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1. Inledning. 
Enligt Mansoor Moaddel (2002:1) skiljer sig förhållandet mellan Muslimska Brödraskapet 

och kungahuset i Jordanien från de övriga länderna i Mellanöstern i och med att det varit en 

fredlig och lugn relation där Brödraskapet dessutom försvarat myndigheterna mot radikala 

ideologier. En liknande åsikt presenterar Renate Dieterich (2002:138) som påstår att 

Muslimska Brödraskapet i Jordanien, trots stundvis kritik mot regimen, egentligen aldrig 

ifrågasatt kungahusets legitimitet medvetna om att de är helt beroende av kungahusets 

välvilja.  

 

Jordanien ser sig som en arabiskmuslimsk stat på väg mot en demokrati. Med en sådan 

självbild blir islam en integral del av samhället. Det stöd som det jordanska samhället gav det 

Muslimska Brödraskapet i valen november 1989 och 1993 visade dessutom att organisationen 

blivit något som kungahuset måste ta med i beräkningen i den demokratiska processen. För 

det Muslimska Brödraskapet kan det upplevas som en tilltalande idé då man genom ett 

samarbete med kungahuset både kan bevara sin maktbas och dessutom se till att andra 

konkurrerande och kanske mer militanta och extrema muslimska grupper marginaliseras.  

 

 

Den demokratiska processen i Jordanien kan således ses som en samverkan mellan det 

Muslimska Brödraskapet och kungahuset. Det Muslimska Brödraskapet tycks ha stora delar 

av det civila samhällets (Civil society is as a "third sector," distinct from government and business. In this 

view, civil society refers essentially to the so-called "intermediary institutions" such as professional associations, 

religious groups, labor unions, citizen advocacy organizations, that give voice to various sectors of society and 

enrich public participation in democracies. Perhaps the simplest way to see civil society is as a "third sector," 

distinct from government and business. In this view, civil society refers essentially to the so-called "intermediary 

institutions" such as professional associations, religious groups, labor unions, citizen advocacy organizations, 

that give voice to various sectors of society and enrich public participation in democracies.) 
1 stöd och bör 

därmed agera opposition mot regimen. Samtidigt kan kungahuset använda det Muslimska 

                                                
1 http://www.civilsoc.org/whatisCS.htm 
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Brödraskapet som det civila samhällets ”luftventil” och verktyg för reglering av den 

demokratiska processen. Denna samverkan är naturligtvis begränsad och beroende av att 

kungahuset i Jordanien innehar makten och bestämmer i vilken utsträckning den skall delas 

eller decentraliseras.  

 

Därmed skulle den demokratiska processen i Jordanien, varken vara ett direkt resultat av det 

civila samhällets påtryckningar eller regimens initiativ till en successiv maktdelning, utan en 

växelverkan mellan kungahuset och det Muslimska Brödraskapet. Det kan i och för sig leda 

till en demokratisk utveckling. Men det kan också leda till en stagnation i processen där båda 

parterna bevarar sin makt genom en ömsesidig maktbalans, och där kungahuset reglerar och 

tyglar det civila samhället med hjälp av det Muslimska Brödraskapet. 

 

Det är därför av betydelse att försöka utröna i vilken utsträckning denna relation kan/vill 

påverka det jordanska samhället i demokratisk riktning. För det första är det av betydelse att 

studera om Muslimska Brödraskapet verkligen kan ses som representant för det civila 

samhället. Detta på grund av att det civila samhällets stöd är en absolut nödvändighet för att 

förändringar i samhället skall kunna genomoföras med legitimitet.  Givetvis är det också av 

intresse att pröva i vilken utsträckning Muslimska Brödraskapet och kungahuset är benägna 

att stödja en demokratisk process.   

 

 

 

2. Syfte. 
Uppnå insikt i förhållandet mellan Muslimska Brödraskapet och regimen i Jordanien. 

Jordaniens demokratiska utveckling har kanske inte uppmärksammats i lika stor utsträckning 

som andra länder i Mellanöstern. Då relationen mellan Muslimska Brödraskapet och makten i 

Jordanien skiljer sig från liknande förhållanden i Mellanöstern är det intressant att studera en 

situation som är unik. Ett resonemang kring detta unika förhållande bör kunna leda till en idé 

om demokrati i Jordanien är möjlig och hur den kan komma att se ut, då kungahuset har 

Brödraskapet som partner i processen. 
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3. Problemformulering  
Vad kommer den jordanska ekvationen ge för resultat? 

Den jordanska ekvationen består av å ena sidan en monarki som både vill driva fram 

demokratiska reformer och samtidigt bevara sin makt och å andra sidan ett starkt och 

välorganiserat Muslimskt Brödraskap, med visionen om ett islamistiskt samhälle. Dessutom 

är majoriteten av den jordanska befolkningen palestinier. Kungahuset och palestinierna lever i 

ett komplicerat förhållande på grund av tidigare konflikter, vilket jag kommer att återkomma 

till. Detta har lett till att palestinierna har valt det Muslimska Brödraskapet som politiska 

hemvist. Där kan de uttrycka sina politiska intressen i första hand som muslimer utan att 

behöva göra det under palestinsk flagg. För kungahuset kan det upplevas som ett hot på väg 

att utvecklas till en regimkritisk ”palestinskislamistisk” röst. Den jordanska ekvationen blir 

därmed en rad till synes olika ambitioner på kollisionskurs som kan riskera både den 

jordanska stabiliteten och kungahusets makt. Frågan blir därmed om/hur den jordanska 

ekvationen klarar demokratiska reformer?  

   

Fred Halliday (2005:50) anser att det i demokratiska samhällen bör förekomma kontroller av 

den lagstiftande makten. Att den bör vara transparant för offentlig insyn, genom press och 

oberoende utredningar som bevakar det regeringar gör. Kellas (1998:70) hävdar dessutom att 

demokrati på de flesta platser på jorden är accepterat som folkets regim. 

 

Uppenbart är att definitionen på demokrati kan variera men vad som tycks sammanbinda de 

olika definitionerna är bland annat folkstyre och yttrandefrihet.  

 

Christer Hedin (2005:91) anser att i arabiska länder kan demokratiska processer stå i konflikt 

med islamska ambitioner. En stark opinion som anser att islam är den rätta vägen till ett mer 

rättvist samhälle är enligt honom drivkraften bakom Muslimska Brödraskapet och hela den 

radikala islamismen. Hedin (2005:90) pekar på att religionen kan skapa trygghet genom att slå 

vakt om traditioner. ”Det är ingen tvekan om att den antidemokratiska tendensen bland 

islamister har fått ett stort genomslag.”(Hedin 2005:185) 
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Fred Halliday (2005:318) räknar upp ett antal områden där stater, oavsett de externa 

påtryckningarna kan bevara sina demokratiska ambitioner; ”kvaliteten på ledarskap och 

regering, inte minst beträffande korruption, kvaliteten på utbildning, deltagandet av kvinnor i 

det offentliga rummet, politik och ekonomi, öppenheten i media och publicering.” (Min 

översättning från eng.) 

