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Jonas Svensson berättar om ännu ett brev:

Efter viss möda hittade jag det: Brevet med uppmaning till dialog och samsyn 
riktat till den kristna världens ledande figurer från 138 mer eller mindre 
framträdande muslimska personligheter. Det offentliggjordes i samband med 
Id al-fitr, och diskuterades bland annat i P1s Människor och tro som sändes 
den 20 oktober. Bland undertecknarna finns såväl sunnitiska, shiitiska (imami 
och zaydi, dock inte ismaili) och ibaditiska högre dignitärer. Här återfinns bland 
andra stormuftierna i Azerbajdzjan, Bosnien, Dubai, Egypten, Kroatien, Oman, 
Ryssland, Slovenien, Syrien, Ukraina, Kosovo och Jordanien. En ansenlig del av 
undertecknarna är ordförande eller högt uppsatta funktionärer inom diverse 
akademiska institut och intresseorganisationer. Ett exempel här är 
generalsekreteraren för Islamiska konferensorganistationen. Man finner här 
också aktiva och f.d. politiker, t.ex. en representant för det muslimska 
brödraskapet i Jordanien och den fd malaysiske premiärministern Anwar 
Ibrahim. Intressant är även att finna mediapersonligheter som den egyptiske 
predikanten Amr Khalid och den amerikanske dito Hamza Yusuf Hanson. Även 
viceordföranden i Nigerias Fotbollförbund får vara med på ett hörn. Ett par 
shaykher för sufiordnar i USA (mevlevi- och shadhiliordnarna) kan noteras, 
liksom internationellt högt ansedda akademiker som Akbar Ahmed, Hasan 
Hanafi, Murad Hoffman, Alan Godlas och Sayyid Hossein Nasr. Två kvinnor 
återfinns bland de 138 undertecknarna.

Det är ett intressant dokument för alla oss som har ett akademiskt intresse av 
att studera (OBS inte deltaga i) den dialog som förs mellan företrädare för 
diverse religiösa traditioner, och som ibland sanktioneras också av akademiska 
och politiska institutioner, även på hög nivå. Brevet, vars huvudtext omfattar 
15 sidor, fokuserar tydligt vad som framställs som en minsta gemensamma 
nämnare för kristendom och islam. Det författaren/författarna här finner är 
kärlek till (en enda) Gud och kärlek till medmänniskan (”thy neighbour”). För 
att belägga detta kryddas dokumentet med tydliga referenser till såväl Koran 
och hadith, som till Bibeln. Det finns en tydlig fokusering på den intima 
kontakten mellan människan och det gudomliga och fromheten. Ett ofta 
återkommande ord är ”remembrance”, alltså dhikr, och betoningen ligger på 
Guds enhet. Skillnader mellan kristendom och islam noteras, men i 
förbigående. Här är det likheterna som står i centrum. Syftet är klart uttryckt: 
Världsfred. Denna tänks inte kunna uppnås utan att det uppstår en fred mellan 
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kristna och muslimer, samarbete mot våld och ömsesidig respekt, också för det 
som skiljer religionerna åt. Den minsta gemensamma nämnaren blir basen för 
detta.

Vad har då reaktionerna på utspelet blivit? World Council of Churches och 
enskilda representanter, framför allt för protestantiska kyrkor, har uttryckt sig i 
positiva ordalag. Positiva var även de initiala reaktionerna från Vatikanen, som 
nog får anses vara den mest centrala agenten i sammanhanget. Därifrån har ju 
som bekant dialogviljan avtagit något under den nuvarande påven. I en 
intervju med den katolska tidningen La Croix från den 19 oktober klargör 
Kardinal Jean Louis Tauran, som leder Vatikanens avdelning för inter-religiösa 
relationer att det visserligen är bra att muslimska representanter tagit det här 
steget, men att någon verklig dialog knappast kan bli aktuell förrän muslimer 
överger tanken på Koranen som Guds bokstavliga ord, och tillåter kristna att 
verka fritt i muslimska länder, t.ex. genom att bygga kyrkor.

I avvaktan på vidare utveckling i frågan om dialog, och kristen respons på 
utspelet, återstår att analysera brevet mer i detalj, och kanske också ställa de 
lite mer besvärliga frågorna om vad som inte nämns i texten samt vilka 
muslimska personligheter och inriktningar som inte ville, eller fick bli 
representerade.
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