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Islamologen Jonas Svensson, vid Halmstads högskola, har fått ett intressant så 
kallat “nigeriabrev” som han berättar om nedan.

Jag fick ett nigeriabrev till min mail häromdagen. Detta är i sig inget ovanligt. 
Det ovanliga är att mailet inte hamnade i skräppostmappen som liknande brev 
vanligtvis gör. Istället kom det igenom filtren. Kanske hade detta att göra med 
brevets rubrik: ”Salaam alaikum”.

I svenska Wikipedia finns en artikel om nigeriabrev. Här kan man läsa om de 
metoder som bedragarna använder sig av för att lura potentiella offer in i en 
karusell av allt fler utgifter. Ett nigeriabrev utlovar en stor summa pengar i 
provision till den som hjälper till med transaktioner av ännu större summor, 
oftast från något land i Afrika. När offret väl nappat, kommer förövarna att allt 
eftersom be om hjälp med mindre administrativa utgifter som behövs på 
vägen, mutor, pengar för att öppna bankkonton etc. Någon provision ser offret 
inte röken av.

Det brev som jag fick skilde sig något från de vanliga nigeriabreven. Det 
nämndes ingen summa som skulle överföras, inte heller specificeras någon 
provision. Det var andra värden som stod i centrum.

Nigeriabrev utnyttjar ofta människors känslor och sympatier. Brevskrivaren, 
eller den brevskrivaren företräder, har upplevt en stor tragedi (en flygolycka, 
en bilolycka eller liknande). Så även i detta brev, men här finns också en 
religiös dimension. Brevet inleds med basmala och den vanliga islamiska 
hälsningsfrasen ”Salaam alykum wa rahmatullahi wa barakatuhu”. 
Brevskrivaren, Haleema Hamza, utger sig för att vara en barnlös och 
cancersjuk libysk änka vars man avled 2000. Hon har själv fått besked från 
läkaren att hon endast har sex månader kvar att leva, och vill nu ”donate this 
fund to either a Muslim organization or a devoted Muslim individual that will 
utilize this money the way I am going to instruct herein. I want this Muslim 
organization or individual to use this money in all sincerity to fund mosques, 
orphanages, widows, and also propagating the word of ALLAH and to ensure 
that the society upholds the views and belief of the Holy Quran.”

Hon vill inte att mannens släkt ska få del av arvet, eftersom de är “into some 
radical Organizations and I don’t want a situation where this money will be 
used in an Unholy manner.” I texten finns två tydliga referenser till Koranen, 
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med citat, även om kopplingen till det som skrivs är lite otydlig. Allah anförs 
flitigt, och skrivs med versaler. Brevskrivaren ber läsaren att be för henne, 
men anger också att hon inte vill uppge sitt telefonnummer, eftersom mannens 
onda släktingar hela tiden bevakar henne. Däremot går det bra att maila.

Det intressanta med detta ”islamiska” nigeriabrev är att det så tydligt (och 
enligt vissa kanske cyniskt) spelar på religiösa känslor. De ekonomiska vinster 
som vanligtvis utlovas i nigeriabreven är nedtonade. Visst, den som hjälper till 
kommer att få en ekonomisk ersättning, men det är inte denna ersättning som 
står i fokus. Att hjälpa änkor och föräldralösa, att bygga moskéer och befrämja 
da’wa samt att överhuvudtaget arbeta för islam är gudi behagliga gärningar. 
Säg den troende muslim som förnekar detta! Samtidigt utnyttjas den 
misstänksamhet mot religiös extremism och radikalism som finns bland många 
muslimer i dagens värld. Dessa muslimer vill ju naturligtvis inte att stora 
summor pengar hamnar i händerna på jihadister.