 

Hur samhället i ett muslimskt land upplever liberalisering i förhållande till Muslimska 

Brödraskapets och regimens intressen av att bevara exempelvis ”islamisk moral” (Islamic 

moral) eller ”offentlig moral” (public moral)2 är heller inte självklart. Uttrycken kan tjäna som 

argument för att exempelvis uppmana till skarpare presscensur eller begränsad rörelsefrihet 

för kvinnan i det offentliga rummet genom utvidgad makt till Shariadomstolarna vilket jag 

kommer att resonera kring längre fram i texten. Om dessutom det civila samhället i Jordanien 

anser ”offentlig moral” vara av betydelse måste det tas med i bräkningen under processens 

gång. I detta sammanhang bör man konstatera att även kungahuset kan skydda sig från 

exempelvis kritisk press genom att åberopa ”offentlig moral”.  

 

Vid första anblicken borde demokratiska ambitioner i Jordanien leda till direkt konflikt med 

islamistiska och monarkiska intressen som även sinsemellan kämpar om makten, medvetna 

om det civila samhällets betydelse för att kunna legitimera makten. Frågan är vad dessa 

spänningar kommer att få för konsekvenser för den demokratiska processen i Jordanien?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Dessa uttryck är tänjbara och dess innebörd varierar från samhälle till samhälle. Uttrycken används dock flitigt 
i de källor jag använt mig av. I princip används uttrycken i fråga om exempelvis alkoholförtäring, spel och 
relationer mellan könen men också i fråga om hur kvinnan bör uppträda offentligt. Då båda ”islamisk moral” och 
”offentlig moral” i princip uttrycker samma idé kommer jag fortsättningsvis endast använda mig av uttrycket 
”offentlig moral”. 

 

  



 6 

 

 

4. Metod. 
Studier om Jordaniens demokratiska process och annat källmaterial. 

Jag har valt att undersöka förhållandet mellan det Jordanska kungahuset och det Muslimska 

Brödraskapet för att det skiljer sig från andra länder i MENA regionen. 

 

Jag gör det med hjälp av studier om Jordanien i bok- och artikelform och artiklar bl.a. i 

arabisk och jordansk press på engelska. 

 

Jag är medveten om att flera parametrar påverkar förhållandet mellan det Muslimska 

Brödraskapet och regimen, så som exempelvis ekonomi och utrikespolitik. Men med tanke på 

detta arbetes omfång har jag valt att hålla mig till endast tre parametrar. 

 

A. Den palestinska befolkningen i Jordanien. 

Det Muslimska Brödraskapet är enligt Robinson (1998:400) den enda politiska organisation 

där palestinier kan delta och arbeta för ett politiskt program utan att behöva göra det under 

palestinsk flagg. Till skillnad från andra jordanska organisationer har det Muslimska 

Brödraskapet och Islamic Action Front (IAF)3 haft en rad palestinier på framstående 

positioner som inte presenteras som palestinier för den jordanska allmänheten. Palestinierna 

är dessutom en betydelsefull majoritet i Jordanien närvarande i så gott som varje 

samhällsklass. De är en tydlig och aktiv del i det civila samhället i Jordanien, som de 

dessutom i flera avseenden format och kommer därför under alla förhållanden att ha betydelse 

för hur den demokratiska processen i Jordanien kommer att forma sig. 

 

B. Shariadomstolens makt i Jordanien. 

Den nationella stadgan som formulerades 1992 hade som syfte att definiera behovet av 

politiska reformer. Men eftergiften till Brödraskapet i stadgan var att bevara principen av 

muslimsk lag genom Sharia.  ”Den fjärde punkten i deklarationen hävdar att islam är 

statsreligionen och att muslimsk lag är den principiella källan för lagstiftning.” (Milton-

Edwards 1993:197-198). (min översättning från eng.) 

 

                                                
3 Muslimska Brödraskapets parti i Jordanien 
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C. Presslagen i Jordanien. 

”Maj 1993 instiftades PPL ( Press an publication Law) i Jordanien vars syfte i princip var att 

privatisera pressen och ta bort den statliga censuren, samtidigt som myndigheterna gavs större 

utrymme att straffa oberoende journalister.”(Campagna 1998:45) (Min översättning från eng.)  

”17 maj lade parlamentet till 14 ändringsförslag till PPL med rader av förbud och utökade 

makt till myndigheterna att stänga publikationer.” (Campagna 1998:45) (Min översättning 

från eng.) Muslimska Brödraskapet var en av krafterna bakom genomdrivandet av 

begränsningarna av PPL. (Campagna 1998:46) 

 

Det finns ingen ambition från min sida att gå igenom varken palestiniernas historia, öden och 

situation annat än just vad som, enligt min mening är relevant för denna studie. Detta gäller 

även Jordanien. Därför har jag valt att i presentationen av Jordaniens linjära och 

förhållandevis välkända historia använda mig av Davd E. Long, Bernard Reich (ED)(the 

government and politics of the middle east and north africa) fourh edition USA 2002.  
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5. Bakgrund: Muslimska Brödraskapet. 
Det Muslimska Brödraskapet har sitt ursprung i Egypten under 1920-talet som ett resultat av 

spänningar mellan samhällsklasser och olika religiösa tolkningar. De fattiga förknippade 

rikedomen med bristande respekt för religionen och ur medelklassen växte individer som 

upprördes av utvecklingen. Akademiker sökte sig till religiöst inspirerade proteströrelser för 

att kämpa för ett rättvisare samhälle. Precis som islams guld år på 600-talet präglades av 

fromhet, yttre framgångar och inre sammanhållning skulle det samma kunna åstadkommas i 

samtiden om bara alla återvände till islam. De fattiga fick förtroende för en ideologi som med 

religionens hjälp erbjöd ett rättvisare samhälle. Detta skulle ske genom förståelsen av att 

islam omfattar allt i livet. Att islam vilar på Koranen och Sunna och att principer som 

utvecklas ur dessa texter är användbara överallt. Friheten från främmande makter var ett 

grundläggande budskap.  Hedin (2005:91-92) 

 

 
Sayyid Qutbs (1906-1966) och Hasan al-Banna (1906-1949) är Två av dem som förknippas 

med att ha formulerat det tankgods som har kommit att ligga till grund för det Muslimska 

Brödraskapets ideologi. 

 

Qutbs ambition var att få ut islam ur jahilyya4 och dess påverkan för att slutligen förtränga 

jahiliyya från världen och grunda en homogen ideologi som naturligtvis också är den enda 

rätta. (Tripp 1994:171-172) 

 

Qutb krävde en total underkastelse utan ifrågasättande. Med tro kunde allt lösas och den 

förutsättningslösa tron var grunden för förträngandet av jahiliyya. (Tripp 1994:169) 

 

I Qutbs värld fanns det inget utrymme för olika uppfattningar. Målet var att återupprätta den 

gudomliga makten genom att etablera en stat styrd och reglerad genom Sharia. (Tripp 

1994:162) Den politiska ambitionen handlade enligt Qutb om att skapa harmoni i världen som 

genom sanningen skulle genomgå radikala förändringar. (Tripp 1994:166).  Genom ett socialt 

och politiskt agerande skulle varje individ kunna ta sig ur känslan av förtryck. Och om varje 

                                                
4 Ett tillstånd av okunnighet som i första hand rör perioden före Muhammed. I en vidare religiös betydelse syftar 
termen till okunnighet om Islam. (Rippin 2005:315) 
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individ tog sitt ansvar och agerade inom sitt område skulle sakta men säkert jahiliyya 

förträngas och det muslimska samhället etableras. (Tripp 1994:175) 

 

Hassan al-Banna grundade 1928 det Muslimska Brödraskapet i syfte att bekämpa vad som 

han såg vara den korrupta västerländska kulturen. Inom en period på tio år utvecklade 

Brödraskapet sin egen press och kulturella verksamhet. ( Commins 1994:132) 

 

Al-Banna ansåg att det var västerlandets moraliska förfall som låg till grund för den 

muslimska världens problem. För att återupprätta islam krävdes att religionen rensades från 

allt sådant som skadat den. Det krävdes helt enkelt en strid mot allt religiöst nytänkande. 

