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Abstract

The essay is about the history of Islam in Japan. The first chapters tells the story 
about how the Japanese society came to be and why the contact with the Muslim 
world would begin fist  at  the end of the 19th century.  The chapters after  that 
describes  the  history of  Islam in  Japan and the  translation  of  the  Quran.  The 
Muslim organizations and the different mosques in Tokyo are described before 
the last  part  of the essay starts.  In this  last  part  I  write  about  how life in the 
Muslim community in Tokyo is and what struggles a Muslim in today's Tokyo 
will face. The final chapter contains a conclusion and final discussion. 

Denna  uppsats  handlar  om islams  historia  i  Japan.  Efter  introduktionskapitlet 
handlar uppsatsen kortfattat om hur det japanska samhället kom att formas under 
århundraden.  Detta  leder  sedan fram till  varför  Japan och japaner  först  kom i 
kontakt med islam under sena 1800-talet och under vilka former detta skedde. Det 
efterföljde  kapitlet  handlar  om  Koranens  översättning  till  japanska.  Därefter 
presenteras  muslimska  organisationer  i  Japan och  moskéer  i  Tokyo.  Det  sista 
kapitlet  innan slutdiskussionen handlar  om vardagslivet  för  japanska muslimer 
och muslimer boendes i Japan. 

Nyckelord:  Japan,  islam,  religion,  historia,  history,  muslim,  Tokyo,  Quran, 
Kornanen
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1 Inledning

Jag har valt  att  skriva om islam i Japan på grund av mina intressen för islam 

respektive Japan. När jag valde ämnet så visste jag inte mycket om det och inte 

heller om det överhuvudtaget skulle finnas något material att tillgå. Jag vill tacka 

Svenska Institutet som gav mig ett stipendium ur Japanstiftelsen så att jag kunde 

genomföra resan och även Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund vars 

99  stipendium  också  hjälpte  mig  förverkliga  resan.  Jag  vill  även  tacka  Leif 

Stenberg, Rickard Lagervall, Jonas Svensson och Jonas Otterbeck som alla  har 

kommit med input under den långa process som denna uppsats tyvärr har varit. 

Jag hade ursprungligen en föreställning att det hade funnit muslimer i Japan 

under flera århundraden. Jag trodde att det kanske fanns rester från tiden innan 

landet  stängdes  för  omvärlden,  att  det  innan  detta  skede  hade  pågått  en 

missionsverksamhet  i  landet  ifrån  kinesiskt  håll.  Detta  visade  sig  vara  en 

vanföreställning då jag inte fann några bevis på att det funnits muslimer i Japan på 

ett så tidigt stadium. Utan istället visade det sig att islams närvaro i landet var 

mycket yngre än jag trott. Det var först efter att landet hade öppnat upp sig mot 

omvärlden igen i slutet av artonhundratalet som islam kom till Japan. 

Mitt  intresse  för  japansk historia  och  kultur  grundar  sig  delvis  från tiden  i 

Karlskrona då jag läste Historia A och B och inte fick lära mig så mycket om just  

detta. För att få mer information studerade jag lite på egen hand och har på senare 

tid i Lund gått två kurser i Japans historia. Efter att ha träffat lite människor från 

landet  och  studerat  språket  väldigt  ytligt  växte mitt  intresse ytterligare,  främst 

genom Kurosawas och Kitanos utmärkta filmer. 

Mitt intresse för islam och arabisk kultur fick jag när jag var ung och bodde 

Syrien och Israel. Jag har alltid varit historiskt och religionshistoriskt intresserad 

men dock aldrig religiöst intresserad, utan ser gärna att man studerar religioner på 

samma  premisser  som  allt  annat  och  vågar  att  trotsa  uppställda  tabun  och 

ifrågasätta.
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1.1 Mitt första möte

Den 16 september 2006 landade jag på Naritaflygplatsen i Tokyo och lyckades 

därifrån  med  undermåliga  instruktioner  ta  mig  till  min  bokade  bostad  i 

Nerimaområdet i västra Tokyo. Mina första dagar i Japan innebar en omställning 

både till maten och de minskade ytorna man rör sig på. Huvudet lärde sig efter ett 

par dagar av röda märken att jag var tvungen att huka mig när jag steg in igenom 

dörrar och på tunnelbanan. Efter att ha inrättat mig och utforskat min närhet samt 

transportsystemet  så  begav jag  mig  efter  en  tid  på  jakt  efter  Islamic  Center  i 

Tokyo. Med en adress på fickan hoppade jag på pendeltåget till Shinjuku för att i 

myllret där försöka leta mig fram till lokaltåget som skulle föra mig till området 

Setagaya i Tokyo som byggnaden som var målet för min vistelse skulle befinna 

sig i. Jag hade funnit adressen på institutets hemsida men hade trots ett antal mejl 

till det ej fått svar huruvida jag kunde komma eller inte. Väl framme på världens 

mest trafikerade station där över 3 miljoner människor byter eller tar tåget ifrån 

dagligen så hittade jag förvånansvärt snabbt fram till den mindre linje som skulle 

föra mig närmare mitt mål. Väl framme så återstod nästa problem, vart i området 

låg institutet? Jag tog hjälp av min usla japanska att fråga en kvinna som stod på 

stationen,  hon förstod direkt  hur  usel  min  japanska var  och ursäktade  sig och 

försökte lite på engelska men pekade sen mot stationspersonalen som satt i ett bås 

i närheten. Jag tackade gick vidare. Den lilla kunskap i det japanska språket som 

jag trodde mig kunna ha nytta av och som jag dagar och timmar spelat upp i min 

mp3-spelare  och  upprepat  visade  sig  tämligen  värdelös.  Tyvärr  var 

stationspersonalens engelska på samma nivå men med hjälp av min nedskrivna 

adress och en karta så försökte vi båda navigera oss fram på det ologiska system 

av gatunamn och skiftande numrering som utgör vardagen i japansk stadsbild. Jag 

blev pekad i rätt riktning och promenerade stärkt vidare genom täta bostadskvarter 

av små japanska villor. Efter ett par minuter började dock modet återigen svika då 
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jag aldrig verkade komma fram till den stora väg som enligt kartan skulle korsa 

min  väg och leda  mig  till  mitt  mål.  Efter  att  ha  vandrat  uppför  ett  litet  krön 

uppenbarade sig vägen till min glädje och jag visste nu att målet var nära. Vägen 

var bred och husen på båda sidor var alla av ett japanskt snitt eller västerländskt 

och min byggnad hade jag ju på bilder sett skulle vara mer mellanösterninspirerad 

i sin arkitektur så att hitta den borde inte vara svårt. Vilket det inte heller var och 

glädjen över att vara framme vid det mål som jag redan ett år tidigare skissat på 

planer om att undersöka var underbar. Men återigen så började tvivlet smyga sig 

på då hela byggnaden var nedsläckt, hade jag tagit mig hela vägen i onödan denna 

dag? Klockan hade blivit mer än vad jag hoppats men jag tänkte att jag fick i alla 

fall  veta var den ligger så det blir  betydligt  enklare och snabbare att  hitta  vid 

morgondagens försök. Men jag tänkte  ju inte  åka hem utan att  ha försökt,  de 

kanske  var  någonstans  inne  i  byggnaden  vars  lampor  inte  syntes  ut  igenom 

fönstren. Ytterdörren var öppen men väl inne i receptionen möttes jag av tomhet 

och släckta lampor. En metallskylt jämte receptionsdisken sade mig att kontoren 

var på andra våningen så jag vandrade uppåt med tankarna att antingen överraskar 

jag någon eller så begår jag inbrott. Jag knackade på dörren in till kontoret och 

öppnade och möttes av en förvånad blick. Den korta, gråhåriga mannen som mötte 

mig var i 60-års åldern. Jag presenterade mig snabbt på engelska och syftet med 

mitt intrång så jag skulle undvika missförstånd. Mannen presenterade sig som mr 

Shaji och jag utvecklade varför jag kommit på besök. Han förklarade att experten 

på  ämnet,  muslimer  i  Japan,  tillika  föreståndaren  på  institutet  befann  sig  i 

Saudiarabien  men  att  den  tillförordnade  föreståndaren  hade  gjort  en  del 

efterforskningar  och  att  jag  borde  tala  med  honom.  Han  ringde  upp  Salimur 

Rahman Kahn som den tillförordnade föreståndaren heter och lämnade efter ett 

kortare samtal på urdu över telefonen till mig. Jag presenterade återigen mig själv 

och mitt syfte och han sade att han skulle komma till institutet för kvällsbönen och 

vi kunde samtala en del då. Tiden för denna var två timmar bort och jag fick nu tid 

att  intervjua  mr  Shaji  och  få  en  rundtur  på  institutet.  Intervjun  tog  vid  efter 

rundturen till rätter ur det pakistanska köket. Det var en väldigt kryddig köttgryta 

som åts med chapati och välbehövligt försöktes släckas med vatten. Lite frukt och 

dadlar  följde  innan  mr  Shaji  lämnade  mig  med  några  skrifter  som  fanns  i 
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receptionen att läsa. Bland dessa fanns häften om hur man bör leva som muslim, 

kvinnors  roll  inom  islam  och  även  almanackor  och  mindre  anvisningar  för 

bönetider och fastebrytandet.

Efter en trevlig pratstund och god mat och en del väntan dök till sist Rahman 

Kahn upp. En jovialisk man på 50+ och ett burrigt skägg som nästan dolde hans 

stora leende uppenbarade sig iklädd en fotsida dräkt som är populär på Arabiska 

halvön (thawb) och skakade glatt min hand. Efter en kortare presentation fick jag 

dels Morimotos bok (som senare skulle visa sig mycket användbar) och ett paper 

Salimur Rahman Kahn själv hade skrivit. Han hade lite bråttom och sade att jag 

skulle  återvända  på  fredagen  då  de  skulle  ha  en  fest  i  samband  med 

kvällsbrytandet  av fastan  (iftor).  Detta  då min  vistelse  sammanföll  med första 

veckan i Ramadan. På festen skulle jag få möta flera olika muslimer som bor i 

Japan, etablera kontakter och få i mig lite god kryddig mat. Han försvann senare 

upp till tredje våningen där de inrättat ett rum för bön och jag vandrade iväg mot 

stationen glad över att ha fått påbörja det arbete jag så länge förberett mig på.

1.2 Frågeställning/Syfte

Syftet med uppsatsen är att på ett överskådligt vis skildra islams historia i Japan så 

man kan få insikt varför det ser ut som det gör nu. Dessutom är syftet att skildra 

vardagen för  människorna  som lever  som muslimer  i  Japan,  vilka  problem de 

möter och vilka möjligheter de har.  För att besvara problemställningen använde 

jag  mig  av  frågor  vid  observationer  och  intervjuer:  Hur  många  deltagare  är 

närvarande vid de olika bönestunderna i moskén? Vad är det för personer som är 

närvarande  och  vid  vilka  tidpunkter?  Hur  många  av  deltagarna  är  kvinnor 

respektive män? Finns det särskilda bönestunder då kvinnorna är fler än andra? 

Hur många besökare är från den yngre generationen? Finns det vissa bönestunder 

då dessa är överrepresenterade? Hur ser de på det japanska samhället  och vice 

versa?
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Ett ytterligare syfte med uppsatsen var att lägga grunden för mig själv och 

andra som är intresserade för att göra vidare studier i ämnet.

1.3 Forskningsläge

Före min resa lyckades jag finna ett fåtal artiklar via Elin@1 och på andra vägar på 

nätet.  Många av dessa hänvisade till  Morimotos bok ”Islam in Japan” som jag 

dock inte lyckades få tag på innan resan påbörjades. Denna bok gavs dock till mig 

när jag besökte Islamic Center i Tokyo och den blev utgångspunkten för mycket 

av mina studier och underlag till intervjuer. Författaren, Morimoto Abu Bakr, som 

ses av muslimer jag mötte i Japan som den person som har forskat mest om deras 

historia i landet. Boken som har snart 30 år på nacken kan ju inte påstås vara 

aktuell men kartläggningen av islams tidiga historia och vissa processer är tydligt 

framställda i den. Dr. Salimur Rahman Khan som var tillförordnad chef på Islamic 

Center under min vistelse i landet har också gjort en del undersökningar i ämnet 

och  gav  mig  ett  egenskrivet  paper.  Även  Kahn  har  varit  intresserad  av  det 

historiska skeendet och organisationers grundade. 

