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Mellan Klan och Stat





JORDANIEN

•



TRE JURIDISKA SYSTEM

• Statliga lagar och 
domstolar 
• Sharia 
• Klanjustis



KLANENS RÄTTSKIPNING ANSES MER 
RÄTTVIS

”I en undersökning gjord av Governance and 
Local Development (GLD, Jordan 2104) 
uppgav 29 procent av deltagarna att de 
föredrar klanjustis, också när det handlar om 
mord. 59 procent föredrog en mix av statliga 
domstolar och klanförhandlingar. Endast 12 
procent ville att rättvisan enbart skulle skötas 
av rättsstaten genom de statliga 
domstolarna.” 



Exempel från Mellanöstern-media

”Beväpnade konflikter baserade på klantillhörighet 
mellan universitetsstuderande har hittills i år krävt 
fem liv”
(Källa: )

”Våld mellan två klaner, åtta mil från Amman, ledde 
till en mans död, fyra skadade och tolv arresterade. 
Våldet eskalerade mellan de båda familjerna och 
fortsatte in på det sjukhus dit de skadade förts”
Källa: http://www.jordantimes.com/news/local/tribal-fight-over-parking’-sees-one-killed-12-arrested-
families-evicted

https://www.al-fanarmedia.org/2013/07/tribal-violence-plagues-jordanian-public-universities/
https://www.al-fanarmedia.org/2013/07/tribal-violence-plagues-jordanian-public-universities/
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”Tribal Violence – Historical Context and Current 
Problems”

”Tankesmedjan Center for Strategic Studies i Amman skriver i 
en rapport om ett större narkotikatillslag där polisen sköt ihjäl 
en person. Det fick som följd att den mördades klan 
reagerade och organiserade ett upplopp i den västra stadsdel 
i Amman där de bor. Polisbilar förstördes och en byggnad 
sattes i brand. Förklaringen till denna typ av återkommande 
upplopp förklaras i texten med ”… det är uppenbart att 
bristande tilltro till lokala myndigheter får människor att fortsatt 
söka skydd och säkerhet i sin klan…”[9] När statliga lagar inte 
framstår som legitima eller där institutioner upplevs som 
dysfunktionella, uppstår en konkurrenssituation mellan staten 
och klanen.”
Källa: https://www.files.ethz.ch/isn/139093/107.pdf, sid 7



”Vittnen såg 100 till 150 män, en del av dem 
maskerade, som trängde sig in på Konstakademien 
i Amman. Det började som en konflikt mellan två 
individer men eskalerade till ett klanbråk.”
Källa: http://www.jordantimes.com/news/local/student-rights-movement-says-uj-clashes-were-tribally-
motivated%E2%80%99

”Våld mot sjukhuspersonal rapporterades 2017 till 
56 stycken och 21 gånger det första kvartalet 2018”
Källa: http://www.jordantimes.com/news/local/no-‘justification’-attacks-medical-personnel-—-ministry



HEDERSKULTUR MER ÄN MAN TROR - 
ETT HELT SYSTEM MED EGEN JURIDIK

• ASABIYYA (Vare sig din bror är förtryckt 
eller en förtryckare – Stöd honom! 

• SHARAF (”socialt anseende” eller ”rykte”) 

• IRD = Kontroll över kvinnans reproduktion 
(”mer viktigt än livet självt”)





Den bekväma lådan

  ? KULTURKROCK



Klan - inte  bara en stor släkt

– Social 

– ekonomisk 

– politisk 

– legal 

– (militär)



Social tillit



• MYNDIGHETER



Den moderna svenska statens födelse - 
1523



Axel Oxenstierna - den svenska 
förvaltningens fader



Rättsstater (rule of law)



Klanliknande strukturer dominerar i 
världen – utan att vi förstår det



 
Den värsta krocken handlar om synen på – familjen  

 

• Barnuppfostran 
• Religion 
• Könsroller 
• Sexualitet 
• Statens mandat att “lägga sig i”



Klan ser inte till landsgränser



Som vi ser länder



Klaner i Irak





Krig



Den minsta sociala enheten – i Sverige



HUVUDKLANERNA

DAROD                    DIR 

                                                          ISAAC 

     RANHANWEYN  

                                          HAWIYEE



Den utvidgade familjen (Qabiil)



Många delar i en oupplöslig helhet
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Definition av hederskultur

”Hederskultur är kollektivets kontroll av individen. 
Män, såväl som kvinnor, är både offer och förövare 
om än med olika roller. Hederskulturen är sprungen 
ur en kollektivistisk samhällsorganisationsform. 
Den gemensamma nämnaren för det 
hedersrelaterade våldet med dess olika yttringar är 
därför varken sedvanligt patriarkalt förtryck, en viss 
social klass eller en specifik religion. Den 
gemensamma nämnaren är klansamhället.”



Klan eller religion eller både ock

”Muslimers rättsuppfattning är sällan utpräglat religiös. 
Islam, också på platser som för utbölingen ter sig som djupt 
muslimska, får oftast vika för klanernas tusenåriga kodex. 
Det finns gott om platser i islams länder där alla ansikten 
vänds mot Mecka i bönetimmen – men där klantraditionerna, 
i allt väsentligt, övertrumfar tron.” 

