att intolerans och ofördragsamhet förekommer oberoende av religion och kulturell bakgrund. Karaktärerna Baber och Fred är prästens och imamens motsatser i och med deras naturliga fallenhet för misstänksamhet och förebråelse.


LMOP demonstrerar också hur islam är en levande religion som förändras i takt med tiden och med människors växlande levnadsvillkor. Den är alltså inte arkaisk, låst i tiden och stagnerad, som orientalisten och islamofoben vill få oss att tro. Mercys församling visar detta genom skapandet av nya seder som bruk som Halaloween, Den visar oss att den muslimska världen konstitueras av starka viljor som ständigt jobbar för förändring och förbättring, och att en perfekt muslimsk lösning är en lösning där ingen är nöjd.


Men LMOP verkar för att bekämpa fördomar mot muslimer främst genom att visa muslimer som människor som lever vanliga liv med vardagliga dilemman. Som kanadensiska medborgare lever de på det stora hela i enighet med de kanadensiska levnadsnormerna: de arbetar, bildar familj, skiljer sig, förälskar sig, skrattar, bråkar och syndar. Serien visar att islam inte än någon försäkran mot de mindre eftersträvansvärda aspekterna av den mänskliga naturen, såsom själviskhet och girighet. Men framförallt visar den att det är viktigt med humor och självdistans och att det inte finnas några övergripande tabun när det kommer till humor, vare sig om man är muslim eller ej.



Slutligen gör serien en poäng med att belysa de skillnader som finns mellan muslimer och icke-muslimer. Att vara muslim innebär trots allt att man bekänner sig till vissa levnadsregler som går emot västvärldens normer: man avstår från alkohol, iakttar återhållsamhet, ber fem gånger om dagen och mycket mer. Men LMOP gör inga försök att tona ner islams betydelse för karaktärerna. Dess syfte tycks svarare vara att exponera dessa skillnader, kontextualisera dem och mana fram en fördomsfri dialog kring dem. Den visar, inte minst med seriens religiösa ledare som förebilder, att vi med kunskap och med ett fördomsfritt sinneslag kan leva i harmoni med varandra istället för att ogilla och vara rädda för varandra.

7.1 Framtida forskning

Till en början var denna uppsats ämnad att vara en jämförande studie mellan Little Mosque on the Prairie och dess föregångare Little House on the Prairie. Men efter närmare efterforskning visade det sig att de två teveserierna inte hade mycket mer gemensamt än just namnet. Det skulle dock vara intressant att se ett arbete likt detta, men med fokus på kristendomen i USA under 1970- och 80-talet, när Little House on the Prairie sändes. Serien innehåller många kristna referenser och utspelar sig under 1800-talets andra hälft. En hypotes kan vara att den skapades i reaktion till den snabba tillväxten och de många sociala förändringar som började äga rum i USA på 70-talet.
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Appendix I


Nedan följer en scenriktig redogörelse för innehållet av de åtta avsnitten i första säsongen av LMOP. Redogörelsen av de första par avsnitten är medvetet mer detaljrik. Detta för att ge läsaren en klarare bild av seriens karaktär. Det ska dock poängteras att LMOP i grunden är en komediserie och att de humoristiska inslagen går omöjligt att överföra till ett skriftligt format.


Little Mosque


1. Ett tiotal muslimer strömmar in i en kyrkobyggnad skyltrad med ”Mercys Anglican Church”. Yasir står vi dörren och välkomnar dem. Baber uttrycker sin glädje över att de äntligen har fått en egen moské. Han berömmer Yasir och omfamnar honom.

2. Inne i moskén håller Baber sin sista predikan, innan den nya imamens ankomst. Han kritiserar det västerländska samhället och menar på att ord som winegum, rye bread och liquorish är till för att få muslimer att börja dricka. Rayyan säger till din far att det istället är Babers predikningar som kommer få henne att börja dricka. Baber tycker heller inte att Desperate Housewives är en god ordsammansättning, eftersom hemmafruar är en naturlig företeelse och ingenting man ska känna desperation över. Samtidigt undrar Rayyan om Sara har spelat in gårdagens avsnitt. Under tiden kommer Joe in och ska besöka Yasir Hamoudi Contracting, men när han ser de bedjande muslimerna springer han ut och ringer Terrorist Attac Hotline.

3. Amaar står på Toronto International Airport och pratar i telefon med sin mamma. Han använder orden bomb, självmord och guds vilja om sin fars syn på hans flytt till Mercy. Men konversationen missuppfattas och polisen rusar fram för att stoppa Amaar från att utlösa en självmordsattack.