Dr. Sakurai Keiko som är verksam som professor vid Waseda universitetet i 

Tokyo har skrivit en del om det muslimska samhället i Japan, och får ses som den 

ledande forskaren på islam inom Japan. Dock så hade jag trots kontakt med henne 

inte fått tag på något som hon skrivit vid tidpunkten för mitt besök 2006 då alla 

publikationer var på japanska. Hennes publikation på engelska utkom först 2008, 

denna artikel, Muslims in Contemporary Japan publicerades i Asia Policy.

Den av Sakurais publikationer som många andra källor jag har hänvisar till är 

”The Muslim community of Japan” eller ”The Muslim Society in Japan” som den 

ibland  också  översätts  till.  Denna  bok  som på  originalspråk  heter  ”Nihon  no 

Muslim  Shakai”  publicerades  2003.  Den  finns  inte  tillgänglig  i  engelsk 

översättning.

1Äldre söktjänst på Lunds universitets bibliotek
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Michael Penn, som arbetar vid Shingetsu Institute for the study of Japanese-

Islamic Realations, hänvisar till denna bok i sin artikel Islam in Japan: Adversity 

and Diversity. Dr Sakurai rekommenderade Michael Penns2 artikel i ett svarsbrev 

jag fick av henne 2007 innan hon själv hade publicerat något på engelska. ”Public 

Faces and Private Spaces: Islam in the Japanese Context” är en annan artikel av 

Michael Penn från 2008 som var mycket användbar.  Dr Sakurai hänvisade också 

till  Kojima Hiroshis (professor i sociologi vid Waseda universitetet) artikel om 

muslimers antal och demografi i landet. De flesta artiklar eller hemsidor som varit 

aktuella för uppsatsen hänvisar till Morimoto, Penn och Sakurai om man gör en 

sökning på Internet om islam i japan. På flera sidor där källor inte anges kan man 

många gånger utläsa att de har utgått från främst Morimotos bok.

1.4 Metod & materialinsamling

Den  senare  delen  av  min  uppsats  där  jag  presenterar  moskéerna  och 

organisationerna  är  främst  baserade  på  observationer  från  Islamic  Center  och 

andra moskéer. Observationerna kompletterades med intervjuer med respondenter 

som befann sig på de olika platserna. Vid observationerna så utgick jag ifrån Runa 

Patel och Bo Davidssons  Forskningsmetodikens grunder.3 Inför observationerna 

hade jag ett antal frågor klara i huvudet som jag ville undersöka. Dessa frågor som 

jag utgick ifrån tog jag tidigare upp i frågeställningen.

Tanken  var  inte  att  få  svar  på  samtliga  av  dessa  frågor  vid  varje 

observationstillfälle utan att jag skulle ha dem som en påminnelse i bakhuvudet.  

Förutom observationer så genomförde jag även ett tiotal intervjuer för att på ett 

mer mångfasetterat sett skildra vardagen. Som stöd för intervjuerna hade jag Jan 

Trost  Kvalitativa  intervjuer.4 Jag  genomförde  intervjuer  med   personer  i 

ledarställning inom Islamic Center och vid moskéerna, även vanliga bönestunds 

besökare intervjuades.  Jag intervjuade kvinnliga deltagare  för att  få med deras 

2Penn 2006 
3Patel, Davidsson 2003:87ff
4Trost 2005:19ff
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synsätt  och  hur  de  själva  ser  på  den  muslimska  gemenskapen  i  landet.  Jag 

genomförde även intervjuer med unga besökare och frågade hur de ser på sin egen 

generations roll och religions roll i samhället.

Mycket av materialet i intervjuerna samlade jag in med en diktafon och skrev 

sedan ner dessa. En del intervjuer genomfördes genom att jag skrev ner stolpar. 

Observationerna nedtecknades och kompletterades sedan med bilddokumentation 

med  hjälp  av  en  digitalkamera.  Bilder  från  olika  moskéer  kommer  medfölja 

uppsatsen i en bilaga.  

Som komplement  till  observationer  och intervjuer har  jag också läst  många 

tidningsartiklar relaterade till islam i Japan. 2006 när arbetet påbörjades fanns det 

väldigt få tidningsartiklar men det har under de följande åren tillkommit allt mer 

publicerat på engelskspråkiga japanska nyhetssidor som har varit av intresse. 

1.5 Avgränsning

Jag har försökt att ge en ögonblicksbild över hur det såg ut för muslimerna som 

levde i Tokyo 2006. Jag hade inte möjlighet eller resurser till att söka mig utanför 

denna stad för att utöka materialet ytterligare. Många av sakerna som jag åtog mig 

att  undersöka  fick  jag  svar  på  men  andra  saker  förblev  obesvarade.  För  mer 

heltäckande bild hänvisas till den litteratur som nämndes i forskningsöversikten. 

1.6 Terminologi

De  begrepp  jag  kommer  använda  är  främst  muslimer  i  Japan och  japanska 

muslimer när jag skriver om dem som bor i landet. Att inte benämna alla som 

japanska muslimer är dels för att många endast vistas i landet som studenter och 

gästarbetare och inte är permanent boende. Även för de permanentboende så blir 

inte benämningen japansk muslim relevant eftersom japanerna själva ser sig som 

en icke inkluderande etnisk grupp. I en del länder så benämner man många gånger 
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befolkningen utifrån medborgarskap och inte etnicitet. Detta görs inte i Japan där 

koreanska och kinesiska familjer  som kan ha levt  i  landet  i  flera  generationer 

fortfarande benämns och bokförs som just  koreaner  och kineser.  För att  få  ett 

fullständigt japanskt medborgarskap så har dessa tidigare tvingats byta sina namn 

till japanska namn. Mer om detta och processen att nå medborgarskap kommer 

längre  fram i  uppsatsen.  Även etniska  japaner  kan vara  diskriminerade  då  de 

stammar från burakumin/eta ( folk som traditionellt  tvingats syssla med rituellt 

orena arbeten och benämns därför också orörbara). Tills nyligen så bokfördes allt 

detta  så  att  ingen  kunde  dölja  sitt  ursprung.  Många  blev  därför  ofta 

diskriminerade.5 

Förutom detta  kommer  jag  använda  mig  av  de  arabiska  begreppen  sunna, 

umma, halal, haram och da´wa. För de läsare som inte har sett dessa ord tidigare 

så  används  umma om den  globala  muslimska  gemenskapen  och  sunna är  det 

normerande levnadssättet som Mohammad sägs ha levt. Halal innebär att något är 

tillåtet  och  haram att  det  är  otillåtet,  detta  används endast i  uppsatsen när jag 

skriver  om  mat.  Det  sista  ordet  jag  använder  är  da´wa vilket  innebär 

missionerande verksamhet inom islam.

1.7 Disposition

Efter denna presentation av ämnet samt tillvägagångssättet jag haft så följer ett 

kapitel  om Japans  historia  och  där  visar  jag  varför  islam inte  kom till  landet 

tidigare.  Kapitlet  därpå skriver jag om de utökade kontakterna med omvärlden 

som  Japan  tvingades  till  i  slutet  på  1800-talet  och  också  där  landets  första 

kontakter med muslimska länder. Detta kapitel spänner från 1800-talet till nutid 

och ger en översikt och inblick i de möten och skeenden som skett. 

Kapitel  5  kommer  handla  om  muslimerna  i  Japan,  hur  många  de  är  och 

varifrån  de  kommer.  Det  föregående  kapitlet  presenterar  kort  Koranens 
5Detta ligger utanför uppsatsens ramar och jag rekommenderar vidare läsning om burakumin och etniska 
minoriteter i Japan dels i A Modern History of Japan och på engelska Wikipedia.
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översättning  till  japanska.  I  kapitel  6  och  7  skriver  jag  om  de  muslimska 

organisationerna som verkar i Japan samt de olika moskéerna i Tokyo. 

Kapitel 8 kommer behandla vardagslivet för de Japanboende muslimerna. Hur 

de löser sina vardagsproblem, hur de bemöts av samhället och hur de själva ser på 

detsamma. 

Efter detta följer en slutdiskussion där jag sammanfattar och kommenterar mitt 

material.
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2 Japans historia

2.1 Religion och kinesiskt inflytande

Islam är i Japan en relativt ny religion. För att förstå varför måste man titta på 

landets historia. De japanska öarna har genom hela sin historia haft kontakt med 

Kina  och  Korea.  Landets  herrar  har  hämtat  influenser  från  framförallt  det 

kinesiska  kejsardömet.  Språk,  religion  och  styrelseskick  importerades  men 

omformades också för att passa in i Japan. Inom det kinesiska riket  fanns islam 

redan  vid  600-talets  slut6 i  de  södra  delarna.  Under  Tangdynastin  (661-907) 

byggdes det av dessa handelsmän moskéer i Kina, handelsmännens ursprung var 

både  arabiskt,  persiskt  och  där  fanns  även  kristna  och  judiska  inslag. 

Handelsmännen etablerade sig och mindre muslimska samhällen skapades inne i 

Kina.  Trots  att  det  fanns  muslimer  i  Kina  och  att  Japan  importerade  både 

materiella ting och idéer från Kina7 så verkar det inte som islam vid denna tid 

exporterades till Japan. Det finns dock vissa källor som pekar på en viss kontakt 

mellan de olika kulturerna.  I några av japans äldsta skrifter  står det om Hashi 

vilka antas vara perser som färdades i Japan och även ett möte mellan en japan 

och en arabisk byråkrat finns nedtecknade i dessa skrifter. Även vissa föremål 

från det persiska riket skall ha letat sig till Japan.8

6 Gladney 1991
7 Morton, Olenik 2005:16ff
8 Mizuguchi 2002:94
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2.2 Mongolerna

På 1200-talet  svepte mongolerna fram genom dåtidens riken och lade dessa 

under  sin  kontroll.  Mongolerna  krossade  inte  bara  sina  motståndare  utan  tog 

många  av  dem som krigsfångar,  bland  dessa  var  det  främst  hantverkare  som 

kunde göra nytta för mongolerna som inte var kunniga i byggandet av fästningar. 

Dessa  fångar  ska  främst  ha  tagits  från  Centralasien  och  sedan  flyttats  av 

mongolerna  till  Kina.  Dessa nya  invånare i  Kina kallas  nästan uteslutande för 

muslimer i äldre kinesiska skrifter och då ofta som Huihui. Mongolernas erövring 

av Kina ökade kontakterna med den muslimska västern ytterligare och handeln 

ökade, fler handelsmän och hantverkare sökte sig österut.9 Mongolerna hade full 

kontroll över Kina och började vid 1200-talets slut blicka ytterligare österut. 1268 

sände Kublai Khan en delegation till Japan där han krävde att landet underkastade 

sig honom och mongolerna.10 Japanerna tillbakavisade  delegationen utan något 

svar och istället  påbörjades förberedelser  för ett  kommande anfall.  1272 sände 

mongolerna en ny delegation och när även denna avvisades förklarades det krig 

från mongolernas sida. Mongolerna anföll Japan 1274 tillsammans med koreaner, 

men japanerna lyckades under första dagen hålla stånd mot den ca 25000 man 

starka invasionsarmén. Mongolerna beslöt sig för redan efter denna första attack 

att segla hemåt igen men en ny invasion var att vänta. Japanerna som anade att det 

skulle göras ett nytt försök byggde murar och vallar, fortsatte träna soldater som 

förberedelse. Först efter 1281 kom den andra mongoliska attacken mot landet och 

denna gång var den mongoliska armén betydligt större.

Av armén som uppskattas ha haft en styrka på 140 000 man så skall ca 100 000 

av dessa ha kommit ifrån Kinas södra regioner. Den mongoliska horden var till 

vissa  delar  islamiserad  och  därför  kunde  Japans  religiösa  historia  ha  sett 

annorlunda  ut  om  inte  denna  invasion  misslyckats.  Den  mongoliska  styrkan 

gjorde utfall mot den japanska kusten under två månaders tid men förintades sen 

nästan totalt av en tyfon. Denna tyfon räddade japan undan en invasion och den 

sades  därför  vara sänd av gudarna,  kamikaze  på japanska dvs.  den gudomliga 

9 DeWeese 1994
10 Morton, Olenik 2005:74ff
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vinden. Mongolerna gjorde efter detta inga ytterligare försök att invadera Japan 

och därför skedde heller aldrig någon större invandring av muslimer till landet. 