Nathan Shachar ur den kommande boken ”KLANEN – HÄR 
DÄR DÅ NU”



The extended family



Trycket av västerländska värderingar genom 
globaliseringen hotar den mest 
grundläggande identiteten som bygger på 
starka familjeband, som bygger på klan. 

• Akbar S. Ahmed (Islam under siege)



Oral Kultur



Hur stavas det egentligen?

• MOHAMED 
• MOHAMMED 
• MUHAMMED 
• MUHAMED 
• MAXAMED



TID



Cirkulär tidsuppfattning  
(Relationer viktigt)



Linjär tidsuppfattning  
(Skapar individualister)

Början____________________Slut



Förbättringsboom



Den svenska lagen



Den somaliska sedvanerätten – Xeer



Sulha = fredsförhandling/teknik

•



• Klanjuridik inte som straffrätt 
• Mer av försoningsteknik



Sedvanerätten i olika delar av världen

• ”Romani Kris” (Romer)  
• ”Urf´”(Mellanöstern)  
• ”Xeer" (Somalia)  
• ”Kanun” (Albanien, Kosovo) 
• ”Pashtunwali” (Afghanistan) 
• ”Kahsa’” (Eritrea, Tigrinja)



Dragkamp mellan klan och stat



KLAN STAT

Jihadism Kriminalitet



”Flertalet av de utsatta bostadsområdena har 
tidigare varit uppbyggda likt klansamhällen där äldre 
män mäklat fred mellan klanerna i området. Nu 
menar experterna i Veckans Juridik att inte ens 
klanledarna längre är kapabla att lugna ned 
konflikterna mellan olika grupperingar. 
- Tidigare kunde klanledare ha lite koll på sina yngre 
"odågor". Det kan de inte längre. Ingen kan 
kontrollera dessa personer längre, säger Lise 
Tamm.” 
Källa: Dagens Juridik



ABU SALEH - LEDAREN FÖR ALI KHAN-
KLANEN I SVERIGE



Abu Saleh ser däremot inget problem i att lösa konflikter eller 
uppkomna situationer på det här sättet. Han tycker att polisen ska 
göra sitt jobb och menar att han har en helt annan uppgift än 
polisen, där hans jobb snarare är ett komplement. Han förklarar:
– Till exempel om det finns två familjer där det har blivit 
missförstånd. Då går jag in och gör fred innan det har utvecklat sig 
till något större och till ett blodbad, berättar han.

Men där tänker jag då som svensk, och uppvuxen här, ska inte 
polisen lösa sånt? 
– Polisen löser inte de här problemen på samma sätt. De vill inte 
ge samma typ av hjälp utan de vill gå vidare med det och det ska 
bli rättegång och folk ska träffas flera gånger och det löser inget 
utan det blir bara värre. Folk i såna situationer blir bara obekväma 
av att sitta på rättegång och anklaga varandra. Jag kommer istället 
med lösning direkt, så att problemet är löst och sen går jag hem.



Abu Saleh och jag ser på världen och samhället på olika sätt, 
där jag är uppvuxen med en stark stat som man litar på, och 
han är uppvuxen med en stark släkt som man litar på.

Men om folk vänder sig till dig i stället för att vända sig till polisen… 
–  Jag har redan sagt till dig från början, jag tar inte polisens 
plats. Problem som behöver polis, dem lägger jag mig inte i.

Jag tänker att det kan vara en svår gräns att dra. 
– När problemen är hanterbara, då kan jag komma in. När det 
har blivit blodbad, då är det polisens uppgift.
Han ger ett exempel. Så konkret som möjligt bara för att jag än 
en gång ska förstå vad han menar. Han tittar mig stint i 
ögonen, höjer fingret och ber mig att lyssna noggrant:



– Det finns många familjer här i Sverige. Stora familjer som 
vår. Om det händer något problem mellan två personer i 
två familjer. De slår varandra, till exempel, och polisen 
kommer och tar en person till sjukhuset och en person till 
häktet.
– Då kommer jag in här, mellan familjerna, inte mellan de 
två som har bråkat med varandra, utan jag kommer in och 
pratar med de andra i familjerna, som inte polisen tog.

Han berättar att han medlar så att inte konflikten blir större. 
Han pratar med representanter ur familjerna, gör upp i 
godo. ”Källa; Aftonbladet”



INDIVIDUELLT vs. KOLLEKTIVT VÅLD

VÅLD I NÄRA RELATIONER HEDERSRELATERAT VÅLD

Individbaserat, vanligtvis en 
gärningsman 

Brottet fördömt, även av de 
närstående 

Ovanligt att brottet är planerat

Kollektivbaserat, vanligtvis flera 
gärningsman som delar blodsband 

Lojalitet från omgivningen mot 
gärningsmannen 

Vanligt att brottet är planerat. Finns 
exempel på årslång planering

Gärningsmannen känner ofta ånger 
efter brottet och ändrar sitt beteende

Gärningsmannen känner stolthet och 
visas respekt inom den egna gruppen



VAD HÄNDER?
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