4. Joe pratar med fader Magee om vad han såg inne i moskén. Magee försäkrar Joe om att det inte är någon fara med att hyra ut kyrkans församlingssal till Yasirs byggnadsfirma. Joe svarar med att även Usama bin Ladin hade en byggnadsfirma.

5. Fatima och Sara diskuterar vad de ska servera för mat på festen som markerar början av Ramadan, och Baber visar upp en skylt som säger Mercy Mosque. Men Yasir försöker dämpa stämningen och menar att de inte bör göra en för stor sak av det hela. Joe kommer tillbaka och Yasir vill lugna honom, men Joe blir rädd för Baber och springer ut igen.

6. Amaar blir förhörd av flygplatspolisen, som verkar övertygade om att Amaar är en självmordsbombare. De hotar honom med bl.a. deportation. När polisen ringer Mercys moské kommer de till telefonsvararen för Yasirs byggnadsfirma. I meddelandet påstår Yasir att hans företag blåser bort all konkurrens.

7. Fred Tupper gästas av Joe i Wake-up People. De talar om vad Joe såg inne i moskén och om faran med muslimer och deras hat för frihet. Fred nämner också Sara som jobbar för borgmästaren. Borgmästaren Popowitcz blir upprörd och manar Sara att ta reda på vad som pågår. Sara misstänker att Yasir har något i kikaren.

8. Hemma hos familjen Hamoudi blir Yasir anklagad av Sara och Rayyan för att inte ha berättat för fader Magee om att kyrkobyggnaden ska användas som moské. Yasir försvarar sig med att ingen ville hyra ut en lokal till en moské. Sedan går de iväg för att möta den nya imamen.

9. Amaar möts av familjen Hamoudi och en nyfiken journalist som vill ha bekräftelse på att den muslimska församlingen är en terroristcell.

10. Amaar sitter på Fatima’s Restaurant och granskar förstasidan med hans namn och bild på. Han frågar Fatima hur muslimerna kunde tillåta en sådan skandal och Fatima skyller på konvertiten Sara. Samtidigt fortsätter Fred sprida misstro i sitt radioprogram.


11. Yasir står och försvarar sig inför Baber och flera andra män inne i moskén. Baber menar på att Yasir bara vill smälta in i popkulturen och omvända alla till kristendomen. Baber tror att han själv aldrig skulle ha orsakat ett sådant rabalder. Då kommer Amaar in och menar att han kommer ordna allting.

12. Amaar medverkar i Freds radioprogram för att dämpa uppståndelsen, men saken blir istället bara värre och Amaar kallar mercyborna för ignoranta. Fred manar Magee att säga upp kontraktet med muslimerna innan solnedgången, och Magee försöker förgäves få tag på Yasir för att prata om hyresavtalet.

13. Amaar bokar en flygbiljett för att återvända till Toronto, men Rayyan kommer in och övertalar honom att stanna.

14. Församlingen står och diskuterar när de ska påbörja Ramadan. Baber menar att de ska använda ett teleskop för att upptäcka nymånen, Yasir vill använda webbsidan moonsighting.com, Sara vill avvara en specifik månad till fasta, och Fatima vill påbörja fastan samtidigt som muslimerna i Saudiarabien. Amaar avbryter och bestämmer att de ska använda teleskopet.

15. Yasir och Amaar står på taket och väntar på att nymånen ska träda fram, när de ser att fader Magee är på våg till moskén med ett kuvert. Yasir klagar över att han inte vill bli av med sitt kostnadsfria kontor och vill att Amaar ska prata med Magee.

16. Amaar försöker övertala Magee att han ska låta den muslimska församlingen ha sin moské, men det visar sig att Magee hade skrivit ett nytt avtal som inkluderar moskén. De två religiösa ledarna skakar hand.

17. Amaar inleder Ramadan med en predikan om ödmjukhet.

18. Därefter är det fest och alla Mercys innevånare är välkomna.

The Barrier


1. Baber försöker sätta upp en vägg i moskén som ska separera män från kvinnor. När Rayyan ser detta blir hon arg och försöker ta ner väggen. Amaar avbryter grälet och säger att han, som moskéns imam, ska besluta hur de ska göra. Till dess ska väggen stå kvar.