Japan kunde fortsätta ägna sig åt sina inre stridigheter. Nästa invasion skulle inte 

komma från Kina utan betydligt längre västerut.

2.3 Européerna

Europeiska  handelsmän  hade  i  slutet  av  1400-talet  rundat  Godahoppsudden  i 

Afrika och skaffade sig kontakter med Indien och Kina i början på 1500-talet.11 

Vid 1500-talets  mitt  hade portugiserna etablerat  en handelsstation vid Macao i 

Kina och det var även portugiserna som var de första européerna att nå Japan. I de 

portugisiska handelsmännens följe kom det missionärer till landet. Japan fick nu 

kontakt med teknik och religion som inte kom från deras omedelbara närhet för 

första gången och båda sakerna tog de till sig. Skjutvapen började användas i de 

militära styrkorna och vissa medlemmar i den högre aristokratin i landet omvände 

sig till  kristendomen och därmed gjorde även deras undersåtar det. Den kristna 

befolkningen skall ha uppgått till ca 1 procent av landets befolkning när den var 

som störst. Under denna period då främst jesuiter försökte omvända befolkningen 

och portugisiska handelsmän bedrev handel så skedde en hel del  inom landets 

ledarskikt också. Japan hade under århundraden varit ett splittrat land där kejsaren 

styre var marginellt. Makten hade istället tillhört olika krigsherrar och det var hela 

tiden ett högt politiskt rävspel och öppna militära konflikter i landet. I slutet av 

1500-talet och i början av 1600-talet hade vissa av dessa krigsherrar gjort sig så 

mäktiga att de hade makt att erövra hela landet och ena det igen under ett styre. 

Landet  kom  att  enas  i  början  av  1600-talet  under  en  krigsherre  vid  namn 

Tokugawa.  Tokugawa  blev  landet  shogun,  dvs  militäre  ledare,  kejsaren  hade 

officiellt fortfarande makten över landet men hade ingen verklig sådan. Genom 

enandet  av  landet  och  upprättandet  av  Tokugawa  shogunatet  började  en  rad 

reformer att utföras. Mellan 1633 och 1636 genomfördes lagar som förbjöd alla 

japaner att ha lämna Japan eller  ha kontakt med främmande folk och nationer. 

11 Varley 2000:143ff
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Japan blev nu ett  stängt  land för  omvärlden (vissa mindre  handelsförbindelser 

kvarstod trots lagarna).12 Kristendomen som tidigare varit på frammarsch blev nu 

istället  förbjuden och de  troende  förföljda.  Även innovationer  som skjutvapen 

som japanerna tidigare köpt och utvecklat, slutade i stor utsträckning användas. 

Japanerna  fick  dock  under  denna  period  fortsatta  nyheter  om  omvärlden  då 

holländarna  fortfarande  fick  bedriva  handel  med  dem  i  liten  skala.  Genom 

översättningar av europeiska verk fick de styrande i Japan information om islam 

och de tog därför till sig västvärldens syn på denna religion. I en japansk skrift 

delades  världen  in  i  tre  större  religioner:  kristendomen,  islam och  hedendom. 

Även  varor  från  Mellanöstern  och  Persien  började  säljas  i  Japan  genom 

européernas handelsskepp.13 

2.4 Väst återvänder

Under  de  århundradena  som följde  efter  att  den  japanske  Shogunen  stängt 

landet,  var  det  endast  holländare  som fick  fortsätta  handla  med  Japan.  Detta 

skedde i liten skala. Japan genomgick under århundradena som ett stängt land en 

stabilare period än tidigare men utvecklingen stod relativt stilla. I väst hade den 

industriella revolutionen lett till många innovationer, ångkraft hade till exempel 

gjort sjöfarten snabbare och säkrare på havet. Hollands kung skickade därför ett 

brev till den japanske Shogunen 1844 där han varnade för att landets beslut att 

förbli  ett  stängt  sådant  var  oklokt.  Shogunatet  svarade  inte  ens  trots  att  andra 

asiatiska grannländer såsom Kina hade dukat under för västerländsk militärmakt. 

Trots varningen så blev japanerna överrumplade när Kommendör Matthew Perry, 

som  var  utsänd  på  order  av  den  amerikanska  presidenten  att  skaffa  ett 

handelsavtal,  anlände  till  Edobukten  1853.  Japan  undertecknade  efter 

påtryckningar  ett  Vänskapsfördrag  med  USA  och  det  skedde  ett  utbyte  av 

konsuler.  Västvärldens  handelsvillkor  i  Asien  var  orättvisa  så  till  vida  att 

japanerna tvingades sälja billigt och köpa dyrt. Det kom också krav på ytterligare 

öppning av det före detta  stängda landet  vilket  ledde till  inbördes oro.  Många 
12 Varley 200:164ff
13 Mizuguchi 2002:95
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mindre rörelser startade med alltifrån agendan att driva ut utlänningarna igen till 

att återge kejsaren den reella makten.14

2.5 Meiji restaurationen

1868  undertecknade  den  då  16  år  gamla  kejsaren  Meiji  ett  dokument  som 

förändrade  landet  radikalt.  Makten  togs  tillbaka  från  shogunatet  till  kejsaren. 

Isoleringen från omvärlden och dess politik med ett stängt land hade inte visat sig 

hålla i den moderna världen och därför revs dessa lagar upp. Landets klassystem 

revs också upp och samurajerna var inte längre privilegierade. Japan var nu åter 

öppet för influenser utifrån och ganska omgående började landet söka experter 

utomlands  för  att  modernisera  och effektivisera  landet  så  att  det  snabbt  skulle 

kunna tävla med västvärlden. Vad Japan kom att slippa, till skillnad från många 

av  de  andra  länderna  runt  om i  Asien,  var  att  hamna  i  beroendeställning  till 

västvärlden.  Japan  satte  snabbt  igång  att  försöka  modernisera  armén,  flottan, 

lagar, industrin, utbildning och styre.15

14 Varley 2000:235ff
15 Morton, Olenik 2005:147ff
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3 Japans tidiga kontakt med islam

3.1 Ertugrul

De första kontakterna mellan japan och den muslimska världen skedde i slutet 

av  1800-talet.  Japanerna  kom  i  kontakt  med  islam  först  som  en  del  av 

västerländska religioner och när landet började upprätta diplomatiska förbindelser 

med andra länder utanför Europa och Nordamerika så kom man i kontakt med 

islam direkt.16 1890 upprättades diplomatiska förbindelser med det Ottomanska 

riket då det 1889 sändes ett skepp från Ottomanerna till Japan. Ertugrul (Altugral 

enligt  Rahman  Khans  artikel),  vilket  var  namnet  på  skeppet,  förliste  på  väg 

tillbaka  till  det  Ottomanska  riket  utanför  den  japanska  kusten.  Innan  skeppet 

förliste hade dess besättning besökt Japan i tre månader och fått audiens både hos 

den japanske  kejsaren  och hos  landets  regering.17 Ertugul  förliste  i  en  tyfon  i 

september 1890, endast 69 av skeppets besättning på 65518 man överlevde och 

bland de drunknade var expeditions ledare Amiral Osman och skeppets kapten, 

Ali. Den japanska räddningsaktionen genomfördes av bybor i boendes närheten 

förlisningen.  Byborna  hjälpte  de  levande  i  land  och  tog  hand  om  de  döda 

kropparna.  Kropparna  sändes  sedan  tillbaka  till  det  Ottomanska  riket  av  den 

japanska regeringen. Det nyetablerade bandet mellan de båda länderna stärktes 

ytterligare  av  räddningsaktionen  av  byborna  och  att  den  japanska  regeringen 

skickade  tillbaka  kropparna  av  de  döda  i  två  kryssare.  I  närheten  av 

förlisningsplatsen  restes  ett  monument  redan  året  därpå  vilken  senare 

16 Morimoto 1980:8f
17 Morimoto 1980:14f
18 Rahman Khan 2005
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återuppbyggdes 1929. Fram till år 1980 finns det skriftliga belägg för att det har 

hållits årliga minnesstunder förlista sjömännen på platsen.19 

3.2 De första japanska muslimerna

På kryssarna som tog de döda kropparna tillbaka till Istanbul fanns en japansk 

reporter vid namn Shotaro Noda. Han ska ha konverterat till islam i sultan Abdul 

Hamids närvaro redan 1891 i Istanbul och tagit namnet Abdul Halim Noda.20 Han 

skall därmed ha blivit den förste japanen att konvertera till islam enligt Rahmans 

artikel.  I  Morimotos  bok  så  anger  han  att  Torajiro  Yamada  är  den  förste 

muslimen. Torajiro Yamada var en affärsman som ung i Japan hörde talas om 

förlisningen  av  Ertugrul  och  började  samla  in  pengar  över  hela  Japan  till  de 

förlista sjömännens familjer. Han fick sedan i uppgift av den japanska regeringen 

att  själv  överlämna  pengarna  till  myndigheterna  i  Istanbul.  Han  färdades  till 

Istanbul med ett brittiskt skepp och fick audiens hos sultanen efter ett par dagars 

vistelse i staden. Han blev ombedd att stanna i landet i två år för att undervisa i 

japanska. Han undervisade inte endast under denna tid utan lärde sig turkiska och 

studerade islam. Huruvida han verkligen konverterade till islam är oklart trots att 

både Rahman och Morimoto vill dra den slutsatsen. Men han verkade i alla fall 

för att stärka banden mellan det Osmanska riket och senare Turkiet och Japan. 

Sedan skall andra affärsmän ha följt i dessa herrars spår i slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet.21 Vem som verkligen var den första japanska muslimen är i 

sig ganska ointressant såtillvida man inte skriver en biografi. Vad som däremot är 

intressant  är  att  japanerna nu började söka kunskap från andra än Europa och 

Nordamerika och i dess kristna kontext. 

19 Morimoto 1980:15
20 Rahman Khan 2005
21 Morimoto 1980:14ff
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3.3 Möten med den muslimska världen

Redan innan kontakten togs upp med det Ottomanska riket hade Japan kommit i 

kontakt med vissa muslimska områden. Redan i början av Meiji restaurationen 

sände landet  ungdomar för att  studera i Europa.22 Detta för att  lära sig de nya 

tekniker  som  krävdes  för  att  omforma  landet.  På  resan  till  Europa  stannade 

båtarna ofta till i Alexandria. Situationen i Egypten under brittiska kronan blev ett 

studieobjekt för japanerna. De pressades själva att införa en regeringsform som 

liknade egyptiernas av västvärlden men lyckades undvika detta. Inte bara Egypten 

var  ett  land  som  japanerna  studerade  för  att  inte  komma  under  västerländsk 

kontroll  utan  även  Iran  studerades.  Istället  för  att  hamna  under  västerländsk 

kontroll  började  japanerna  så  småningom  själva  kolonisera  och  verka 

imperialistiskt  i  Asien.  Det  närmaste  och  det  traditionellt  första  landet  som 

angreps var Korea. Efter en konflikt med Kina stod Japan som segrade och 1895 

och  Japan  hade  vunnit  rätten  till  ett  antal  öar  och  en  halvö  på  det  asiatiska 

fastlandet.23

3.4 Rysk-japanska kriget och den första moskén

1904 expanderade  Japan sina erövringar  på det  asiatiska  fastlandet  och kom i 

konflikt  med  Ryssland.  Detta  kriget  förlorade  Ryssland  mot  det  nyligen 

moderniserade  Japan  i  ett  sjöslag  år  1905.24 I  kriget  med  Ryssland  togs  det 

krigsfångar  av  japanerna  vilka  sedan  fördes  tillbaka  till  Japan.  Bland  dessa 

krigsfångar fanns det ett antal muslimer, detta bekräftats av Abu Bakr Morimoto 

22 Mizuguchi, 2002:95ff
23 Morton, Olenik 2005:164f
24 Morton, Olenik 2005:166f
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som själv reste till ett av de forna krigsfånglägren och undersökte gravarna. Bland 

89 gravstenar fann han tre stycken med muslimska halvmånar och arabisk text på. 

Av detta drar han slutsatsen att det är fullt möjligt att av de 28 000 krigsfångar 

skulle ha funnits ca 400 muslimer. Dessa skulle då även kunnat ha upprättat en 

moské  eller  temporär  böneplats  under  det  året  de  hölls  i  fångenskap.25 Denna 

uppgift återfinns dock inte i någon annan text och några lämningar efter en sådan 

plats existerar inte.