Idag är företeelsen nigeriabrev ganska känd och det är förhoppningsvis inte så 
många som nappar på erbjudandena längre. Kanske är det därför som 
bedragarna nu verkar rikta in sig på en ny målgrupp. Man försöker utnyttja 
religionens möjligheter att väcka känslor och motivera människors handlande, 
precis som man redan försökt unyttja människors önskningar om snabba klipp. 
Visst, det är sannerligen osedvanligt cyniskt, men det är i grunden samma 
strategi som tidigare. Utnyttja det som människor finner mest värdefullt i livet 
(pengar eller religion) och spela på den allmänmänskliga förmågan att känna 
medlidande.

Nedan följer brevet i sin helhet:

Från: Haleema Hamza <halemax300@yahoo.com>
Datum: onsdag 17 okt 2007 06.34.10 GMT+02:00
Till: haleema@hamza.com
Ämne: Assalamo Alaikum
Svara till: hamza.haleema@personal.ro
Bismillâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm,
Al-Hamdulillâhi Was-Salâtu Was-Salâmu ‘Alâ Rasûlillâh,
Wa Ba’d,
As-Salâmu ‘Alaikum Wa Rahmatullâhi Wa Barakâtuh,
Wasalaam to you,and how are you doing?. My intention
of contacting you is to solicit your assistance for a
project, which will be mutually beneficial. Though I
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know my decision to contact you is to a large extent
unconventional, the prevailing circumstances
necessitated my action. I am Haleema Hamza from Libya.
I am married to Late Mallam Mustafa Hamza of blessed
memory was an oil explorer in Libya and Kuwait for
twelve years before he died in the year 2000. We were
married for twelve years without a child. He died
after a brief illness that lasted for only four days.
Before his death we were both devoted Muslims. Since
his death I too have been battling with both Cancer
and fibroid problems. When my late Husband was alive
he made a huge deposit in millions of US dollars with
a Deposit Company in oversea. (I will tell you the
amount as we proceed).
Recently, my doctor told me that I have only six
months to live due to cancer problem. Though what
disturbs me most is my stroke sickness. Having known
my condition I decided to donate this fund to either a
Muslim organization or devoted Muslim individual that
will utilize this money the way I am going to instruct
herein. I want this Muslim organization or individual
to use this money in all sincerity to fund mosques,
orphanages, widows, and also propagating the word of
ALLAH and to ensure that the society upholds the views
and belief of the Holy Quran.The Holy Quran emphasizes
so much on ALLAH’S benevolence and this has encourage
me to take the bold step. I took this decision because
I don’t have any child that will inherit this money
and my husband relatives are into some radical
Organizations and I don’t want a situation where this
money will be used in an Unholy manner. Hence the
reasons for this bold decision. I know that after
death I will be with ALLAH the most beneficent and the
most merciful. I don’t need any telephone
communication in this regard because of my health,
because of the presence of my husband’s relatives
around me always. I don’t want them to know about this
development.
With ALLAH all things are possible(second Sura,( verse
257) which says: “There must be no coercion in matters



of faith”).As soon as I receive your reply on Email:
hamza.haleema@personal.ro, I shall give you the
contact information of the Deposit Company in oversea
where the money was deposited. I will also issue a
letter of authority to the Deposit Company authorizing
them that the said fund Have being willed to you and a
copy of such authorization will be forwarded to you.
I want you and the Muslim community where you reside
to always pray for me. My happiness is that I lived a
true devoted Muslims worthy of emulation. Whoever that
wants to serve ALLAH must serve him in truth and in
fairness. I will not stipulate any precise amount to
reward you, as it will have to be on pre-negotiated
terms, based on your level of involvement. Please
always be prayerful all through your life. Any delay
in your reply will give room in sourcing for a Muslim
organization or a devoted Muslim for this same
purpose. Until I hear from you by email, my dreams
will rest squarely on your Shoulders.
“And I (Allah) did not create jinns and humans except
that they worship Me(alone)”
Qu’ran 51:56
May the Almighty ALLAH continue to guide and protect
you.
Allah Hafiz.
Haleema Hamza.
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