(Commins 1994:134). För att uppnå detta krävdes enligt al-Banna en regim som kunde styra 

allmänheten åt rätt håll, förhindra uppror och anarki och ena massorna. Regimen skull vara 

ansvarig inför Gud och se till att det muslimska folket agerade förenat. Samtidigt skulle folket 

inneha rätten att både övervaka regimen och bidra med idéer och råd för förbättringar. Folkets 

åsikter skulle respekteras. Med dessa ramar finns det även en möjlighet till demokrati torts att 

det är något diffust. (Commins 194:135) Al-Banna accepterade dock inte flerpatisystemet som 

en möjlighet i islamisk stat. (Commins 1994:136). Kvinnans roll var enligt al-Banna redan 

utstakad av Gud och därmed även hennes behov av studier begränsade. Det hon behöver lära 

sig är sådant som hon har användning av i hemmet och för att fostra barnen. Juridik och 

främmande språk blir därmed exempel på ämnen som inte hör till kvinnlig utbildning. 

(Commins 1994:143) 

 

Det Muslimska Brödraskapets mål blev att rena islam från, vad man kallade, västvärldens 

influenser. Det skulle göras genom revolutionär social verksamhet vilket till slut skulle leda 

till en stat som med hjälp av Sharia kunde reglera alla individens och samhällets behov. Detta 

i sin tur skulle leda till social rättvisa och i förlängningen politisk frihet. Med muslimsk 

ordning grundad på principen att underkasta sig en rättvis ledare som har insiktsfulla 

rådgivare och kan bli avsatt skulle det perfekta samhället bli möjligt. (Rippin 2005:236) 

 

Det är inge tvekan om att det Muslimska Brödraskapets idéer vilar på ambitionen att skapa en 

stat grundad på muslimsk lag. Vad som dock är oklart är hur en sådan muslimsk stat kommer 

att utformas då Brödraskapet egentligen aldrig haft makten och därmed heller aldrig behövt 

förhålla sig till hur man ska styra över ett samhälle. (Brown 2004:215). I Egypten har man 

kunnat se hur Brödraskapet ibland varit en högljudd opposition till regimen och ibland 
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anpassat sig till det politiska spelet. Trots påtryckningar utifrån både av finansiärer och 

politiska intressenter, som emellanåt uttrycker besvikelse över att Brödraskapet blivit för 

stillsamt eller moderat, har Brödraskapet följt sin egen pragmatiska linje. Detta kan leda till 

slutsatsen att ett anpassningsbart och förhandlingsvilligt Brödraskap är lika sannolikt som ett 

Brödraskap på väg mot inbördeskrig. (Eickelman & Piscatori 1996:132)  

 

 
Det Muslimska Brödraskapet har i flera arabiska länder en folklig förankring som finns i alla 

samhällsklasser. Denna studie har ingen ambition att undersöka hur viktig eller betydelsefull 

religionen är i de olika samhällsklasserna. Däremot kan konstaterandet att religionen är viktig 

i alla samhällsklasser ha betydelse för en förklaring till varifrån Muslimska Brödraskapet får 

sitt stöd.  Då Islam inte bara är en religion som nöjer sig med tro utan även förväntar sig ett 

visst levnadssätt som är definierat i de religiösa skrifterna kräver religionen ett utrymme i 

samhällets alla delar. Det tycks vara oklart huruvida det Muslimska Brödraskapet kan växa in 

i en roll av maktinnehav och hur det i sin tur kan komma att påverka både Brödraskaptes 

förhållningssätt till demokrati och relationen visavi kungahuset i Jordanien?  
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6. Bakgrund: Jordanien.  
Februari 1999 dog kung Hussein efter en lång kamp med cancer. Kung Hussein hade då haft 

makten från 1953 och därmed blivit den monark i regionen som suttit längst vid makten under 

det senaste århundradet. Kungahuset avtryck i den Jordanska utvecklingen är därmed 

outplånligt. Redan 1960 gav kungahuset det Muslimska Brödraskapet sitt stöd vilket 

garanterade Brödraskapet ett legitimt utrymme i samhället. (Anderson 2005:201)  

 

Jordanien har genom sin historia genomgått en rad dramatiska övergångar. En process av 

begränsad demokrati och en rad ekonomiska reformer i och med kungahusets kontakt med 

globaliseringen sedan 1989, en formell fred med Israel sedan 1994 och slutligen 

maktövertagandet av kung Hussains son Abdullah II 1999.   Den kritik som riktades mot 

kungahuset efter fredsöverenskommelsen med Israel använde Muslimska Brödraskapet för att 

stärka sin ställning i samhället. (Curtis 2002:246)  

 

I och med den nuvarande konstitutionen i Jordanien, som offentliggjordes 1952 under kung 

Talas regim, ökades parlamentets maktbefogenheter. Kungen innehar makten över 

premiärministern och kabinettsmedlemmarna och har dessutom befogenheten att avskeda 

kabinettsmedlemmarna, medan makten att avskeda premiärministern ligger hos parlamentet. 

(Curtis 2002:254) Dessutom har kungen makten att stifta lagar, lägga veto på lagstiftning, 

utfärda kungliga dekret (med premiärministern och fyra kabinett medlemmars godkännande),  

ändra i konstitutionen, beordra de väpnade styrkorna och deklarera krig. Den till synes 

absoluta makten kom att ge kungahuset de verktyg som behövdes för att reglera den 

demokratiska processen och antingen driva den framåt eller bromsa upp den beroende på 

kungahusets egna intressen. 

 

Rättssystemet består av tre kategorier av domstolar.  

1. De civila domstolarna är baserade på västerländsk lagstiftning. 

2. Det religiösa domstolsystemet som har ansvaret för den individuella statusen och det 

kollektiva biståndet. Sharia domstolarna ansvarar för den muslimska befolkningen medan de 

kristna grupperna har sina egna överläggningar.  

3. Specialdomstolarna som har ansvaret för stam och land frågor. Kungen bevarar rätten att 

utnämna och avsätta domare och ge lagbrytare nåd. (Curtis 2002:255)  
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Denna punkt har en absolut avgörande betydelse enligt min mening för att visa på hur makten 

trots allt ligger kvar hos kungahuset. Att sedan 1973 varje vuxen person inklusive kvinnor är 

röstberättigade kan å andra sidan vara ett exempel på kungahusets ambition att trots allt driva 

mot en demokratisering. Men så länge kungahuset helt och hållet styr domstolarna får 

rösträtten en marginell betydelse.   