3.5 Det första muslimska samhället i Japan

Under  slutskedet  av  första  världskriget  kom  det  flyktingströmmar  från 

centralasien till  Japan. Bland dessa ca 60026 flyktingar  så fanns det turkmener, 

tadzjiker,  tartarer,  uzbeker,  kirgiser  och  andra  folk  av  centralasiatiskt  och 

muslimskt ursprung. Dessa fick asyl i Japan och bosatte sig i Kobe, Nagoya och 

Tokyo.  Dessa  grupper  började  redan  tidigt  att  engagera  sig  religiöst  efter  sin 

ankomst och bilda organisationer. Genom kontakt med icke-muslimska japaner så 

fick de även några japaner att  konvertera  till  islam vilket  ytterligare  ökade på 

muslimernas antal.27 Den japanska staten hade redan efter det rysk-japanska kriget 

blivit  imperialistisk och expansiv och började nu studera Mellanösternländerna 

utifrån ett annat perspektiv än tidigare. De studerade de muslimska länderna för 

att  undvika  hamna  i  samma  situation  som  de  där  västvärlden  agerande 

imperialistiskt. På 1930-talet startades det också i Japan ett Islamskt forsknings 

institut varifrån de skickade studenter till Al-Azhar i Kairo.28

1935 byggdes Japans första moské i Kobe och bara tre år senare byggdes en i 

Tokyo,  jag  tänker  skriva  mer  om  dessa  senare  då  jag  presenterar  de  olika 

moskéerna i Japan.

25 Morimoto 1980:18ff
26 Rahman Khan 2005
27 Morimoto 1980:9
28 Mizuguchi, 2002:97f
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3.6 Andra världskriget och efterkrigstiden

Japan fortsatte under 1930-talet och i början av 1940-talet att expandera och 

ockupera stora delar av den asiatiska övärlden och fastlandet. Redan 1941 var de 

inblandade i stridigheter men det är vid denna tidpunkt man hävdar att de blev 

delaktiga  i  andra  världskriget.29 Japan  ockuperade  då  flertalet  områden  med 

muslimsk befolkning, detta ledde till att det i Japan startades ett flertal centra och 

organisationer  i  syfte  att  studera islam och muslimer.30 Under perioden mellan 

1935 och 1943 skall  det  enligt  Morimoto  ha publicerats  över  100 böcker  och 

artiklar om islam. Dessa forskningscentrum drevs med syfte att få förståelse för 

islam och muslimer och hade därför inga muslimer i ledningen. Den vetenskapliga 

infallsvinkeln innebar att inte konfessionellt studera religionen utan studera läran 

om islam och hur muslimer lever, islamologi skulle vi idag kalla det. När Japan 

kapitulerade 1945 efter de två atombomberna fällts över landet försvann också 

dessa forskningscenter.31 Japan hade efter kriget förlorat sina ockuperade områden 

med muslimsk befolkning och landets imperialistiska drömmar krossades. Istället 

för att ockupera andra områden blev nu landet för första gången ockuperat av en 

främmande makt.32 Japan som hade varit  en militaristisk makt tvingades av de 

amerikanska ockupanterna demilitarisera och demokratisera landet. Ockupationen 

av  landet  varade  till  1952  och  Japan  påbörjade  då  sin  massiva  ekonomiska 

tillväxt.33 1952 bildades också den första muslimska organisationen i landet, Japan 

Muslim Association. Detta var möjligt då Japan efter krigsslutet blev ett land av 

religionsfrihet. Inte längre var vissa institutioner knutna till religioner och folket 

hade rätt  att  tro och praktisera vilken religion de önskade.34 Ungefär samtidigt 

blev flera muslimska länder av med sina koloniala herrar och självständiga. Japan 

öppnade ambassader i Egypten, Turkiet, Syrien, Iran, Afghanistan och Irak mellan 

1952 och 55. Detta ledde till utökade kontakter mellan Japan och den muslimska 

29 Morton, Olenik, 2005:178ff
30 Bushra 1998:3
31 Morimoto 1980:10
32 Morton, Olenik 2005:190
33 Varley 2000:304ff
34 Morimoto 1980:11
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världen.35 Muslimska  handelsmän,  regeringsanställda,  forskare  och  ingenjörer 

kom till Japan medan japanska studenter färdades i motsatt riktning. Det arabiska 

språket  blev  också  intressant  för  japanerna  under  denna  period  och  studenter 

färdades  till  arabiska  länder  för  att  lära  sig  detta.  Japanska  studenter  som 

studerade arabiska och islam fick särskilda stipendier för studera vid Al-Azhar i 

Egypten.  Flertalet  muslimska  länder  erbjöd  lokaler  och  bostad  för  japanska 

studenter som önskade studera islam. De muslimska ländernas ambassader i Japan 

stödde islamska aktiviteter i landet och nya publikationer började ges ut.36 Landet 

åtnjöt ett gott rykte i de muslimska länderna bland annat för att landet intog en 

neutral hållning under Suezkrisen och de lyckades enligt Akira Mizuguchis artikel 

därmed säkra ett oljeavtal med Saudiarabien. Japan tittade också på andra projekt 

för att ytterligare bättra på sitt rykte i Mellanöstern då landets styrande förstod 

vikten av att säkra oljetillgångar. 

3.7 Relationen till Mellanöstern från 1960 till nutid

Japan fick lite problem i sina relationer till flera muslimska länder på 1960-talet. 

Japans  import  och  export  till  Mellanöstern  kritiserades  och  efter  kriget  1967 

förändrades japanernas bild av arabvärlden. Araber och muslimer sågs av vissa 

grupper  i  Japan  som  trubbelmakare  efter  inträffade  terroristangrepp  och 

flygplanskapningar.37 1973  satte  de  arabiska  länderna  tryck  på  Japan  för  att 

avbryta landets diplomatiska och handelsförbindelser med Israel. Japan vägrade 

trots  lockelsen  att  de  skulle  få  en  oavbruten  tillgång  till  olja.  Oljekrisen  som 

drabbade  landet  stannade  upp  den  ekonomiska  frammarsch  som  pågått.38 

Oljekrisen drabbade den japanska ekonomin hårt men ökade dessutom intresset 

för  muslimska  länder.  Tv och  tidningar  började  efter  detta  visa  program med 

muslimskt innehåll  och från muslimska länder.39 Oljehandeln med Japan ökade 

35 Mizuguchi 2002:98
36 Morimoto 1980:11
37 Mizuguchi 2002:100
38 Morton, Olenik 2005:215
39 Morimoto 1980:12
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senare  igen  och  1978  besökte  en  japansk  premiärminister  för  första  gången 

Mellanöstern  sedan  andra  världskriget.  Den  Iranska  revolutionen  1979  ökade 

ytterligare intresset och bevakningen av den muslimska världen i Japan. Detta ska 

enligt Bushra Anis artikel ha fått ytterligare japaner att vilja söka sig till islam. 

Under 1980-talet besökte PLOs ledare Yassir Arafat landet och försökte verka för 

en aktivare politik i Mellanöstern. 1990-talets relation präglades av Gulfkriget och 

kravet när det var över på en internationell  styrka och återuppbyggnad. Japans 

ekonomi är idag beroende av olja från mellanöstern, ca 80 procent av oljan som 

används  i  landet  kommer  just  därifrån.  Japans  oljeberoende  från  regionen  har 

debatterats och japanska företag har inte längre medel eller vilja att satsa pengar i 

regionen.  Islam  har  som  studieobjekt  fått  ökat  intresse  i  Japan  efter 

terroristattackerna den 11 september 2001.40

40 Mizuguchi 2002:99ff
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4 Koranens översättning

Japan fick som jag nämnt tidigare sin första kännedom om islam som en av 

flera  främmande  och  västerländska  religioner.  Den  kunskap  som  innan  Meiji 

restaurationen fanns tillgänglig var andrahandsinformation som förmedlades  av 

kristna  missionärer  eller  västerländska  handelsmän  och  böcker.  När  landet 

öppnats  för  omvärlden  igen  och  intresset  för  handel  med  andra  länder 

återupptagits  kom även behovet  av förståelse av andra kulturer  och religioner. 

1920 kom den första översättningen av Koranen till  japanska. Översättaren var 

inte  muslim  utan  en  japan  med  kunskaper  i  arabiska  men  han  gjorde 

översättningen  från  engelskspråkiga  förlagor.  Bokens  översättare  var  Ken-ichi 

Sakamoto och koranen släpptes i två volymer som ingick i en serie böcker som 

kallades ”Complete collection of Scriptures of the World”. Ken-ichi översatte inte 

endast  koranen  utan  gav  också  ut  en  Mohammadbiografi  och  skrev  om 

världshistoria.  Denna koranöversättning  har  enligt  Morimoto  flera  brister.  Den 

brister i sitt språk då den är en översättning från engelskan och inte direkt från 

arabiskan.  Den  använder  sig  också  av  flera  buddhistiska  och  bibliska  termer 

istället  för  arabiska  som hade kunnat  förklaras  närmare.  Denna Korans  brister 

gjorde att ett nytt försök att översätta muslimernas heliga bok publicerades redan 

1938. Koranen kom denna gång ut i en volym och var därför enklare att hantera 

och  billigare  än  den  förra  versionen.  Denna  Koran  saknade  dock  också  ett 

tillfredsställande språk och hade inga noter eller förklaringar. Det kom efter detta 

ett  flertal  andra översättningar av Koranen som publicerades i tidningar. Dessa 

översättningar var inte tänkta som en väg till att bli muslim utan till att användas i 

studie av islam. 

Efter  andra  världskriget  blev  det  lagstiftat  om  religionsfrihet  i  landet  och 

därmed kunde koraner som skulle användas i ett konfessionellt syfte publiceras. 

1950 publicerades Koranen igen, denna gång var översättaren Shumei Okawa som 

ej  heller  var  muslim.  Denna  Koran  publicerades  då  Japan  var  mitt  i  ett 
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uppbyggnadsskede efter kriget. Morimoto försöker i sin bok ge en bild av mannen 

bakom översättningen och varför han valde att publicera den medan det svårt att 

få tillgång till tryckerier. 

Nästa Koranöversättning publicerades endast sju år senare och då i tre volymer. 

Översättaren  vid  namn  Toshihiko  Izutsu  var  en  internationellt  erkänd 

islamforskare  som  var  verksam  som  professor  vid  Keiouniversitetet  i  Tokyo. 

Toshihiko Izutsu var inte heller muslim men det som skiljde hans version från de 

tidigare var att han till  fullo behärskade det arabiska språket och översatte den 

ifrån detta direkt till japanska.41 Denna version av Koranen finns fortfarande till 

salu hos större bokhandlare i landet. En japansk muslim som jag intervjuade vid 

Arabic Institute som läst den talade om den med stor uppskattning trots att den 

inte  var konfessionellt  översatt,  utan språket  i  den ska vara väldigt  stilmässigt 

tilltalande.42 Ytterligare  en  version  av  Koranen  översattes  direkt  från  arabiska 

1970. Denna gång var det ett antal professorer i arabiska som översatte den, ingen 

av  dem  liksom  tidigare  fyra  översättningar  var  muslim  och  detta  framhåller 

Morimoto som en brist. Dock så förenklades den religiösa terminologin i denna 

femte version. Den första Koranen översatt av en muslim skulle dock bara dröja 

två år, 1972 så publicerades Haji Umar Ryochi Mitas översättning. Översättaren 

var en infödd japan vilken hade som ung konverterat till islam i Kina och verkat 

där som imam i 30 år innan han återvände till Japan.43  Översättningen gjordes 

med assistans av Muslim World League i Mecca och är den enda översättning där 

all arabisk text och noter är översatta till japanska.  44Denna översättning är den 

som konfessionellt  fortfarande  används  bland muslimerna  i  Japan.  Den trycks 

fortfarande upp och distribueras av Japan Muslim Association runt om i landet.45 

41 Morimoto 1980:32ff
42 Intervju med respondent 6
43 Morimoto 1980:35ff
44 Bushra, 1998:4f
45 Rahman Khan 2005
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5 Muslimer i Japan

När jag frågade runt bland muslimer och även olika muslimska organisationers 

representanter om antalet muslimer i landet fick jag väldigt skiftande svar. Vissa 

sa att antalet muslimer i landet var 1 procent (ca 1,27 miljoner) av befolkningen 

medan andra uppgifter jag fick var allt emellan femhundratusen till två miljoner. 