2. Rayyan talar med kvinnorna i Fatima’s Restaurant om Babers plan att sätta upp en barriär. Fred Tupper får höra detta och uppmanar Rayyan att vara med i hans radioprogram för att berätta om sexism i islam. Men Fatima tillåter det inte.

3. Layla får tillåtelse av Baber att delta i ett välgörenhetslopp med sina vänner. Baber i sin tur ber Yasir övertyga Amaar om att skiljeväggen ska stanna. Yasir går med på det eftersom Baber hotar med att dra in männens ekonomiska bidrag till moskén, vilket kan leda till att Yasir blir av med sitt kostnadsfria företagskontor.

4. Yasir pratar med Amaar, som påstår att väggen saknar teologiska grunder. Sara och Ann Popowicz kommer in och ber om att borgmästaren ska få hålla tal efter fredagsgudstjänsten.

5. Layla och Baber kan inte komma överens om vad Layla ska ha för kläder under loppet.

6. Familjen Hamoudi diskuterar den nya barriären. När det står klart att Yasir inte tänker övertyga Amaar om att ta ner väggen, bestämmer sig Sara för att slänga ut Yasir ur deras sovrum.

7. Väggen står fortfarande uppe när borgmästaren kommer till moskén för att uppmana församlingen att bidra till stadens nya ishockeybana. Men kvinnorna, och framförallt Rayyan, känner sig obekväma med situationen.

8. Layla upptäcker att hon har fått sin mens, men berättar ingenting för Baber.

9. Fred pratar om jämställdhet mellan könen med hänsyn till väggen i moskén. Sara och Rayyan är förvånade över att de för en gångs skull håller med Fred.


10. Yasir försöker få tillträde till hans och Saras äktenskapsbädd, men lyckas inte.

11. Församlingen samlas för att hålla debatt om skiljeväggen. Baber, Yasir och Fatima tycker att väggen ska stå kvar, medan Rayyan och Sara vill riva ner den. Samtidigt har Fred lyckats mobilisera en grupp jämställdhetskämpar som har kommit för att demonstrera utanför moskén.


12. Sara lyckas driva iväg demonstranterna och Yasir uttrycker frustration över sin familjesituation.

13. Baber hittar mensskydd i Laylas rum.


14. Baber går till Fatima för att hämta en huvudduk till Layla, nu när hon har fått sin första mens.

15. Yasir vrider sig i sömnen på vardagsrumssoffan.

16. Amaar och fader Magee diskuterar fenomenet skiljevägg.

17. Yasir får nog och river ner väggen.

18. Yasir går och hämtar hem Sara från jobbet.

19. Baber drar sig från att berätta för Layla att han vet om hennes menstruation.


20. Det uppstår bråk i moskén när männen försöker sätta upp väggen igen. Amaar bryter upp bråket och talar om att han har kommit fram till ett beslut.


21. Amaar beslutar att halva väggen får stå kvar. De som vill be bakom väggen kan göra det – de övriga får be bredvid den. Han sammanfattar med att det är en ”perfect Muslim solution, nobody is happy!”.


22. Under välgörenhetsloppet upptäcker Fatima att Layla fortfarande inte bär hijab. Baber menar på att de alltid kan ta itu med det nästa månad.

The Open House


1. Fred Tupper kommenterar moskéns flämtande belysning och frågar om det är någon sorts terroristsignaler. Amaar ber Yasir laga elledningen eftersom han tänkte ha öppet hus i moskén. Yasir går med på det då besökare kan gynna hans företag.

2. Amaar pratar med borgmästaren som tänker närvara på moskéns öppna hus i utbyte mot att hon får dela ut skattebroschyrer. Öppet hus ska ha temat A Celebration of Diversity.


3. En av Yasirs företagskunder vill att Yasir ska färdigställa ett byggjobb samma dag som moskén ska ha öppet hus – på söndagen.

4. Baber är emot idén med öppet hus. Han är misstänksam mot icke-muslimer och menar att de i så fall behöver införskaffa metalldetektorer och säkerhetsvakter.

5. Sara och Rayyan pratar om vad de ska ha till middag. Både mor och dotter är på det klara med att det är Fatima som lagar maten, eftersom Sara inte är någon mästerkock.

6. Yasir intygar Amaar och Baber att han ska reparera elledningen innan söndagen.


7. Yasir verkar alltmer sliten mellan jobbet och moskén.


8. Rayyan erbjuder sig att hjälpa Amaar kring förberedelserna. Hennes målsättning är att visa icke-muslimer att islam inte behandlar kvinnor som andra klassens innevånare, då hon själv är feminist och slåss för jämställdhet.