 

Samhällets kritik mot kungahusets maktfullkomlighet å ena sidan och det civila samhällets 

stöd till det Muslimska Brödraskapet å andra sidan kan ses i ljuset av valresultaten november 

1989 då oppositionspartiet kandidater lyckades väl.  34 av 80 stolar i underhuset gick till 

kandidater som identifierade sig med det Muslimska Brödraskapet och till oberoende 

islamister. Tillsammans formade det största enskilda blocket i parlamentet. Vänstern och 

nationalisternas kandidater fick ytterligare 13 stolar. 

 

1993 resulterade valet i ett mer moderat parlament vilket kom som ett resultat av en 

kontroversiell ändring i lagstiftning. Den innebar att distriktsrepresentanter inte längre hade 

lika många röster som antalet representanter från distriktet istället blev det en man en röst.  

Denna vallag förblir huvudtvisten mellan regimen och oppositionen. Regimen införde mer 

inskränkningar i media innan valet 1997, vilket var en tillbakagång från den öppenhet som 

åstadkommits sedan 1989. Parlamentsvalet 1997 bojkottades av ett oppositionsblock 

bestående av 11 partier i protest mot den nya vallagen, medians begränsningar, den pågående 

ekonomianpassningen och normaliseringen av relationen med Israel. Bojkotten ledde till ett 

relativt anpassningsbart och regimvänligt parlament. (Curtis 2002:257)  
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7. Bakgrund: Palestinier.  
Den första vågen på 100.000 palestinska flyktingar kom till Jordanien 1948. 1949 bildades 

UNRWA i syfte att ge de palestinska flyktingarna temporär hjälp. Flyktingläger etablerades i 

Jordandalen och i anknytning till städerna Amman, Zarqa och Irbid. Inte alla registrerade sig 

som flyktingar. De kristna palestinierna togs exempelvis om hand av lokala kristna. 1967 kom 

ytterligare en våg på 388.000 flyktingar som centraliserade sig i första hand runt Zarqa och 

Amman och sex nya läger byggdes av UNRWA. 1951 blev palestinierna medborgare i 

Jordanien. Den tredje vågen som var mellan 300.000-350.000  återvände från Gulf staterna 

under Gulf Kriget 1990-1991. Dessa kom också att bosätta sig i området kring Amman. I 

området, ”StorAmman” som består av städerna Zarqa, Salt, Ruseifah och Madaba, bor 70 

procent av Jordaniens befolkning och majoriteten av dem är palestinier. (Hamarneh 2002:172-

173).  

 

1998 hade UNRWA 3.2 miljoner palestinska flyktingar registrerade av dessa var 1,3 miljoner 

registrerade i Jordanien. (Hamarneh 2002:174) 

 

I Jordanien kom palestinierna enligt Betty S. Anderson (2005:116) att finna utlopp för sina 

politiska ambitioner i den utbildade medelklassen, professionella befolkningen. Där formades 

arabisk nationalism och progressiva politiska partier som opposition mot den Hashemitiska 

regimen. Anderson hävdar också att Palestinier på alla socioekonomiska nivåer var delaktiga i 

att forma grunden för den politiska verksamheten i Jordanien både genom deras tidigare 

erfarenheter men också på grund av viljan att nå socioekonomiska förändringar. 

 

Ytterligare en betydelsefull händelse kom att bidra till att kungahuset i Jordanien egentligen 

aldrig kom att omfamna palestinierna med fullt förtroende.  

 

Mars månad 1968 slog den israeliska armén till i Karameh flyktingläger i västra Jordanien. 

Med hjälp av den jordanska armén lyckades irreguljära förband förorsaka de israeliska 

styrkorna tunga förluster. Bland de irreguljära förbanden fanns al-Fatah, en av de palestinska 

beväpnade grupperingarna. I ljuset av Jordaniens misslyckanden under kriget med Israel 1967 

ökade al-Fatah popularitet i så gott som varje flyktingläger i hela Jordanien. Stödet för al-
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Fatah i hela den arabiska världen efter slaget vid Karameh resulterade i en stat i staten i 

Jordanien. November 1968 utspelades en tre dagars strid mellan al-Fatah och den jordanska 

armén, vilken var den första i en rad sammanstötningar. För Hussains del var den största oron, 

att de återkommande sammanstötningarna slutligen skulle leda till ett inbördeskrig. Från 

september 1970 och tio månader framåt omintet gjorde den jordanska armén, alla palestinska 

motståndsceller. Det jordanska kungahuset segrade till ett högt pris. Tusentals palestinier 

dödades och ytterligare tusentals flydde eller drevs ut från Jordanien till bl.a. Libanon. Efter 

konflikten som fick namnet ”Svarta September”, var det många palestinier som kom att se 

kungahuset i Jordanien som en värre fiende än Israel.  Trots att det är mer än trettio år sedan, 

är det fortfarande en händelse som påverkat relationen mellan kungahuset och den palestinska 

befolkningen. (Curtis 2002:262) 

 

7.1. Analys: Palestinier. 
I artikeln ”Defensive Democratization” pekar Glenn E Robinson (1998:400)  på det faktum att 

palestinierna egentligen aldrig omfamnats helt av den jordanska regimen vilket skulle vara en 

av anledningarna till den lågmälda palestinska rösten i det jordanska politiska livet. Det 

faktum att PLO ingick ett avtal med Israel i Oslo-avtalet och lämnade östbankspalestinierna 

därhän upplevdes av dem som ett svek. Detta resulterade i att palestinierna gav sin röst till 

Brödraskapets parti IAF som förkastade Oslo-avtalet.  

 

Brödraskapets förankring i flyktinglägren blev allt tydligare genom Gulfkriget och 

fredsprocessen. Även Ala al-Hamarneh (2002 :177) hävdar att de jordanska palestinierna 

straffade Arafat för Oslo-avtalet som enligt deras mening glömde bort palestinierna på 

östbanken. Samtidigt förlorade även de fristående islamistiska kandidaterna mark på grund av 

sitt dåliga engagemang. Detta gav Brödraskapet möjlighet att ta kontrollen över de flesta 

organisationerna inom flyktinglägret så som kvinnoföreningen, idrottsklubbar och sociala 

institutioner.  

 

Till valet 1993 var generalsekreteraren för IAF, Ishaq al-Farhan, en palestinier med ursprung i 

Ein Karem utanför Jerusalem. En tredjedel av den verkställande grenen och de 120 

medlemmarna i Shura kommittén var palestinier och hälften av IAFs parlamentariker 1993-

1997 (8 av 16) var palestinier. Detta bör ses i ljuset av att det övriga parlamentet fördelat på 

80 stolar bara hade ytterligare sex palestinier. Detta har dock inte lett till att IAF blivit ett 
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verktyg för enbart palestiniernas sak i Jordanien, men att palestinierna kan agera inom det 

muslimska blocket utan att göra sig kända för sin palestinska etnicitet.  

 

Just det faktum att Muslimska brödraskapet är det enda parti i Jordanien som effektivt 

integrerar palestinska intressen i sin verksamhet är anledningen till att det Muslimska 

Brödraskapet kunnat driva de palestinska intressena på ett sätt som inget annat parti kunnat.   