Inga  av  dessa  siffror  visar  sig  hålla  vid  en  närmare  granskning.  Muslimernas 

närvaro i landet och Japans kontakt med den muslimska världen har varit betydligt 

kortade än den med Europa och kristendomen. Därför borde det vara orimligt att 

det både skett en sådan stor invandring och så många konverteringar att antalet 

muslimer kan uppskattas vara lika många som de kristna utövarna.

5.1 Invandring till Japan

Enligt  UDs  rapport  från  2006  om mänskliga  rättigheter  i  Japan  så  uppgår 

antalet människor med utländsk bakgrund i Japan till 1,5 procent. Detta innebär 

att  endast  ca  1,914  miljoner  människor  i  landet  med  en  befolkning  på  127,6 

miljoner har annan etnicitet. Av dessa 1,914 miljoner är större delen från Korea, 

Kina, Filipinerna och Brasilien. Väldigt få av invandrarna från dessa länder kan 

tänkas komma från en muslimsk bakgrund. 

Japans  flyktingpolitik  är  enligt  UDs rapport  också  väldigt  restriktiv.  Sedan 

1982 då landet gick med på att tillämpa 1951 års flyktingkonvention så har landet 

endast beviljat asyl till  344 av 4000 sökande. Förutom dessa så beviljades 381 

personer också uppehållstillstånd på grund av humanitära grunder.46 

46 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Japan 2006
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5.2 Religiositet i Japan

Inga utfrågningar görs till landets medborgare om deras religiösa tillhörighet när 

det är folkräkningar.  Detta brukar heller  inte ske i andra undersökningar.47 Det 

japanska samhället  har varit  multireligiöst  under lång tid  då både shintoistiska 

helgedomar  och  buddistiska  tempel  funnits  sedan  500-talet  och  kristendomen 

existerat  i  landet  sedan  1500-talet.  Sedan  Meijirestaurationen  har  flera  nya 

religioner också uppstått i landet, deras antal beräknas vara kring 200. Därför kan 

det bli så att de sociologiska undersökningar som trots allt gjorts i landet i fråga 

om religiositet  visat att genomsnittsjapanen ägnar sig åt 2,7 religioner.  Japaner 

kan om man definierar religiositet som denna undersökning gjort alltså vara aktiva 

inom flera olika samtidigt.48 Detta kan ju sättas i motsats till dem som vill hävda 

att japaner inte är religiösa överhuvudtaget. Enligt en tidig muslimsk källa som 

skrev om sitt besök i landet så beskrev han det som ett religiöst vakuum.49

5.3 Demografi

Japan  har  enligt  Nationalencyklopedins  internetsida  från  2013  127,6  miljoner 

invånare, av dessa bor 43 procent i de tre största städerna: Tokyo, Nagoya och 

Osaka. Det är också i dessa städer man finner den största muslimska populationen. 

En  undersökning  av  hur  många  muslimer  det  faktiskt  finns  i  landet  trots  de 

svårigheter  som nämnts  ovan  har  genomförts  av  den  japanske  professorn  vid 

Waseda  Universitetet,  Hiroshi  Kojima.  I  sitt  arbete  om  den  muslimska 

populationen  i  Japan  så  kom han  fram till  2002  att  det  var  omkring  75.000, 

exklusive de som vistades i landet temporärt. Sakurai, vid samma universitet har 

baserat  på  Kojimas  undersökning  modifierat  antalet  till  mellan  60.000  och 

47 Kojima 2006:116
48 Jensen 1996:571
49 Morimoto 1980:1
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70.000.50 Detta är en betydlig ökning från de ca 5000 muslimer som fanns i landet  

1984. Ökningen är större bland muslimer kontra andra immigranter under denna 

period.  De största  nationaliteterna  representerade  i  Japan bland muslimerna  är 

indonesier, pakistanier, bangladeshier och iranier. Dessa utgör ungefär 70 procent 

av det totala antalet muslimer i landet och indonesierna är den största av dessa 

grupper på ca 24.000 individer.51 Siffrorna på hur många som är muslimer från 

dessa  länder  är  en  uppskattning  påpekar  Sakurai  då länder  som Malaysia  och 

Libanon  har  en  stor  ickemuslimsk  befolkning.  Länder  som  har  en  muslimsk 

befolkning men där muslimerna inte är i majoritet som Indien och Sri Lanka är 

heller  inte  medtagna  i  beräkningarna  vilket  gör  alla  siffror  till  uppskattningar. 

Uppskattningsvis är  också 80 till  90 procent  av den muslimska populationen i 

Japan immigranter och en stor del av dessa män som har kommit för att arbeta. De 

flesta  av dessa män kom under 1980 och 1990-talet  och har enligt  Sakurai en 

sunnimuslimsk bakgrund.52

Sakurai  delar  in  de  muslimska  immigranterna  i  fem  kategorier  där  de 

permanent boende med fru och/eller barn uppgår till  26 procent. 33 procent av 

immigranterna  bor  i  Japan  med  officiella  och  diplomatiska  uppdrag  eller 

arbetsvisum. De som är i Japan på temporära visum eller studentvisum utgör ca 15 

procent  respektive  16 procent.  Den sista  kategorin  på ca 10 procent  består  av 

människor vilkas visum gått ut utan att de lämnat landet. 

5.3.1 Nationaliteter

När man tittar på vart de olika immigranterna bosätter sig i Japan så skiljer de 

sig rätt markant beroende på från vilken nation de kommer. Indonesierna som jag 

redan har påpekat utgör majoriteten av de invandrade muslimerna. Majoriteten av 

dessa har inte bedrivit några högre studier och de bosätter sig främst i de centrala 

50Sakurai 2008:71
51Sakurai 2008:72
52Sakurai 2008:72f
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delarna  av  den japanska  huvudön.  Regionen heter  Chubu och där  hamnstaden 

Nagoya är centralorten, vilket också är landets fjärde mest tätbefolkade region.53 

De pakistanska immigranterna och gästarbetarna var som flest under slutet av 

1980-talet där de som mest var ca 15000. Numera uppskattas befolkningen uppgå 

till  strax under 9000. De ska enligt Sakurai vara från en bättre socioekonomisk 

bakgrund där de flesta har högre utbildning än de indonesiska immigranterna, men 

hon påpekar  att  inga  studier  på detta  är  gjorda utan  att  uppgifterna  om högre 

utbildning bland pakistanierna baseras på uppskattningar. Pakistanierna bosätter 

sig liksom bangladesharna och iranierna främst i Kantoregionen med huvudstaden 

Tokyo  och området  runt  omkring  med  ca  40 miljoner  invånare.  Pakistanierna 

gifter sig i högre grad än övriga med japanska kvinnor och dessa äktenskap gör att 

pakistanierna har högre inflytande i de religiösa aktiviteterna i Japan än övriga 

grupper.54

Immigranter och gästarbetare från Bangladesh var som flest i slutet av 1980-

talet i likhet med pakistanierna. De som kom under dessa år var främst från övre 

medelklassen och stannade illegalt kvar i Japan efter deras visum gått ut. Under 

första halvan av 2000-talet så låg immigrationen på en jämn nivå med på ca 8000 

personer. 

De iranska immigranterna och gästarbetarna var på en hög nivå på runt 20000 

under andra halvan av 1980-talet. Som störst var den kring 1991 på nästan 50000 

individer för att sedan sjunka drastiskt till nivåer på 5000 personer två år senare. 

På denna nivå har sedan de iranska invandrarna och gästarbetarna legat stabilt.55 

5.3.2 Gästarbetare och studentvisum

Som siffrorna ovan säger så skulle denna konstanta invandring från dessa länder 

innebära en större muslimsk befolkning i Japan men så är inte fallet eftersom de 

flesta  endast  är  där  som  gästarbetare  eller  på  studentvisum.  Den  temporära 

arbetskraften som kom till landet under slutet av 1980-talet och första året under 

53Sakurai 2008:73
54Sakurai 2008:76
55Sakurai 2008:73ff
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1990-talet  var till  stor del arbetskraft  utan högre utbildning. De arbetade inom 

tillverkningsindustrin,  byggsektorn  och  serviceyrken.  När  den  japanska 

ekonomiska bubblan brast 1992 så försvann många av dessa arbeten. De japanska 

myndigheterna blev också mer nitiska till att utvisa de som hade stannat över sina 

visumperioder.  De som inte lämnade självmant då arbetsbehovet försvann blev 

utvisade.  Japan  hade  då  liksom  nu  restriktioner  på  vilken  sorts 

arbetskraftsinvandring  de  godkände.  De  tillåter  inte  invandrad  arbetskraft  för 

ickekvalificerade arbeten. Detta kom dock majoriteten av de muslimska liksom 

övriga gästarbetare runt under 1980-talet genom att flytta till Japan med endast ett 

turistvisum eller studentvisum. Sedan 1990 har dock landet haft en lag som tillåter 

sanktioner  mot  företag och industrier  som kontrakterar  illegala  invandrare  och 

okvalificerad  arbetskraft  från  utlandet.  Därför  har  nivåerna  på  invandringen 

sjunkit  för  alla  nationaliteter  förutom  indonesierna  som inte  alls  följt  samma 

mönster.56 

5.3.3 Giftermål

För många  icke-japanfödda så innebar  de hårdare  lagarna  slutet  på vistelsen  i 

landet. De som gift sig med en japansk medborgare hade däremot betydligt större 

chanser att få stanna i landet. De flesta av immigranterna var som tidigare nämnts 

män och siffrorna som Sakurai visar säger att ca 80 procent av de pakistanska och 

iranska invandrarna har gift sig med en japansk kvinna. För bangladeshierna och 

indonesierna är siffrorna ca 50 procent respektive 40 procent.57

Ökningen  för  de  med  permanent  uppehållstillstånd  på  grund  av  denna 

anledning har ökat från ca 540 år 1990 till ca 3550 år 2004 för den pakistanska 

befolkningen. Liknande ökningar gäller även för de andra immigranterna från de 

tre övriga nationerna som jag tidigare skrivit om.58

56Sakurai 2008:74f
57Sakurai 2008:74f
58Sakurai 2008:76

33



5.3.4 Konvertiter

De japanska medborgare som har konverterat till islam kan delas in i två grupper. 

Den ena  består  av  de  kvinnor  som nämns  ovan  som gift  sig  med  muslimska 

immigranter. Denna grupp utgör majoriteten av muslimska kvinnor i landet.

Barn  vilka  är  resultatet  av  dessa  äktenskap  betraktas  enligt  studierna  som 

födda  muslimer  och  finns  därför  medräknade  i  siffrorna  där  man  beräknar 

muslimernas antal.59 

Den andra gruppen består främst av män som har konverterat efter studier i 

islam eller  arabiska.  Andra orsaker kan vara att  de har kommit  i  kontakt med 

islam när de arbetat eller studerat i muslimska länder. Under min resa träffade jag 

endast en man och en kvinna vilka var infödda japaner som hade konverterat. 

Mannen hade gjort detta efter studier i arabiska och kvinnan inför ett giftermål 

med en muslimsk man.60

5.3.5 Japanskt medborgarskap

Liksom Sverige har också Japan medborgarskap enligt jus sanguinis, detta innebär 

att medborgarskapet för en nyfödd bestäms av föräldrarnas härkomst. Motsatsen 

till jus sanguinis är jus soli vilket innebär att medborgarskapet bestäms efter vilket 

territorium man är född på.61 I Japans fall innebär jus sanguinis att endast etniska 

japaner får automatiskt medborgarskap. För många koreaner och kineser som bott 

i landet i generationer innebär detta att de många gånger saknar medborgarskap. I 

Japan  godtas  inte  heller  dubbelt  medborgarskap  vilket  det  gör  i  många  andra 

länder. För en immigrant ska kunna ansöka om japanskt medborgarskap så måste 

personen i bo i landet i minst fem år. Personen måste vara över 20 år, får inte vara 

med i  något  brottsregister  och vara vid god mental  hälsa.  Den sökande måste 

sedan visa upp att den kan försörja sig och sin familj och även att den assimilerats 
59Sakurai 2008:76
60Intervju med respondent 6
61www.ne.se uppslagsord jus soli och jus sanguinis.
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in i den japanska kulturen. Processen kan sedan ta över ett år med hembesök och 

resultatet  blir  oftast  avslag.  Före  1980-talet  var  även  de  som  lyckades  få  ett 

medborgarskap ofta tvungna att anta ett japanskt för- och efternamn.62

För många inflyttade muslimer innebär detta att medborgarskap i landet kan 

vara väldigt svårt att uppnå. Istället är det deras potentiella barn som har chansen 

att  bli  japanska medborgare.  Barnet  blir  då japanskt  om ena föräldern innehar 

japanskt medborgarskap vid födseln. Vissa andra orsaker kan också vara aktuella 

som om ena föräldern avlider eller att båda föräldrarna är statslösa.