9. Fatima berättar för Amaar att hon har ett unikt perspektiv på islam, i egenskap av afrikan och inte som afrikansk missionär.


10. Baber bidrar med en arabisk ordlista, samtidigt som han övar på sitt bemötande gentemot icke-muslimer. Amaar tycker dock att varken hedningar, barbarer eller de otrogna är smickrande benämningar.


11. Amaar bjuder in fader Magee och hans församling till öppet hus och ertappar honom med att spela våldsamma tevespel. Det är en av hans sista jordiska synder.

12. Rayyan, Fatima och Baber övar på sina tal inför söndagen, då Amaar inte kommer och berättar att endast imamen kan hålla tal. De övriga bestämmer dig för att bojkotta öppet hus.

13. Fred Tupper ställer sig återigen kritisk inför muslimernas göromål, men han kritiserar även borgmästaren Popowicz. Sara beslutar sig då för att delta i Freds radioshow.

14. Amaar rådfrågar Magee om hur han ska göra med Rayyan, Fatima och Baber, och får till svar att han ska be dem komma tillbaka.

15. Yasir får än mer press på sig från din kund och Sara förbereder sig inför sitt möte med Fred.

16. Sara manar Freds lyssnare att komma på öppet hus i moskén.

17. Amaar bönar och ber Rayyan, Fatima och Baber att delta i öppet hus och hålla sina tal. De tre tackar tillfredsställt ja.


18. Öppet hus börjar bra: belysningen fungerar, Yasir delar ut sitt visitkort medan borgmästaren delar ut skattebroschyrer. Rayyan utbildar besökarna om feminism, Baber lär ut arabiska och Fatima håller tal om islam i Afrika. Men plötsligt exploderar elledningen och alla springer ut genom mörkret och röken.

19. Fred Tupper pratat belåtet om hur han visste att detta skulle hända: muslimerna iscensatte ett terrordåd.

20. Baber anklagar icke-muslimerna för terrordåd och Yasir erkänner att det var hans fel som inte kunde laga elledningarna ordentligt.

21. Amaar bekänner för Magee att det nog var hans fel som försökte göra allting perfekt. De två männen enas om att endast gud är perfekt och att ingen människa kan sätta stopp för misstro.

Swimming up Stream


1. Det är snart Halloween. Inne på Fatima’s Restaurant ramlar Fatima och skadar foten. Fred Tupper försöker hjälpa henne, men Fatima vill inte att en man ska rörda vid henne.


2. Rayyan kommer för att undersöka Fatima. Då visar det sig att Fatima hade slagit Fred när han trots hennes vägran hade försökt hjälpa henne.


3. Rayyan konstaterar att Fatima har stukat foten och föreslår simning som rehabiliteringsmetod.

4. Fatima och Rayyan går till simhallen för att delta i en simklass för kvinnor. Men instruktören är inte en kvinna utan en homosexuell man. Eftersom kvinnorna inte kan visa sig i badkläder inför män måste de lämna simhallen.

5. Rayyan vänder sig till borgmästaren för att få en kvinnlig siminstruktör. Borgmästaren svarar att hon tänker granska budgeten i utbyte mot 150 underskrifter.


6. Jamal retar Layla for att Baber inte låter henne gå och fråga ‘bus eller godis’ på Halloween. Fatima säger att hon ska prata med Baber.


7. Amaar vill vara ifred för att begrunda sin tro när Baber avbryter honom. Han vill att imamen ska ställa sig kritisk gentemot Halloween som enligt Baber är hednisk trolldom.

8. Borgmästaren hittar ett budgetöverskott till en kvinnlig siminstruktör, nämligen pengarna som skulle gå till Saras konferensresa till Kina. Sara blir mycket besviken.


9. Rayyan berättar för Fatima om namninsamlingen som Fatima ska hjälpa till med.

10. Sara går till simhallen för att mana fram motstånd hos den befintlige siminstruktören, men utan framgång. Namninsamlingen ser ut att lyckas.

11. Rayyan ber Amaar nämna namninsamlingen på fredagsbönen.

12. Sara berättar för Yasir om sin inställda resa till Kina. Yasir varnar henne för att försöka sabotera namninsamlingen.

13. Borgmästaren Popowicz skryter för Sara om allt hon kommer att uppleva i Kina, så Sara berättar för Fred Tupper om planen att anställa en kvinnlig instruktör för muslimernas skull.