 

Därmed har det Muslimska Brödraskapets diskreta palestinska agenda gjort sig synligt inte 

bara i väljarbasen och den sociala verksamheten, men även i den starka oppositionen både 

mot PLO och Jordaniens överenskommelser med Israel. (Robinson 1998:400-401) 

 

Robinson får stöd i syn av Beverly Milton-Edwards (1993:195) som i sin artikel ”Facade 

Demoracy and Jordan”  i British Journal of Middle Eastern Studies påpekar att det egentligen 

inte fanns något parti som på allvar brydde sig om palestinierna undantaget det muslimska 

rörelserna. 

 

En av konsekvenserna har varit, att då Brödraskapet uppmanade till bojkott 1997 kom bara 25 

procent av de registrerade i lägren att rösta. Detta kan ses som en indikation på Brödraskapets 

styrka i lägren. (Hamarneh 2002:177) 

 

  

7.2. Slutsats: Palestinier. 
 Muslimska Brödraskapet och IAF tycks ha blivit en politisk hemvist för palestinierna i 

Jordanien. Den klassiska bilden av att Muslimska Brödraskapets förankring i flyktinglägren 

och i samhället i första hand skulle ha att göra med den biståndsverksamhet som länge varit 

en stor del av Brödraskapets verksamhet rimmar uppenbarligen illa med verkligheten. Det 

Muslimska Brödraskapet i Jordanien har tydligen lyckats formulera ett partiprogram som ger 

uttryck för vad palestinierna i Jordanien önskar driva för frågor. Det säger också en hel del om 

kungahusets förhållningssätt till den palestinska befolkningen i Jordanien. Sannolikt hade inte 

Brödraskapet kunna få så stort stöd av den palestinska befolkningen om kungahuset givit 

offentligt uttryck för palestiniernas problem. Samtidigt bör man nog fråga sig hur det 

Muslimska Brödraskapet kommer att lyckas med att bevara både sin förankring hos den 
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palestinska befolkningen och sin närhet till makten och hur kungahuet kommer att hantera 

risken för en regimfientlig ”palestinskislamistisk” röst?  

 

 

8. Bakgrund: Shariadomstolens makt i Jordanien.  
Den nationella stadgan som formulerades 1992 som ett steg i den demokratiska processen tog 

upp, flerparti system, politisk pluralism och kvinnors rätt att rösta. Enligt Beverly Milton-

Edwards (1993:197-198) var deklarationens ambition att tydligt definiera behovet av politiska 

reformer. Eftergiften till Brödraskapet i stadgan var att bevara principen av muslimsk lag 

genom Sharia.  Den fjärde punkten i deklarationen hävdar att islam är statsreligionen och att 

muslimsk lag är den principiella källan för lagstiftning. Det Muslimska Brödraskapets 

framgångar inom yrkesorganisationerna 1992 visar samtidigt enligt Abla Amawi (1992:29) att 

det är fullt möjligt att vara yrkesarbetande med demokratiska ambitioner och samtidigt stödja 

Brödraskapets önskan om en striktare ”offentlig moral”  

 

 

8.1. Analys: Shariadomstolens makt i Jordanien. 
Enligt Lamis Andoni (2000:87-88) var det Muslimska Brödraskapets viktigaste initiativ att 

inleda en kampange för en striktare användning av Sharia. Februari 2000 kom 53 

parlamentariker av 110 att skriva under en petition med syfte att ge Sharia ett större utrymme 

i samhället. Genom regeringen och kungahusets ingripande övertygades ett dussin 

parlamentariker att dra tillbaka sina underskrifter för att förhindra att petitionen skulle bli ett 

underlag för ett parlamentariskt beslut. Trots att Brödraskapet inte längre dominerar 

parlamentet har de gemensamma intressen med den traditionalistiska oppositionen som 

känner sig underminerad av Kung Abdallahs moderniseringsinitiativ.  

 

Kungahuset kommer även fortsättningsvis att försöka begränsa islamisterna även om 

tillvägagångssättet kan variera. Islamisterna kommer att fortsätta använda Sharia som ett 

förhandlingskort och ett påtryckningsmedel för att säkra sin position i förhållande till palatset. 

Möjligt är att islamisterna är villiga att tona ner sina krav om palatset är villigt till att bevara 

deras status. Exempelvis kan Brödraskapet dämpa kritiken mot kungahusets ekonomiska 

reformförslag. Dessutom skulle det Muslimska Brödraskapet kunna acceptera att regeringen 
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slår ner mot marginella islamistiska grupper för att i utbyte få ett underförstått regeringslöfte 

om att Brödraskapets ledarskap inte kommer att skadas. (Andoni 2000:87-88) 

 

Oavsett vad kungahuset och det Muslimska Brödraskapet kan tänkas ha för krav på varandra, 

blir det under alla förhållanden relevant att fråga sig i vilken utsträckning det civila samhället 

i Jordanien har ett intresse av shariadomstolarnas närvaro i samhället? 

 

I en Artikel i The Daily Star 16/11 2005 för Journalisten Rami G. Khouri ett resonemang om 

religionens betydelse i samhället under rubriken ”Arab opinion is not monolithic when it 

comes to religion.” Han pekar där på en undersökning som gjorts genom intervjuer ibland 

annat Egypten, Marocko, Libanon, Jordanien och Förenade Arabemiraten. Medborgare i de 

olika länderna tillfrågades vad de har för syn på utbildning, handel och vad Sharia har för 

betydelse enligt deras åsikt. Khouri konstaterar att synen på religionen i samhället är enligt 

undersökningen mer nyanserad än vad han trodde. Han presenterar tre huvudpunkter. För det 

första, vilket enligt Khouri muslimska araber alltid vetat, är inställningen så varierande att det 

inte går att finna något som kan kallas en ”generell muslimsk arabisk inställning” till 

religionen. För det andra visar enligt Khouri undersökningen att religionen är en viktig del av 

identiteten som bör finnas med i det dagliga livet som något som förhöjer livskvalitén. För det 

tredje finns det en önskan om att det skall fortsätta finnas människor som tolkar lagen så den 

kan användas i det dagliga livet.  Khouri anser att den tredje punkten är av stor betydelse. Han 

pekar på att medan majoriteten av befolkningen vill ha Sharia lagar implementerade i handel 

vill de samtidigt se en utveckling som gör det möjligt för dem att delta i den globala 

ekonomin. Det visar enligt Khouri på att man ser Sharia som en del av sitt dagliga liv men vill 

samtidigt att den med hjälp av tolkning anpassas så att den tjänar de allmänna behoven av 

utbildning, handel och styre på bästa sätt.5 

 

 

8.2. Slutsats: Shariadomstolens makt i Jordanien. 
Mansoor Moaddel (2002:146) menar att shariadomstolarnas status inte har varit något hinder 

för en sekularisering av samhället. Han hävdar att Brödraskapet har förstått betydelsen av att 

marknadsföra sina principer inom ramen för nationella och sociala intressen. Detta betyder 

inte att Brödraskapet blivit mindre religiöst påpekar Moaddel men det innebär att 

                                                
5  when it comes to religion) The Daily Star. 16/11 2005 
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Brödraskapet uttrycker sig sekulärt i syfte att uppnå sina islamistiska ambitioner och gick i 

riktning mot sekularisering. 