 

62http://www.justlanded.com/english/Japan/Japan-Guide/Visas-Permits/Japanese-citizenship
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6 Muslimska organisationer

De första organisationerna i Japan som hade muslimsk eller arabisk anknytning 

var som jag skrivit tidigare inte till för muslimer utan syftade till att studera islam 

och muslimer. Organisationerna var oftast militära och när Japan kapitulerade i 

andra  världskriget  så  upplöstes  dessa  organisationer.  Lagen  ändrades  och 

religionsfriheten  gjorde  att  de  troende  muslimer  som  fanns  i  landet  kunde 

organisera sig. När Tokyo Moskén byggdes 1938 blev den en samlingspunkt för 

muslimerna i staden. Vissa mer aktiva muslimer började träffas i anslutning till 

moskén eller hemma hos varandra. Efter krigsslutet kom idén att organisera sig 

och Muslim Society of Japan bildades 1952. Detta var den första organisationen 

som var till för troende muslimer och inte för studiet av islam som religion.  

6.1 Japan Muslim Association

Muslim Society of Japan bytte 1953 namn till Japan Muslim Association. Vid 

sitt grundande 1952 under det första namnet var de 65 medlemmar vilka var från 

flera olika delar av Japan. Organisationen hade som mål att etablera sig i Japan 

och få japaner att konvertera till islam, den skulle också verka för att skapa goda 

band med  muslimska  länder  och därmed  bidraga  till  freden i  världen.  För  att 

uppnå  dessa  mål  så  skulle  de  ägna  sig  åt  att  missionera  i  Japan,  distribuera 

islamskt material, ha lektioner och möten som handlade om islam och agera som 

vägvisare  för  nykonverterade  japaner.  För  att  öka  på  vänskapsbanden  till 

muslimska länder skulle kontakt tas med muslimer boende och besökande landet. 

Även muslimska organisationer  i  utlandet  skulle  det  knytas  band till  och med 

dessa utbyta information. Det skulle av Japan Muslim Association också bedrivas 
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studier på världens muslimska länder och etablera ett  islamiskt  center  i Japan. 

Som redan nämnts började det vid denna tid en del japanska studenter fara till 

arabisktalande länder för studier i arabiska och islam. Även studenter från den 

muslimska världen började leta sig till Japan för studier. 

Organisationen  har  en  hemsida  som  tyvärr  endast  är  på  japanska63,  med 

förståelse av språket så kan man där informera sig om organisationens dagliga 

aktiviteter och dess verksamhet. För intresserade läsare kan översättningsverktyg i 

moderna webbläsare användas för att få en viss förståelse av sidans innehåll.

6.2 Islamic Center Japan

Islamic Center Japan grundades 1966 men omorganiserades 1975. Centret ligger i 

ett  bostadsområde  strax  väster  om  Shibuya,  vilket  i  sin  tur  ligger  i  centrala 

västliga  delarna  av  Tokyo.  Byggnaden  som  inhyser  organisationen  har  ett 

muslimskt arkitektoniskt inslag vilket skiljer den från dess närmsta omgivning.64 

På bottenvåningen finns en reception och våningen ovanför ligger ett bönerum. 

Högst upp finns det kontor och en plats för de kvinnliga besökarna att be. Hela 

byggnaden är väldigt sparsamt inredd och innehåller ingen av den utsmyckning 

som den stora moskén i Tokyo har, vilken beskrivs i kommande kapitel. 

Organisationen  får  ekonomiskt  stöd  från  Saudiarabien  och  privata  givare. 

Under mitt besök så hade organisationen enligt Salimur Rahman Khan som var 

tillförordnad chef där 2006 ont om pengar. Bidragen och donationerna minskade 

efter 2001.65 Han sade att organisationen tidigare haft betydligt fler aktiviteter i sin 

byggnad och även gett ut tidskrifter.66 En utskrift från organisationens hemsida 

från  2005  (innan  hemsidan  omstrukturerades  till  sitt  nuvarande  utseende) 

bekräftar att det var flertalet aktiviteter om året vid centret fram till 2003. Enligt 

Salimur  Rahman Khan så fanns det  uppemot  40 anställda  där  tidigare  och de 

63 http://muslimkyoukai.jp/
64Se Bilaga 
65Clarke 2006
66Intervju med respondent 1
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arbetade mycket  med översättningsarbete.67 Salimur Rahman Khan tillhör 2013 

inte längre organisationens ledarskick utan istället så är det Prof. Dr. Sahli Mahdi 

S. Al Samarrai. 

Islamic Center har uppdaterat  sin hemsida till  en mycket  mer lättnavigerad 

sådan från hur den såg ut 2005.68 Numera kan man navigera sidan på japanska, 

engelska och arabiska. På hemsidan erbjuder de olika tjänster, alltifrån bröllop till 

halalcertifiering.  Även  information  om  religionen,  lämpliga  restauranger  och 

kalendrar finns på deras hemsida.

6.3 Muslim Students Association in Japan

Denna organisation etablerades  1960 enligt  sin hemsida.  Tyvärr  lider denna 

hemsida av samma problem som många av de andra muslimska hemsidorna med 

bas i Japan, de blir sällan eller aldrig uppdaterade.69 Även en annan webbadress 

säger sig tillhöra Muslim Students Association in Japan men denna har endast en 

startsida.70 Från  den  fungerande  hemsidan  (http://msaj.info/)  skall  man  kunna 

klicka sig vidare till två av underorganisationerna, Islam Cultural Center in Sendai 

och  Kagoshima  Muslim Students  Association,  dessa  länkar  fungerade  dock ej 

heller när jag provade eller var innehållslösa. Organisationens mål är enligt vad de 

beskriver  på sidan att  hjälpa dess  medlemmar  med  förståelse  av  Koranen och 

sunna och stärka sammanhållningen bland de muslimska studenterna. Andra saker 

som de  säger  sig  främja  är  att  etablera  band med  icke-muslimer  och det  icke 

muslimska samhället för att öka förståelsen för Islam och bryta ner de fördomar 

som kan finnas.  Andra mål  för organisationen är  att  medverka  till  enheten av 

umman i världen och samarbeta med andra muslimska organisationer som delar 

deras mål och förhållningssätt. 

67Intervju med respondent 1
68http://islamcenter.or.jp/en/
69 http://msaj.info/
70 http://www.muslimtents.com/msaj/ finns inte längre 2013-01-11
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Enligt  sidan  hade  organisationen  1350  medlemmar  knutna  till  sig  och  24 

underorganisationer.  Organisationen  styrs  av  en  styrelse  som  väljs  in  under 

somrarna. Styrelsemedlemmarna måste vara studenter vid ett japanskt universitet 

eller  doktorander  och  vara  ledare  för  en  underorganisation  med  fler  än  20 

medlemmar för att kunna vara valbara.

Muslim  Students  Association  in  Japan  ger  också  ut  en  tidskrift  som heter 

Serenity. Denna tidskrift fanns 2007 tillgänglig genom länkar på hemsidan.71 2013 

finns inte dessa tidskrifter längre tillgängliga via hemsidan utan har ersatts med en 

tidskrift från juli 2008 vid namn Iqraa. På MsSAJ hemsida finns det också länkar 

till  interna  diskussionsforum,  till  andra  organisationer  utomlands,  till 

konfessionell  information  om islam  för  nybörjare  och  hjälpsamma  länkar  om 

väder och annat i Japan. 

6.4 Övriga organisationer

Förutom de ovan nämnda organisationerna så finns det många andra  nationella 

och lokala muslimska organisationer i Japan. Vissa är kopplade till moskéer likt 

Japan  Islamic Thrust till Otsuka-moskén som skrivs mer om senare medan andra 

kan vara tillfälliga organisationer som brutit sig ur eller senare uppslukas av en 

annan organisation. Många av dessa organisationers levnad kan bero på huruvida 

huvudmannen bor kvar i landet eller flyttat.

71Fyra utskrivna nummer från Serenity finns i författarens ägo för utlåning för de som är intresserade. Tidskriften 
utgavs kvartalsvis och författaren har oktober 2005, maj 2006, oktober 2006 och januari 2007 utskrivna. 
Tidskrifterna behandlar inte muslimernas vardag i Japan specifikt utan består av artiklar om teologiska frågor.
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7 Moskéer i Japan

7.1 Tokyo Camii

De muslimer som kom till Japan på 1920-talet efter deras länder blivit en del av 

Sovjetunionen72 bosatte  sig  i  de  större  städerna  som jag  skrivit  om tidigare  i 

kapitel 3.5. Dessa kom från Tadzjikistan, Uzbekistan, Tartaristan, Kazakstan och 

Turkmenistan. Efter ett tag så väcktes en önskan om att bygga en moské och 1938 

så stod den första moskén i Tokyo på plats. De hade före moskébygget etablerat 

en kommunitet vilken kallade sig Mahalle-i Islamiye, islams distrikt, denna leddes 

av Abdulhay Kurban Ali och Abdurresid Ibrahim.73 För att kunna genomföra detta 

bygge så fick de ekonomisk hjälp från det japanska samhället. Moskén byggdes i 

utkanten av Shibuya distriktet i Tokyo som är ett väldigt centralt beläget distrikt. 

Moskén skulle verka för att sprida islam i Japan och den öppnades den 12 maj 

1938, vilket också var den muslimska profeten Mohammads födelsedag det året.74 

I och med öppnandet av moskén så hölls en ceremoni där inte bara muslimer 

bosatta  i  Japan  deltog  utan  även  inbjudna  muslimska  gäster  kom  från  Kina, 

Sydostasien, Indien och Mellanöstern. Bland dessa utländska gäster fanns en prins 

från Jemen, en utrikesminister och flertalet ambassadörer och ambassadarbetare. 

De icke muslimska gästerna från Japan som deltog i ceremonin var den dåvarande 

japanska utbildningsministern och andra höga dignitärer.75 

Moskén  byggdes  som  jag  skrev  tidigare  inte  endast  för  bön  för  de  redan 

troende utan även för att sprida islam i Japan. För att bättre kunna verka för detta 

så antog de styrande i moskén i Tokyo under efterkrigstiden att japanska skulle 

72 Rahman Khan 2005
73 Tokyo Camii turkish culture center, 2003
74 Morimoto 1980:24
75 Morimoto 1980:24
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användas till  viss del där för att  få de japanska muslimerna att  känna sig mer 

hemma. Detta kommer jag återvända till när jag skriver om da´wa i Japan.76 

Som vi årligen får reda på genom medierna så är Japan ett jordbävningsdrabbat 

land.  Tokyo  Camii,  som moskén  kom att  kallas  hade som namnet  antyder  en 

turkisk  koppling  snarare  än  arabisk,  överlevde  de  bombningar  av  staden  som 

skedde under andra världskriget utan några skador trots att stora delar av staden 

låg i ruiner.77 Men efter år av jordbävningar och allmänt slitage78 så var moskén 

alldeles för nedgången för att kunna nyttjas och det kom därför ett beslut att riva 

den år 1986.79 

7.2 Det nya Tokyo Camii

Efter andra världskriget så infördes nya lagar i Japan där ingen enskild religiös 

grupp fick främjas eller få stöd. Detta beslut innebar att underhållet av moskén 

pålades den turkiska minoriteten i staden.80 Den turkiska gruppens nära band till 

moskén  gjorde  att  det  var  Tokyo  Turkish  Association  som  fick  ta  emot  en 

donation från Turkiet  att bygga en ny moské.  Efter att  den gamla revs så stod 

Tokyo  utan  en  större  moské  i  tolv  år  tills  det  nya  moskébygget  påbörjades. 