14. Fred använder informationen han fick av Sara för att sprida budskapet om de onda muslimerna.

15. Tiden för namninsamlingen är ute och Rayyan har inte lyckats få in 150 underskrifter.

16. Baber och Fatima bråkar om barnens rätt att fira Halloween. Amaar avbryter dem och föreslår en kompromisslösning: en muslimsk version av Halloween som ska heta Halaloween där barnen klär ut sig till icke-mänskliga figurer från Koranen.

17. Amaar har haft en hektisk dag så han andras ut över en kopp te med fader Magee. Magee menar på att allt som Amaar har fått utstå är en del av ämbetet.

18. Baber följer med Layla och Jamal för att säga bus eller godis. Barnen är utklädda till fikon och oliv, men Baber får mest godis och beröm för sin ”talibankostym”.


19. Sara erkänner för Rayyan att hon saboterade namninsamlingen för att få åka till Kina. Rayyan blir arg och rusar ut ur huset.


20. Baber leker taliban och skrämmer småbarn, medan Layla och Jamal vill åka hem.

21. Under ett samtal med Amaar inser Rayyan att hon också har varit självisk. Medan Sara bara tänkte på sin resa, hade Rayyan helt glömt bort Fatimas skada.

22. Rayyan står ensam i moskén och ber.


23. Simbassängpumpen går sönder.


24. Borgmästaren talar om för Sara att hon trots allt inte kommer att få åka till Kina, eftersom pengarna behövs för att laga simbassängpumpen.

25. Fatima tvingas gå till poolen iklädd en heltäckande muslims baddräkt.

26. Sara och Rayyan blir sams och hela familjen äter kinesisk mat till middag.

The Convert


1. Baber blir väldigt exalterad när en potentiell konvertit, Merlin, kommer till moskén.

2. Sara vill visa Baber och de övriga att hon också menade allvar med sin konversion och bestämmer dig för att be fem gånger om dagen i en hel månad.

3. Merlin kommer in på Fatima’s Restaurant och anmärker på att Layla inte bär hijab. Samtidigt vill Amaar att Merlin ska komma till moskén för att fullborda sin konversion.

4. Sara finner det besvärligt att be på jobbet.


5. Merlin konverterar till islam samtidigt som han börjar visa tecken på extremism. Han klagar inför Amaar över församlingens syndiga uppförande och ogillar när Amaar själv ska gå på bio med Magee.


6. Sara går upp i gryningen för att be.


7. Merlin kritiserar Fatima för hennes användande av koscherkött. Han visar också intresse för Rayyan som han menar skulle bli en lydig hustru.

8. Yasir klagar för Amaar över Saras konstanta bedjande och deras avtagande sexliv. De två männen enas också om att de måste bli av med den ständigt moraliserande Merlin.

9. Sara börjar bli utmattad och borgmästaren tycker att hon inte längre kan göra sitt jobb.


10. Stämningen mellan Merlin och Baber blir allt sämre när Merlin inte kan sluta kritisera Layla.

11. Baber går till Yasir och Amaar för att se hur de tillsammans kan bli kvitt Merlin.


12. Yasir arbetar ut en plan: församlingen ska framstå som dekadent för att skrämma bort Merlin.


13. Sara blir allt tröttare och beslutar sig för att sluta be.

14. Församlingen möts i Fatima’s Restaurant för att iscensätta en icke-muslimsk fest. Männen klär sig i siden och guld, kvinnorna bär utmanande kläder, det serveras alkohol och grisskött och det spelas musik på högsta ljudnivå. De lyckas skrämma bort Merlin, men kort därefter hinner skuldkänslorna ikapp dem och de bestämmer sig för att be.


15. Amaar avslöjar för Merlin att de andra hade spelat honom ett spratt och att han måste lära sig att vara mer ödmjukhet och inte lika dömande.

16. Under kyrkans bingokväll visar det sig att Merlin har konverterat till kristendomen.

The Archdeacon Cometh


1. Fader Magee berättar för Amaar att ärkediakonen kommer på besök för att granska kyrkans ekonomi. Men ärkediakonen vet ingenting om moskén.

2. Yasir är rädd att ärkediakonen kommer att stänga kyrkan och att han kommer att bli av med sitt kostnadsfria kontor. Eftersom de inte kan samla in tillräckligt med pengar föreslår Yasir istället att muslimerna ska spela kristna under ärkediakonens besök för att visa på en växande församling. Amaar i sin tur hittar en teologisk rättfärdiggörelse som tillåter dem att göra så. De bestämmer dock att inte inkludera Baber i deras planer.