 

Det Muslimska Brödraskapets mer sekulariserade förhållningssätt skulle kunna ses som 

taktisk vändning. Syftet skulle då kunna vara att utöka sin maktbas för att fortsättningsvis 

kunna etablera ett islamistiskt samhälle. Huruvida det verkligen är så och på vilket sett det 

kan komma att påverka den demokratiska processen är svårt att se i nuläget. 

 

Balansgången mellan demokratisering och islamistiska ambitioner är för närvarande 

uppenbarligen skör men hanterbar. Kungahuset ger intryck av att vilja söka en mellanväg, 

vilket den dessutom enligt den nationella stadgan är förpliktigad till att följa. Samtidigt agerar 

kungahuset i enlighet med folkets vilja genom att ge shariadomstolarna ett utrymme men 

kontrollerar dem genom att bevara sin rättighet att utnämna domare.  

 

I detta avseende tycks den jordanska ekvationen ha funnit en balans mellan det civila 

samhällets intressen för ”offentlig moral”, framförda av Brödraskapet och kungahusets 

ambition att bevara sin makt och reglera den demokratiska processen. 
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9. Bakgrund: Presslagen i Jordanien.  
Enligt Robinson (1998:396) har presslagen PPL (Press and Publication Law) varit en 

betydelsefull faktor i Jordaniens liberaliseringsprocess. Han menar att pressen blev mer öppen 

i och med att pressfriheten definierades i Jordaniens nationella grundlag. Detta motarbetades 

dock. Till PPL lades artikel 40 som var ett initiativ från det konservativa blocket som 

dominerades av det Muslimska Brödraskapet. Robinson hävdar att artikel 40 i princip 

förhindrade den pressfrihet som PPL ville garantera. Olagligt blev att publicera nyheter som 

kränkte kungen och den kungliga familjen, förolämpade araber, muslimer eller vänstaters 

ledare och den ”offentlig moralen”.  

 

Robinson pekar på hur chefredaktören för Jordan Times George Hawatmeh åtalades för 

konspiration att störta kungahuset, som ett exempel på PPLs katastrofala följder. Dessutom 

ledde det till en journalistisk självcensur där exempelvis Usama el Sharif redaktör för den 

engelskspråkiga tidning Weekly Star accepterade att Jordanien inte hade råd med, ”Västpress 

standard”. Och tillade att ”Den Jordanska pressen inte var tillräckligt utvecklad för riktig 

frihet.” (Min översättning från eng) Trots att censuren officiellt togs bort för arabisk och 

utländsk press kan fortfarande regeringen utan större svårigheter straffa journalister. (Andoni 

2000:86) 

 

Basma bint Talal (2004:85) påstår att presslagen kom som ett resultat av kungahusets 

reaktioner på oroligheterna i Jordanien 1996. Trots att högsta domstolen avvisade PPL 26/1 

1998 med motivation att den inte var i enlighet med konstitutionen lyckades den under kort 

tid stänga mer än tio tidskrifter. Den nya lagen som ersatte PPL blev ännu värre Den förbjöd 

att uttala sig på 14 olika punkter och bland dem, kungen, den kungliga familjen, armén och 

andra säkerhetsstyrkor, ekonomi, den lagstiftande makten, stamhövdingar osv. Domstolarna 

gavs fria händer att stänga ner publikationer i samband med åtal och inte tillåta att de 

öppnades innan domslutet var fastställt, vilket kunde ta år. Detta ledde till självcensur och 

premiärministern ska ha sagt. ”Jag bryr mig inte om vad folk tycker om fred med Israel. Men 

många journalister framställer Jordanien i ett dåligt ljus. Jag kommer att stoppa dem från att 

skriva för pressens uppgift är att ge landet en god avbild.” (Min översättning från eng.) 

Genom påtryckningar från både världen och inhemska journalister modererades lagen 

slutligen 22/9 1999 vilket inte bidragit till någon större förändring. (Ali Kassay 2002:57-58) 
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9.1. Analys: Presslagen i Jordanien. 
PPL och dess tillägg kan ses som ett praktexempel på ett regleringsverktyg för 

yttrandefriheten som kungahuset kan använda tillsammans med Brödraskapet. Inom ramen för 

yttrandefrihet finns det möjligheter till ett givande och tagande där varje partvad som är 

känsligast just för honom. För Brödraskapets del är den ”offentliga moralen” förmodligen lika 

viktig som det är för kungahuset att inte låta pressen utvecklas till en oreglerbar 

opinionsbildare som riktar sina pilar mot kungahuset.  

 

Renate Dietrich (2002:131) påpekar att presslagens syfte var att  öka friheten men samtidigt 

reglera den så att makthavarnas intresse inte skulle hotas. Dietrich (2002:137) anser att 

Kungahusets uttalande 1995, om att censuren var till för att demokrati, press och 

yttrandefrihet inte skulle gå över de röda gränserna och förstöra allt av värde, var en 

bekräftelse på kungahusets ambition att kunna reglera pressen efter egna intressen. 

 

9.2. Slutsats: Presslagen i Jordanien. 
Enligt Robinson (1998:397) inget egentligt intresse för fri press hos allmänheten och man 

tycks vara överens om i samhället att pressen och media inte bör hålla en fientligt position 

gentemot kungahuset och dess maktrelationer i Jordanien. 

 

Det Muslimska Brödraskapet kan uppenbarligen finna stöd för att instifta lagar som gynnar 

deras intressen av att begränsa yttrandefriheten i vissa frågor. Då den ”offentlig moralen” 

tilltalar individer ur varierande samhällsklasser är det ett rimligt antagande att dessa grupper 

helst vill skyddas från ”omoralisk” press. Så länge Brödraskapet ger de grupperingar i det 

civila samhället som vill ge religionen tydligare uttryck i det dagliga livet, intrycket av att 

Brödraskapet exempelvis kan reglera pressen i den riktningen kan de lita på deras stöd. Om 

det dessutom går att tänja något på begreppet ”offentlig moral” så att det exempelvis 

innefattar en viss återhållsamhet i fråga om kritik mot kungahuset så har kungahuset och 

Brödraskapet återigen funnit en gemensam grund utifrån vilken pressen kan regleras i 

maktens intresse. 

 

Pressen och presslagarna riskerar att få en avgörande roll i utvecklingen. Frågan om hur 

”offentlig moral” kan användas och utnyttjas för att reglera yttrandefriheten visade sig nyligen 
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i Jordanien. Enligt World Association of Newspapers (WAN)6 ska två redaktörer i Jordanien, 

Jihad Momani från veckotidningen Shihan och Hisham Khalidi från tidningen al-Mehwar ha 

arresterats och åtalats för hädelse då de publicerade karikatyrerna av profeten Muhammed 

från Jyllandsposten. Tillsammans med karikatyrerna publicerade de jordanska redaktörerna 

artiklar som ifrågasatte reaktionen på de omtalade karikatyrerna i delar av den muslimska 

världen. WAN konstaterar i sitt brev till det jordanska inrikesministeriet att redaktörerna 

arresterats den 4 februari 2006 och åtalades av Ammans allmänna åklagare Saber 

Rawashedeh den 5 februari för hädelse vilket kan leda till tre månaders fängelse.7   

 

Det är uppenbart att den ”offentliga moralen” i en slöja av PPL kan användas ganska så fritt 

för att begränsa yttrandefriheten och anpassa den till maktens intressen. Ett givande och 

tagande mellan kungahuset och Brödraskapet i den frågan kan dessutom leda till att båda 

parterna gör anspråk på att veta vad som är ”bäst” för det civila samhällets ”offentliga moral”. 