Ytterligare två år fick Tokyo vara utan en stor moské tills 2000 då Tokyo Camii 

stod färdigt.  I anslutning till  moskén finns det turkiska kulturcentret  i Tokyo.81 

Tokyo Camii ligger nära Shibuya i västra delen av centrala Tokyo. Det ligger bara 

en kvarts (cirka 1,1 kilometer) promenad ifrån Islamic Center längs samma gata. 

76 Morimoto 1980:27
77 Morimoto 1980:26
78 Intervju med respondent 1
79 Tokyo Camii turkish culture center, 2003
80 Morimoto 1980:26f
81 Tokyo Camii turkish culture center, 2003
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7.2.1 Utseende

Moskén är den mest  moderna och arkitektoniskt  vackra i Tokyo enligt  mitt 

tycke,  med  ett  klassiskt  moskéutseende  och  en  minaret.  På  nedre  plan  av 

byggnaden finns en samlingslokal och det turkiska kulturcentret. Här finns också 

utrymme för att genomföra den religiösa tvagningen. En trappa upp kommer man 

till taket där själva moskébyggnaden med bönerum ligger. Se bilaga för bilder på 

både exteriör och interiör av Tokyo Camii.82

7.2.2 Besökare

Tokyo  Camii  är  den  största  och  också  mest  välbesökta  moskén  enligt  de 

personer jag intervjuade i Japan.83 Vid de olika tillfällen då jag besökte moskén så 

varierade  dock  antalet  stort.  Jag  spenderade  en  dag  där  under  den  japanska 

kulturdagen i oktober 2006 och då var besökarantalet ovanligt högt. De som var 

icke-muslimer på plats den dagen var samtliga unga japaner som var intresserade 

av muslimsk kultur. De lockades inte dit av religionen utan mat och konst.84 

7.3 Andra moskéer

De andra moskéerna i Tokyo som jag besökte under min vistelse där 2006 var 

Otsuka-moskén och Hiroo-moskén.  En tredje  moské som enligt  uppgift  skulle 

ligga i Askakusa hittade jag aldrig trots två timmars letande i stadsdelen. Dessa tre 

var  2006  de  jag  skulle  vilja  benämna  som  halvstora,  det  vill  säga  i 

storleksordningen mellan Tokyo Camii och de mindre lägenhetsmoskéerna. Även 

Islamic Center med tillhörande bönelokal kan räknas in i denna mellan kategori.

82Bilaga 
83 Intervjuer i författarens ägo
84 Observation  nr 4
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7.3.1 Otsuka-moskén

I det centrala bostadsområdet Otsuka i Tokyo återfinns moskén med namnet från 

området.  Moskén  drivs  av  Japan  Islamic  Trust  (JIP)  och  byggdes  1999  med 

pengar  från  en  saudisk  prins.  Moskén  erbjuder  undervisning  i  arabiska  och 

söndagsskoleundervisning  för  barn.  Planer  finns  enligt  deras   hemsida  på  att 

bygga  ut  och  inrätta  en  internationell  skolverksamhet.85 Byggnaden  är  fyra 

våningar hög och dess exteriör bryter av mot de kringliggande husen av japanskt 

arkitektoniskt  snitt  mot  den mer mellanöstern  inspirerande byggnadsstilen som 

moskén har.86 Interiören är sparsamt inredd och saknar den tilltalande estetik som 

Tokyo Camii har. Jag besökte moskén vid lunchtid under en vardag i november 

2006.  Antalet  besökare  som genomförde  middagsbönen  under  mitt  besök  var 

under  fem personer.  Jag  intervjuade  imamen  för  att  få  insikt  i  aktiviteterna  i 

moskén. Dessa var 2006 inte lika aktiva som de nu sägs vara enligt hemsidan. De 

utgav sig även då för att bedriva utbildning men denna sades inte vara speciellt 

organiserad vid mitt besök då underlag saknades.87 Antalet besökare uppgavs vara 

ungefär  som  vid  mitt  besök  under  veckorna  men  med  ett  större  antal  på 

fredagarna. Besökarna uppgavs vara från olika länder. 

7.3.2 Hiroo-moskén

Hiroo-moskén är en del av Arabic Islamic Intitute in Tokyo(AIIT) och ligger i 

området Minato i centrala Tokyo. I området ligger även en hel del ambassader och 

området är  mer exklusivt än där de övriga moskéerna huserar. Moskén liksom 

AIIT starka band med Saudiarabien.  Deras uppgift är att stärka banden mellan 

Japan och den arabiska världen i allmänhet och stärka banden mellan Japan och 

Saudiarabien  i  synnerhet.88 Institutets  byggnad  är  Saudiarabiens  före  detta 

ambassadbyggnad om än i ombyggt skick.

85http://www.islam.or.jp/en/about/project/
86Bilaga 
87Intervju med respondent 7
88http://www.aii-t.org/e/introduction/goals.htm
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Byggnadens exteriör  bryter  liksom de tidigare  två moskéerna  klart  av från 

kringliggande byggnader med sitt mer mellanösternlika utseende. För att komma 

in till moskén och AIIT så måste man här passera en vaktkur och hela området är 

inmurat.89 Detta  skiljer  sig  från  den  öppenhet  jag  upplevde  var  kring  Otsuka-

moskén och Islamic  Center  som ligger  mitt  bland andra bostäder.  Även kring 

Tokyo Camii som var lika lättillgänglig som en europeisk kyrka under dagtid. 

Byggnadsstilen  är  dock  mer  lik  Otsuka-moskén  och  Islamic  Center  i  sin  mer 

återhållsamma  stil.  Väl  inne  möttes  jag  av  samma  spartanska  interiör  som  i 

Otsuka-moskén dock var allt mer påkostat här med finare mattor och en rakare 

och  renare  inredningsstil.90 Bönerummet  är  betydligt  större  än  både  Otsuka-

moskén  och  bönerummet  i  Islamic  Center  och  kan  ta  emot  ett  större  antal 

besökare.

Även denna moské besökte jag under middagsbönen en vardag i november. 

Då  var  besökarantalet  ringa  med  endast  ett  tiotal  troende  på  plats.  Enligt 

föreståndaren  jag  intervjuade  så  var  det  den  normala  frekvensen  förutom 

fredagsbönen.  Utan  att  ha  haft  möjlighet  att  göra  en  större  studie  på 

besökarbakgrunden  så  drar  jag  slutsatsen  att  den  var  mer  homogen  från 

arabvärlden än de övriga moskéerna och muslimska platserna jag besökte vilka 

visade på större mångfald.91 

Föreståndaren  jag som intervjuade var väldigt  tillmötesgående och jag fick 

göra  en  rundtur  i  Arabic  Islamic  Intitue  in  Tokyos  lokaler.  Här  hade  de 

språkstudier i arabiska för japaner och ett antal av dessa sades bli intresserade av 

kulturen  och  religionen  och  så  småningom  konvertera  till  islam.  Under  min 

rundtur  höll  ett  antal  japanska  studenter  i  tjugoårsåldern  att  lära  sig  arabisk 

kalligrafi. 

89Av detta skäl har jag heller ingen egen bild på byggnaden utan hänvisar intresserade att googla på Hiroo 
mosque
90Se Bilaga 
91Observation 5
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7.4 Lägenhetsmoské i Ikebukero

Några kvarter bort från Ikebukerostationen i centrala Tokyo fick jag följa med till 

en lägenhetsmoské. Strax bortom affärsgatorna där bostadshusen tog vid vandrade 

jag upp i ett trapphus för att komma in i en förhållandevis rymlig enrummare med 

kök. Det enda rummet hade gjorts till bönerum med mattor på golvet och en bild 

på  ena  väggen  föra  att  visa  böneriktningen.  Förutom  detta  var  inredning 

obefintlig.

Under  mitt  besök en  vardag  i  slutet  av  oktober  2006 så  var  jag  och min 

pakistanska  ledsagare  de  enda  icke-afrikanerna  i  lokalen.  Ett  dödsfall  hade 

nyligen skett bland denna gemenskap av ett tjugotal män från ett västafrikanskt 

land och de höll en minnesstund för sin kamrat i samband med middagsbönen. 

7.5 Moskéernas utbredning i Tokyo

De moskébyggnader som jag besökte i Tokyo låg på ganska stort avstånd från 

varandra.  De enda som huserar  i  närheten  av  varandra  är  Islamic  Center  och 

Tokyo Camii. De företrädare som jag talade med i de olika moskéerna betonade 

mångfalden  i  besökarnas  ursprung.  Otsuka-moskén  och  Tokyo  Camii  ligger  i 

bortanför  affärsgatorna  i  bostadsområden.  Likaså  verkar  Asakusa-moskén  göra 

detta. Asakusa är ett område i nordöstra centrala Tokyo som är mest känt för sitt 

tempel.  Moskén  har  en  utpräglad  arkitektur  med  en  liten  kupol  uppe  på 

femvåningsbyggnaden.92 

De större moskéerna ligger  ganska utspridda över staden och mellan dessa 

finns flera lägenhetsmoskéer. Dessa fungerar ofta bara kortare tider som moskéer 

och flyttar sedan efter hand vid behov eller när en mer passande lokal står till 

buds. För muslimen i Tokyo på jakt efter en böneplats bör detta aldrig vara mer än 

30 minuter bort om denne befinner sig i centrala Tokyo.

92Google bildsökning på Asakusa mosque, moskén har också två hemsidor: http://masjid-asakusa.ucoz.com/ 
vilken fungerar januari 2013 och http://en.icoj.org/ vilken fungerade hösten 2006. Den senare fungerar inte 2013.
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8 Vardagsliv

8.1 Mat

Ett av problemen som möter nyinflyttade muslimer i Japan är vart de ska få tag på 

halalkött.  Under 1980- och 1990-talet när gästarbetarna var som flest fanns det 

gott om butiker och restauranger som sålde och serverade halalmat.93  Så många 

som 80 stycken butiker av olika slag fanns det i Japan under det sena 1990-talet.94 

För  att  underlätta  för  nyinflyttande  så  har  kartor  tryckts  upp  över  Tokyo  där 

affärer  som säljer  halalkött  och restauranger  som serverar  muslimsk mat  finns 

utmärkta. Såna kartor fanns 2006 att få på Islamic Center. En av respondenterna 

som jag besökte dennes hem hade sådan karta uppsatt, denna var dock inte samma 

som fanns vid Islamic Center. Tips på lämpliga restauranger finns på många av de 

muslimska organisationernas hemsidor. Isalmic Center hänvisar på deras hemsida 

till  nästan  femtio  halalrestauranger  i  Tokyo.95 Det  finns  även likande länk för 

butiker som säljer halalmat. 64 butiker som sålde halalmat skulle enligt uppgift 

finnas i Tokyo 2007.96

Något som dock grämde en av respondenterna var att flera av restaurangerna som 

fanns 2006 även serverade alkohol.  Detta gjordes enligt  respondenten eftersom 

restauranginnehavarna inte ansåg sig kunna överleva utan sina japanska gäster. 

För  dessa  är  det  kutym  att  efter  arbetet  deltaga  i  middagar  med  sina 

arbetskamrater  där alkohol  är  en självklarhet.97 Detta  tas även upp i  Lynne Y. 

Nakanos artikel som publicerades redan 1992 i Japan Times.98 
93 Penn 2008:96
94 Sakurai 2008:82 
95http://islamcenter.or.jp/en/life-in-japan/halal-restaurants/
96Mie 2007
97Intervju med repondent 2
98Nakano 1992
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Ett informationsblad i dagstidningsformat som jag fick på en kulturdag vid 

Tokyo Camii gav också tips på butiker, restauranger och även mötesplatser för 

muslimer  i  Japan.  Aktsamhet  mot  japanskt  bröd  uppmanar  informationsbladet 

muslimer  i  allmänhet  att  undvika.  Detta  då  brödet  många  gånger  innehåller 

ingredienser som är haram.99

Den bekväme muslimen i Japan behöver inte heller ge sig ut på gatorna för att 

få hem sin halalmat utan flera internetbutiker finns med hemleverans. Sonali Halal 

Food som funnits i Japan sedan 1991 och Azhar Halal Food Japan är två av dessa.  

Sonali Halal Food erbjuder på sin hemsida100 fryst och torkat nöt, får och fågelkött 

från  både Japan och andra  länder.  Förutom kött,  fisk och grönsaker  kan även 

andra  ingredienser  och  tillbehör  för  de  indiska,  pakistanska,  thailändska, 

malaysiska,  indonesiska och bangladeshiska köken beställas  här.  Allt  som den 

matlagningsglade behöver som den inte kan finna i Tokyos varuhus borde den 

kunna finna här.