3. Fred har ont i ryggen så Fatima ger honom en egengjord salva som ska hjälpa mot besvären.

4. Baber håller på att sätta upp moskéskylten som Amaar tog ner tidigare.


5. Rayyan talar om för Fred att han behöver opereras, men Fred föredrar Fatimas kur.


6. Sara försöker komma ihåg hur det är att vara kristen så att hon kan hjälpa lura ärkediakonen.

7. Fred menar på att Fatimas salva inte fungerar, så hon ger honom en ny örtmedicin. När Rayyan kommer in vill hon att Fatima ska sluta ge Fred falska förhoppningar, men Fatima avfärdar henne.


8. Yasir tar ner moskéskylten igen och säger till Baber att de behöver en ny, större skylt.

9. Den muslimska församlingen befinner sig i kyrkan för att öva på sin kristlighet, när ärkediakonen kommer tidigare än planerat.

10. Yasir uppehåller ärkediakonen medan de muslimska kyrkobesökarna gömmer sig.

11. Fatima pratar med Fred, som har fått utslag över hela kroppen p.g.a. hennes örtmedicin.


12. Sara och Yasir funderar över hur de ska täcka kvinnornas huvuddukar på söndagsmässan.

13. De muslimska kvinnorna har på sig hättor och söndagsmässan passerar utan större problem.

14. Baber håller på att sätta upp den nya moskédekorationen som han självmant har iordningställt.

15. Ärkediakonen tror att fader Magee kar lyckats omvända alla muslimerna till kristendomen. Men precis när de ska skåla för det, kallar Baber till bön med moskéns nya bönehögtalare.

16. Freds utslag är borta men ryggbesvären består. Slutligen tar Fatima och sträcker ut Fred, vilket verkar fundera. Hon erkänner att örtmedicinen bara var till för att se honom lida lite längre.

17. Ärkediakonen läxar upp Magee, men har inte för avsikt att stänga ner kyrkan eftersom det nu finns en betalande moské på kyrkans mark.


18. Eftersom alla kyrkans intäkter nu går till den allmänna anglikanska kyrkan, måste fader Magee hitta nya medel för att finansiera sin kyrka. Han och Amaar går därför till Yasir och kräver betalning för hans dittills kostnadsfria företagskontor.

Mother-in-Law


1. Yasirs mor kommer till Mercy på besök. Hon och Sara kommer inte väl överens och värre blir det när hon avslöjar varför hon egentligen kom: Yasirs kusin Samira har blivit änka och Yasir borde ta henne som sin andra hustru.


2. Sara beklagar sig över Yasir och hans mor för borgmästaren Popowicz.

3. Fader Magee planerar att viga ett homosexuellt par. Joe Peterson hör detta och hotar Magee med att han kommer bli av med sin församling om har förrättar vigseln.

4. Yasirs mor går till Amaar för att be honom viga Yasir och hans kusin, men Amaar vill inte bryta mot äktenskapslagen. Sedan råder han Yasir att vara bestämd och säga nej till sin mor.


5. Fred Tupper konfronterar Magee med hans plan att viga två män.


6. Sara är arg och vill att Yasir ska konfrontera sin mor omedelbart.

7. När Yasir äntligen meddelar sin mor att han inte vill ha en andra hustru, griper hon sig för bröstet och skriker av smärta.

8. Rayyan undersöker sin farmor och fastslår att det inte är något fel på henne.

9. Freds sprider nyheten om Magees liberalism, medan Baber kräver av Amaar att de ska hitta en ny moské. Han vill inte ha en tuttifrutti hyresvärd.

10. En av brudgummarna beställer mat till bröllopet från Fatima’s Restaurant.


11. Yasir hamnar åter i mitten när hans mor och Sara kräver av honom att fatta ett slutgiltigt beslut. Till slut blir Sara så arg att hon rusar ut ur huset.


12. Borgmästaren finner att Sara har flyttat in på hennes kontor.


13. Baber söker en ny moské genom att ringa runt till olika fastighetsägare.


14. Fatima och Rayyan försöker övertyga Yasirs mor om att Sara är den enda kvinnan för Yasir. Baber i sin tur blir ursinnig när han får reda på att Fatima ska servera mat på de två männens bröllop.

15. Yasir ber av förtvivlan. Amaar råder honom återigen att säga nej till sin mor och menar att det är synd att han och Sara inte har ett äktenskapsförord mot polygami.