Pressfriheten och yttrandefriheten kan av makten framställas som en kraft vilken kan leda till 

total demoralisering av samhället. Det kan bli en ”antingen eller” fråga i det civila samhället. 

Om det civila samhället, inför en sådan problemställning upplever press- och yttrandefrihet 

som ett hot mot den ”offentliga moralen” exempelvis inom familjen, riskerar pressfriheten att 

förbli ett verktyg med vilket makten kan styra det civila samhället, istället för att pressen 

utvecklas till en oberoende och självständig makt som värnar om det civila samhällets 

intressen genom att granska kungahuset och Brödraskapet. 

 

 

 

                                                
6 World Association of Newspapers grundades 1948. Det är en självständig, icke vinstdrivande och politiskt 
oberoende organisation med ambitionen att stödja pressfriheten. Organsiationen består bl.a.  av 72 nationella 
tidningsföreningar i 100 nationer och 13 nyhetsbyråer. http://www.wan-press.org/article.php3?id_article=390. 
7 http://www.wan-press.org/print.php3?id_article=9164     
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10. Övergripande analys.  
I tidskriften Arabian Business publicerades söndagen 9 oktober, 2005 en utredning om hur 

den arabiska världen i allmänhet ser på förhållandet mellan demokrati och islamism. 

Utredningen gjordes enligt tidningen mellan 16 augusti och 15 september och genomfördes i 

17 olika länder i MENA regionen bland dem Jordanien.  

 

55% av de svarande ansåg att de politiska ledarna i den arabiska världen vanligtvis är korrupta 

politiker som destabiliserar regionen, men att det dessutom fanns ett litet antal som ville 

landets och regionens väl.  Enligt Arabian Buisness ställdes även frågan om det fanns en 

möjlighet till att integrera ett muslimskt statsskick i en västerländsk stil av demokrati. 83% 

ansåg det vara möjligt att en stat kunde vara både muslimsk och demokratisk. 9% ansåg det 

omöjligt.8 

 

Tidskriften har förmodligen en ambition att signalera ett behagligt investeringsklimat till väst. 

Medvetna om att västerländska investerare söker stabilitet och kan se demokrati som en 

stabiliserande faktor är det inte konstigt att en utredning publiceras som visar att den arabiska 

världen vill ha demokrati. Slående är dock siffran som visar att 83% av den arabiska världen 

tror att det är fullt möjligt att en stat kan vara både muslimsk och demokratiskt. Detta visar 

tydligt hur det civila samhället i arabvärlden i allmänhet och Jordanien i synnerhet ser på 

möjligheterna att förena islam med demokrati. Med tanke på att Jordanien var ett av de länder 

som ingick i undersökningen så gäller siffrorna även för Jordanien även om de kan variera 

något åt det ena eller det andra hållet. 

 

Ändå bör man komma ihåg att inte långt efter att Muslimska Brödraskapet kom in i 

parlamentet deklarerade de att de hade för avsikt att arbeta för könssegregerad 

skolundervisning. Som svar på det upplöste kungen regeringen. Slutligen blev parlamentets 

huvuduppgift att legitimera Kung Husseins politik.(Robinson 1998:393). Det är alltså tydligt 

                                                
8 Massoud Derhally Yearning for change (Arabian Business).. 9 oktober 2005 
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att Kungahuset fortfarande är den makt som bestämmer i Jordanien. Dessutom säger förslaget 

om könssegregerad skolundervisning en hel del om hur religiösa ambitioner skulle kunna 

motiveras med ”offentlig moral”. 

 
Enligt Mansoor Moaddel (2002:158) har den religiösa rörelsens politiska mål vuxit fram som 

en opposition mot de sekulära ambitionerna att reglera individens möjligheter till att 

tillfredställa sina religiösa behov. 

 

Önskan om ”offentliga moralen” är något som uttryckts i olika samhällsklasser. Tydligen är 

det en viktig beståndsdel i det arabiska samhället. Dessutom är det uppenbarligen en önskan 

det Muslimska Brödraskapet lätt kan anamma i sin partipolitiska verksamhet och som inte 

nödvändigtvis behöver få något motstånd från kungahuset. Därmed finns det i den ”offentliga 

moralen” en grund för samarbete mellan kungahuset och Brödraskapet.  

 

 Frågorna som dock kvarstår är vad för slags ”offentlig moral” det handlar om? Om det civila 

samhället vill ha vad man kallar ”offentlig moral” och demokrati kanske det får konsekvenser 

exempelvis för hur kvinnan kan uppträda offentligt? Hur kommer kvinnans ställning att 

påverkas då ”offentlig moral” åberopas och vad kan det betyda för demokratin? 

 

Dieterich (2002:137) hävdar att Brödraskapet verkar mer målmedvetet än någonsin för att 

bevara den goda relationen med regimen och stabilisera sin maktbas även om det skulle ske 

på bekostnad av grundläggande politiska ställningstagande. Basma bint Talal (2004:166) visar 

att den tendensen inte är ny och pekar på budgetförhandlingarna 1990-91. Där gjordes ett 

försök från islamistiskt håll, att genomdriva en Shariabaserad ekonomisk politik d.v.s. ett 

bank- och affärsväsende som följer muslimsk lag. Det slutade trots allt med att 22 islamistiska 

parlament ledamöter röstade för budgeten istället.  

 

I New York Times (NYT) skrev Hassan M Fattah den 12 Juni 2005 en artikel med rubriken 

”Jordan is preparing to Tone Down the Islamic Bombast in Textbooks”.  Han beskriver där 

hur texter i muslimska skolböcker som beskriver konspirationsteorier, gör hatiska utfall mot 

väst och Israel skall ändras i Jordanien skolböcker. Artikeln innehåller uttalanden från bl.a. 

Khaled Touqan Jordaniens utbildningsminister och Abdul Nasser Abul Basal föreståndare för 

den Islamiska lagskolan vid Yarmouks Universitet i Jordanien. Syftet med förändringen av 

texter i skolböckerna tycks vara att få bort de millitanta och hatiska texterna för att därmed ge 
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andra budskap om islams förhållningssätt till konfliktlösning. Enligt artikeln skall även 

termen Jihad omvärderas till ett mer moderat begrepp som utesluter tankar om fysiskt våld.9 

 

Artikeln i NYT visar att kungahuset har en kreativ idé om hur stödet för millitanta extrema 

islamister skall minskas i Jordanien. Att Ali Muhammed al-Sawa professor i Sharia vid 

Jordaniens Universitet deltar i projektet visar på att man även från muslimskt håll har en 

ambition att inskränka utrymmet för den millitanta extrema islamism. Då den akademiska 

friheten är lika begränsad som pressfriheten i Jordanien (Andoni 2000:86) kan man se artikeln 

i NYT som representativ för kungahuset officiella hållning. Kanske är det även en signal från 

det jordanska kungahuset till väst om att det finns flera olika sätt på vilket det går att bekämpa 

militant extrem islamism.  

 

Uppenbarligen har även Brödraskapet i Jordanien ett intresse av att finna nya vägar till att 

moderera de extrema grupperna. I perspektivet av Brödraskapets närhet till makten, vilket gör 

dem till ett legitimt mål för både för den allmänna oppositionen och oppositionella muslimska 

grupperingar, blir Brödraskapets intresse av att moderera extrema grupper fullt naturligt. 

Dessutom är både kungahuset och Brödraskapet väl medvetna om att en utveckling mot ett 

modererat muslimskt förhållningssätt gynnar båda parterna och ökar deras gemensamma 

maktbas. 

 

Moaddel (2002:153) ser även en förändrad medlemsprofil hos Brödraskapet. Han pekar på 

hur den ekonomiska utvecklingen i Jordanien gynnade mindre jordägare och butiksägare. 

Detta i sin tur följdes av en demokratiseringsprocess där Brödraskapet deltog i att 

marginalisera revolutionära och extrema grupper, genom att luta sig mot legitima grupper i 

samhället.  

 

Att erbjudandet om en tryggad ekonomi i mer än ett avseende kan ha en avdomnande effekt 

på den demokratiska processen hävdar även Rajit Singh (2002:80-82) som menar att  det 

saknas en klar drivkraft för demokratiska reformer i Jordanien. Detta skall bero på frånvaron 

av ett samhällstryck tillräckligt starkt för att ompröva den rådande situationen. De 

ekonomiska reformerna ser mer ut att vilja bevara det rådande tillståndet och låta statlig 

egendom användas i politiska syften. Privata företagare tycks vilja bevara statens ägande och 

                                                
9 New York Times Hassan Fattah.(Jordan is Preparing to Tone Down the Isamic Bombats in Textbooks) Juni 12 
2005. 
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historiska strukturer som en stabiliserande faktor i samhället, vilket är en av anledningarna till 

att det inte finns någon verklig opposition i Jordanien i dag.  

 

ICG10s rapport om Jordanien från 2003 pekar på att kungahusets svaghet ligger i att 

förtroenden mellan medborgarna och regimen är svagt. De betydelsefulla 

samhällsrelationerna är enligt rapporten baserade på familje- eller stamlojaliteter där även 

religionen är betydelsefull som sammanbindande länk. I dessa relationer är staten så gott som 

osynlig. Den anses i allmänhet varken vara transparant eller pålitlig. Detta skall vara ett 

resultat av en mäktig säkerhetsapparat och civila krafter som skyddar staten. Begränsningar i 

yttrandefriheten och föreningsrätten och som rapporten uttrycker det, en anpassningsvillig 

islamistisk rörelse, har tagit udden ur den demokratiska processen.11 Dessutom tycks det 

finnas en rädsla hos regimen för att en otyglad och engagerad urban samhällsklass skall 

använda de demokratiska möjligheterna för att driva fram nya representanter till makten, med 

ambitionen att lyfta fram frågor som arabisk nationalism, islamism, demokrati, Israel-

Palestina konflikten eller USA:s närvaro i Irak. Både vänstern och den islamistiska 

oppositionen, tillsammans med fackföreningarna, har varit ytterst kritiska till regimens 

ståndpunkter i just dessa frågor. Med tanke på den stora palestinska befolkningsgruppens 

ställningstagande i dessa frågor är regimen rädd för att det civila samhället skall få en 

”palestinskislamistisk” regimfientlig färg.12 

 

I detta läge kan det vara ytterst bekvämt för regimen att låta det något slumrande Muslimska 

Brödraskapet i Jordanien höja rösten något emellanåt och därmed i klä sig rollen som det 

civila samhällts representant. Som ett tack till regimen för sin plattform kan Muslimska 

Brödraskapet samtidigt blunda då regimen slår ner mot antingen marginella islamistiska 

grupper eller annan opposition. 

 

 Ett sådant förhållningssätt får sitt stöd hos Curtis ( 2002:258) som hävdar att det jordanska 

politiska systemet tagit stora steg mot liberalisering, men backade sedan och lämnade 

tankarna på en fullständig demokrati därhän. 

                                                
10 International crises group är en självständig, icke vinstdrivande och politiskt oberoende organisation med 
tjänstemän från hela världen som i huvudsak gör analyser i syfte att förhindra eller lösa konflikter i världen. 
http://www.crisisgroup.org. 
11 ICG Middle East Briefing (The challenge of political reform: Jordanian Democratisation and regional 

insatbility) Amman/Brussels, 8 October 2003. Sid 2 
12 ICG Middle East Briefing (The challenge of political reform: Jordanian Democratisation and regional 

insatbility) Amman/Brussels, 8 October 2003. Sid 17 



 26 

 

Genom att dels bevara makten över domstolarna och använda en presslag, som i princip ger 

makten möjligheten att kasta journalister och redaktörer i fängelse och avsätta domare för att 

de bryter mot en tänjbar lagstiftning, och dels hävda att det görs för att exempelvis skydda det 

civila samhällets ”offentliga moral”, finns det en risk för att alla parter i den jordanska 

ekvationen, Brödraskapet, kungahuset och det civila samhället, upplever press och 

yttrandefrihet och maktfördelning som något värt att offra för stabilitet och trygghet. 
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11. Övergripande slutsats. 
För den som ser framför sig en demokrati av västerländskt typsnitt i Jordanien är besvikelsen 

nära. Det är möjligt att den Jordanska demokratin måste bli en demokrati med ”offentliga 

moral” om det är vad det civila samhället vill. Risken finns då att exempelvis kvinnans 

rättigheter begränsas, vilket naturligtvis skulle vara anmärkningsvärt. Dock skulle relationen 

mellan det jordanska kungahuset och det Muslimska Brödraskapet som representanter för det 

civila samhället kunna skapa en demokrati med begränsningar, som lätt kan bli så många att 

de diskvalificerar Jordanien från att kunna kalla sig för en demokrati.   

 

Med tanke på det sammansatta förhållandet mellan Muslimska Brödraskapet i Jordanien och 

det jordanska kungahuset, finns det en risk för att den maktbas som regimen skapat med hjälp 

av det Muslimska Brödraskapets leder till stagnation i den demokratiska processen. Samtidigt 

kan det Muslimska Brödraskapets anpassningsförmåga vara länken mellan det civila 

samhället och regimen och dessutom presentera en moderatare islamistisk röst. Då Jordanien 

ser sig som en muslimsk stat och det civila samhället i stor utsträckning identifierar sig med 

en muslimsk identitet kan relationen mellan kungahuset och Muslimska Brödraskapet vara 

drivkraften som leder till demokratisering. Man bör dock komma ihåg att styre och 

förvaltning är lika osäker och oprövad mark för Brödraskapet som demokrati är för 

kungahuset och det civila samhället i Jordanien. Det civila samhällets engagemang kan bli det 

som avgör hur aktörerna i den jordanska ekvationen kommer att förhålla sig till varandra och 

forma den demokratiska processen.  
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