16. Fred fortsätter propagera mot fader Magee.

17. Baber gör plakat inför sin tilltänkta demonstration mot gayäktenskap och får stöd av Joe.


18. Yasir förfalskar ett äktenskapsförord.


19. Rayyan och Ann lyckas övertala Sara att återvända hem.


20. De två brudgummarna talar om för fader Magee att de inte kan utsätta honom för skandal och att de istället tänker gifta sig i Toronto.

21. Yasir visar det förfalskade äktenskapsförordet för sin mor, lagom i tid för Saras hemkomst.

22. Baber och Joe står och demonstrerar utanför en tom kyrka. När de går iväg konstaterar prästen och imamen att det kan vara början på en långvarig vänskap.


23. Sara lägger till ett antal klausuler i Yasirs äktenskapsförord och paret försvinner upp till deras sovrum.

Playing with Fire


1. Rayyans nye patient, brandmannen Jeff, visar ett tydligt intresse för Rayyan och för hennes tro, så Rayyan ger honom en liten skrift om islam.

2. Inne på Fatima’s Reastaurant träffar Rayyan på Jeff igen. Han vill bjuda ut henne på middag, men Rayyan svarar med att hon inte kan ha en pojkvän. När Baber och Layla ser de två prata säger Layla att Jeff är snygg och Baber blir arg.


3. Baber går raka vägen till Yasir för att klaga över Rayyans opassande beteende, men Yasir säger att han litar på sin dotter.


4. Hemma hos familjen Hamoudi ställs Rayyan inför ett korsförhör. Medan Yasir absolut inte vill att Rayyan ska träffa Jeff, tycker Sara att hon borde utforska sina möjligheter.


5. Baber ertappar Layla med att läsa läxor med en pojke. Han anser att det är Rayyans fel.

6. Yasir har kallat på Jeff för att göra en brandinspektion av moskén. Vad han egentligen vill är dock att granska Jeff och hans motiv.

7. Baber pratar med Amaar om vad han såg på Fatima’s Restaurant. Amaar är uppenbart bestört och Baber undrar om inte Amaar är förälskad i Rayyan.

8. Jeff hittar på en skada för att få träffa Rayyan igen. Han insisterar att de ska äta middag tillsammans, men Rayyan avböjer.

9. Baber ämnar skicka Layla till en muslimsk flickskola och Layla blir ledsen.

10. Amaar kallar till sig Rayyan för att prata om hennes omoraliska beteende. Rayyan blir arg och menar att det kanske inte vore fel att trots allt äta middag med Jeff.


11. Layla vänder sig till Fatima, som lovar att prata med Baber om hans senaste påfund.

12. Rayyan ringer Jeff och tackar ja till middagsträffen.


13. Rayyan ber Sara vara hennes och Jeffs förkläde, och Sara bli överlycklig.

14. Fatima pratar med Baber som verkar ha bestämt sig för att skicka iväg Layla. Men han oroas för att inte kunna klara av tillvaron utan sin dotter.


15. Amaar pratar med Jeff om hur man ska behandla en muslimsk kvinna. Men han går till personliga angrepp och lyckas slutligen provocera Jeff.


16. Sara försöker lugna Yasir över Jeffs och Rayyans träff.

17. Layla gråter medan Baber berättar om hennes fantastiska nya skola.

18. Jeff anländer till middagen. Sara släpar iväg med Yasir för att ge det unga paret lite avskildhet.

19. Yasir irrar omkring i sovrummet av nervositet.


20. När Jeff försöker kyssa Rayyan backar hon undan och inser att hon har begått ett misstag. Hon erkänner för Jeff att hon bara utnyttjade honom.


21. Rayyan berättar för sina föräldrar att hon sårade Jeff. Hon reser sig för att gå och be i moskén.

22. Baber får reda på att Rayyan inte längre träffar Jeff och blir överlycklig. Han behöver inte längre skicka iväg Layla.

23. Amaar kommer in när Rayyan sitter och ber. Båda ber om ursäkt för sitt beteende och säsongen slutar med ett kärvänligt gnabb mellan Rayyan och imamen.

Appendix II


I första säsongen av LMOP möter vi följande karaktärer:


Amaar Rashid – Mercys imam och före detta jurist från Toronto. Även om han snabbt kommer tillrätta in i den lilla staden Mercy, förblir han präglad av sin bakgrund som storstadsadvokat. Han kan vara ironisk och oförstående inför de övrigas småstadsmentalitet. Amaar är relativt liberal i sin religiösa åskådning. Han tillämpar fria tolkningar av koranen och är en mästare på att kompromissa om teologiska kärnfrågor. På sin fritid umgås han gärna med fader Magee, och allting tyder på att han hyser en hemlig förälskelse gentemot Rayyan Hamoudi.

Yasir Hamoudi – Byggnadsentreprenör som har sitt kontor i Mercys moské. Yasir är än mycket praktiskt lagd familjefar som utövar islam sporadiskt och efter behov. Han är dock mån om sin ledande roll i den muslimska församlingen, varför han engagerar sig i moskéns angelägenheter. En annan förklaring till Yasirs engagemang är att han under större delen av första säsongen inte behöver betala någon hyra för sitt företagskontor. Hans livs kärlek är hans fru Sarah, som, tillsammans med deras dotter Rayyan, har stor makt över Yasir.

Rayyan Hamoudi – Dotter till Yasir och Sarah Hamoudi. Rayyan är läkare och feminist som tar sin religion på största allvar. Hon bär hijab och tror på avhållsamhet, samtidigt som hon utmanar auktoriteter och kämpar för reformer. Rayyan kan vara kritisk mot sina föräldrar som tar alltför lättvindigt på frågor gällande islam och socialt ansvar. Hon tycks vara lika hemligt förälskad i Amaar som han är i henne.

Baber Siddiqui – Frånskild ekonomiprofessor och Mercys mest konservative muslim. Baber var församlingens imam innan Amaar ersatte honom. Han tycker ofta att imamen och de övriga inte förstår sig på ”sann” islam, och att hans åskådning är den enda rätta. Baber har alltid på sig taqiyah, och han misstror icke-muslimer som han bland annat kallar för hedningar. Samtidigt har han en tendens att lätta på sina strikta levnadsnormer när det handlar om att skydda och behaga hans enda dotter Layla.

Sarah Hamoudi – Borgmästarens pressombudsman och muslimsk konvertit. Sarah konverterade till islam i samband med sitt giftermål med Yasir, men liksom Yasir lever Sarah ett övervägande sekulärt liv. Före sin konversion var hon en medlem av den anglikanska kyrkan, vilket gör henne till en länk mellan den muslimska och den kristna världen.

Fatima Dinssa – Restaurangägare och nigeriansk invandrare. Fatima’s Restaurant är en konstant mötesplats för stadens muslimer liksom många icke-muslimer. Fatima själv är en djärv änka som gärna stoltserar med sin matlagning och sitt nigerianska ursprung. Näst intill Baber är hon församlingens mest konservativa muslim. Hon har en son, Jamal, och agerar ofta som surrogatmamma åt Babers dotter Layla.

Ann Popowicz – Stadens borgmästare. Ann står nära den muslimska församlingen på grund av hennes vänskap och samarbete med hennes pressombudsman Sarah Hamoudi. Hon är väldigt stödjande gentemot Mercys muslimer, så länge de ger henne sitt politiska stöd. Det och mycket annat gör borgmästaren Popowicz till en sann politiker.




Duncan Magee – Anglikansk präst som hyr ut moskébyggnaden till den muslimska församlingen. Fader Magee är en stor förespråkare av det kristna kärleksbudskapet. Han tror på tolerans och fred mellan alla människor, vilket han ibland får kritik för från Mercys mer konservativa kristna innevånare. Han oroas för den anglikanska församlingens fortbestånd och han bollar gärna idéer med sin gode vän Amaar.

Fred Tupper – Konservativ radiopratare. I sitt dagliga radioprogram Wake-up People har Fred hittat ett forum för att svartmåla muslimer vid varje givet tillfälle. Han är en icke-muslimsk version av Baber: han misstror muslimer, anklagar dem för terrordåd och barbari. Men vid närmare observation tycks han vara lika misstänksam och oartig mot alla – alla utom Fatima.

Layla Siddiqui – Muslimsk tonårstjej. Layla vill bara vara en vanlig kanadensisk tonåring, vilket kan vara svårt med tanke på Babers stränga regelverk. Hennes och hennes fars relation är en tydlig gestaltning av de kulturkrockar som kan uppstå mellan första och andra generationens invandrare.

Joe Peterson – Stadens pajas. Joe dyker ofta upp för att intensifiera konflikten mellan Mercys muslimer och icke-muslimer. Hans överdrivna oförstånd är om möjligt större än Fred Tuppers inrotade vanföreställningar.
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