8.2 Begravning

De japanska begravningstraditionerna ( buddhism och shintoism) skiljer  sig på 

många  sätt  från  de  muslimska  och  dagens  muslimer  i  Japan  behöver  därför 

särskilda begravningsplatser. Traditionen i Japan är att kropparna bränns innan de 

jordfästs  medan  den  muslimska  traditionen  innebär  att  kroppen  begravs  utan 

kremering. Det finns inga lagar emot traditionell  muslimsk begravning i landet 

men de lokala myndigheterna brukar åberopa sanitära skäl till att kropparna måste 

brännas.101 Det finns bara tre platser i Japan för troende muslimer att bli begravda 

på. Dessa återfinns i Kobe, Tokyo och Yoichicho. Begravningsplatsen i Kobe är 

endast tillgänglig för muslimer boende i just Kobe enligt en översenskommelser 

som skedde när staden gav bort begravningsplatsen. Begravningsplatsen i Tokyo 

99Information-och reklambladet finns i författarens ägo för intresserade. Texten är till stor del på japanska men 
även engelska och arabiska förekommer. Bladet trycktes 2006. 
100 www.onlinehalalfood.com/
101http://en.islamtoday.net/artshow-232-3747.htm
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är i privat ägo av Japan Muslim Association.102 Yoichicho ligger i Hokkaido i 

norra Japan och därför långt ifrån de platser där muslimerna i Japan är bosatta 

(centrala delarna). Det råder därför stor brist på potentiella begravningsplaster för 

dagens muslimer boende i landet. Enligt Japan Islamic Trusts hemsida så erbjuder 

de hjälp med begravning. Detta ska då kosta enligt hemsidan 1 200 000 yen att bli  

begravd i Japan, denna siffra ska ställas emot kostnaden för att skicka kroppen till 

hemlandet vilken är mellan 600 000 och 800 000 yen. När detta skrivs är 1200000 

yen  ca  100 000 SEK. Enligt  samma hemsida  försöker  Japan Islamic  Trust  få 

tillstånd  att  bygga  en  begravningsplats  i  Ashikaga  som ligger  8  mil  norr  om 

Toyko.103

För egen del lyckades jag inte besöka någon av begravningsplatserna i landet 

för en observation.

8.3 Bön

Den  dagliga  bönen  kan  för  många  vara  problematisk  om  man  jobbar  på  ett 

japanskt företag som inte har kunskap eller tar hänsyn till den anställdes behov. 

Enligt två respondenter använder en del muslimer sin lunch för att söka sig till en 

närliggande lägenhetsmoské om de har möjlighet medan andra förrättar sin bön på 

en avskild plats på arbetet.104 

Fredagsbönen är dock något som många muslimer vill ta del av. För muslimska 

arbetare i japan ställer dock detta till stora problem då det är svårt att organisera 

deras ledighet för att kunna gå till bönen.105 

I  en  outlet  galleria  i  Hokkaido  så  har  Japans  första  muslimska  bönerum i  en 

kommersiell galleria byggts under 2012. Detta har gjorts för att möta efterfrågan 

från  de  många  turister  från  bland  annat  Indonesien  och  Malaysia.106 Då  jag 

besökte Japan hösten 2006 och senare våren 2008 var aldrig ett besök på denna 

gallerian aktuellt för min del då det ej existerade vid mina vistelser. 

102http://islamonline.net/en/943
103http://www.islam.or.jp/en/services/burial-assistance/
104Intervju med Respondent 1 & 2
105Clarke 2006
106http://japandailypress.com/first-muslim-prayer-room-in-a-japanese-mall-opens-2613339
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8.4 Högtidsfirande

Samma problem som uppstår för muslimer boendes i Europa och Nordamerika 

uppstår även för muslimer boende i Japan. De nationella högtiderna sammanfaller 

sällan med högtiderna  i den muslimska kalendern. Därför måste muslimer som 

vill fira vid de större högtiderna ta semester om möjligt.107 Vid moskéerna och 

Islamic Center i Tokyo anordnar de ofta större fester vid högtiderna för besökare. 

Jag  medverkade  själv  vid  en  av  dessa  då  jag  deltog  i  en  festmiddag  under 

Ramadan-månaden i  Islamic Center.  För att  kunna genomföra denna måltid  så 

hade de lagt ut tidningspapper på golvet i bönerummet. Där satt sedan ett trettiotal 

män i fyra rader och förtärde en kryddig måltid108 (som jag utan belägg för skulle 

gissa var pakistansk till ursprunget, då flertalet besökare hade sitt ursprung där). 

Kvinnorna vars antal jag ej kunde observera befann sig under tiden i de mindre 

lokalutrymmena på våningen ovanför.109 Kvällen avslutades med trevliga samtal 

mellan gästerna på mellanplanet och bottenvåningen på Islamic Center. 

De  muslimer  boendes  i  Japan  som vill  genomföra  hajj kan  vända  sig  till  en 

researrangör som säljer paketresor. Dessa finns det reklam för i moskéerna och på 

flygblad.  Den  arabisk-  och  engelskspråkiga  TV-kanalen  al-Jazira  med 

huvudkontor i Qatar producerade under 2010 ett antal program kallade Road to 

Hajj.110 I ett av dessa program så följde de muslimer bosatta i Japan under deras 

resa. 

8.5 Konversion

Giftermål  mellan japanska kvinnor och muslimska gästarbetare är som tidigare 

nämnts den vanligaste formen för att gästarbetarna ska bli permanenta invånare.111 

Kvinnorna konverterar då till islam genom att gå och läsa vid någon av moskéerna 

107Intervju med Respondent 2
108Se bilaga
109Observation Ramadanmåltid i författarens ägo
110Finns tillgängliga på Youtube
111Nakano 1992
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eller vid Islamic Center. Salimur Rahman-Khan vid Islamic Center berättade att 

flera kvinnor studerade varje år där. Han uppskattade även att det i Japan skedde 

en konversion om dagen. Detta är förstås en uppgift som är omöjlig att granska 

närmare men vid tillfället för mitt besök hösten 2006 så var det inga kvinnor som 

gick i lära om islam på Islamic Center.   Den enda kvinnliga respondenten jag 

lyckades  få  en  intervju  med  förklarade  för  mig  att  hon  hade  konverterat  för 

äktenskapets  skull.  Hon  hade  några  år  tidigare  gift  sig  med  en  man  från 

Indonesien och dessförinnan anammat islam. Hon förklarade svårigheterna med 

alla nya seder som skiljer sig från de traditionellt japanska om man skulle leva 

strikt enligt den nya religionen. Dock så sade hon sig personligen sig inte ha gjort 

några  större  förändringar  i  sitt  vardagsliv.112 Liknande  erfarenheter  tar  också 

Nakano upp i sin artikel, i denna så säger sig en av de konverterade kvinnorna att 

hon bara  bär  slöjan vid möten  med andra  muslimer.113 Detta  gjorde även min 

respondent som tog på sig sin slöja lagom tills hon gick in på moskéområdet.

De som konverterar utan att ha äktenskap som mål gör många gånger detta 

efter  att  de har läst kurser i arabiska eller  har bott längre perioder i  muslimsk 

dominerade  länder.114 Konvertiter  uppges  dock  ha  något  svårare  än  inflyttade 

muslimer.  De inflyttade ses som någon utifrån med en annan kultur medan en 

japansk konvertit kan ses som någon som vänt ryggen till det japanska samhället. 

Samhället förväntar sig av dem att de ska bete sig som japaner och inte förkasta 

sitt kulturella och religiösa arv. En del konvertiter lever i hemlighet som muslimer 

och väljer att inte berätta detta för familj och vänner.115 

8.6 Da´wa

En av uppgifterna som de muslimska organisationerna säger sig bedriva är da´wa 

(dvs missionerade verksamhet). Under vilka former detta bedrivs framgår inte på 

deras  hemsidor.  En  av  respondenterna  som  jag  träffade  av  en  händelse  i 

112Intervju med respondent 5
113Nakano 1992
114Intervju med respondent 8
115Clarke 2006
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lägenhetsmoskén sade sig vara med i Japan Student Muslim Association och där 

vara  delaktig  i  da´wa arbetet.  Han  studerade  själv  på  ett  av  Tokyos  större 

universitet och försökte enligt utsago uppmuntra andra studenter att intressera sig 

för islam. Han medgav också att arbetet inte var särskilt organiserat och responsen 

var inte särskilt stor för hans arbete.116 Da´wa bedrivs heller inte bara mot den 

japanska befolkningen utan även inom det muslimska samhället. Det är enligt tre 

författare till en artikel av stor vikt att muslimerna boendes i japan inte tappar sin 

muslimska identitet och assimileras in i det japanska samhället.117 Som besökare 

vid moskéerna fick jag själv mottaga flera olika papers, böcker och häften som 

skulle locka mig närmare islam. Vissa av dessa var av generell karaktär och inte 

riktade  till  japaner  i  synnerhet  utan  skrivna  på  engelska.  Andra var  skriva  på 

japanska eller arabiska och arabiska.118

8.7 Skolverksamhet

Under mitt besök 2006 fanns det inga muslimskt religiösa skolor i landet.119 Detta 

finns heller inte 2013 och detta är något flera privatpersoner och organisationer 

vill förändra.120 Som tidigare nämnts i kapitlet om Otsuka-moskén så har de för 

avsikt  att  starta  skolverksamhet.  En  privatperson  jag  intervjuade  2006  hade 

långtgående planer redan då på att organisera skolverksamhet.121 Han hade redan 

organiserat  en mindre  förskola 2003 som ligger  i  Ikebukero i  centrala  Tokyo. 

Sophia International School som den heter har även verksamhet efter skoltid för 

äldre elever efter sina ordinarie skoldag.122 

Behovet av en muslimsk skola ökar då många fäder tidigare har skickat eller 

velat skicka sina barn till muslimska länder för skolgång. Detta har i flera fall lett 
116Intervju med respondent 4
117El-Maghrabi, Soliman, Adli 1995
118Av det mer generella så heter en de små böckerna This Message is for you, denna är skriven i Saudiarabien på 
engelska och har ingen direkt koppling till Japan. Av de mer specifikt riktade till japanska läsare så fick jag en 
bok på ca 130 sidor skriven på japanska. Förutom en väldigt massa text innehåller den bilder på moskéer från 
hela den muslimska världen. Titeln och dess faktiska innehåll är dock för mig ett mysterium.
119Nakano 1992
120Kawakami 2007
121Intervju med respondent 2
122http://sophia-school.com/en2/index.php    och en pamflett från skolan tryckt 2003
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till skilsmässa då mödrarna varit emot detta.123 Den japanska skolan betonar inte 

olika  kulturella  bakgrunder  utan  vill  assimilera  in  eleverna  i  det  japanska 

samhället.124 I  en  artikel  publicerad  1995  i  Nida´ul  Islam så  ses  muslimsk 

skolverksamhet  som ett  måste  då  de  muslimska  barnen  annars  riskerar  tappa 

kontakten  med  islam.125 Något  som  oroar  vissa  muslimska  föräldrar  är 

skoluniformen  som  eleverna  har  på  sig  i  Japan.  I  en  artikel  i  Japan  Today 

uttrycker  en fader sin motvilja  mot  att  hans dotter  ska bära kjol.126 Bristen på 

skolor gör att många överväger att låta sina barn utbilda sig i muslimska länder.127 

En av anledningarna till detta är språkundervisningen i skolan. I Japan läser man 

förutom  japanska  också  engelska  i  grundskolan.  Det  arabiska  språket  ses  av 

många muslimer som en viktig del i islam, trots att alla inte talade de själva. Dock 

ville de ge sina barn möjligheten att ha en djupare förståelse för religionen och 

därför  ville  de  så  småningom sända  sina  barn  i  skola  i  muslimska  länder  då 

förutsättningarna ej fanns i Japan för tillfället.128 Detta framgår också i flera av 

artiklarna som finns i referenslistan.129

8.8 Boende

Många muslimer i Tokyo bor i ganska nära anslutning till  de olika moskéerna. 

Situationen  skiljer  sig  dock  från  hur  det  kan  se  ut  i  områden  i  europeiska 

storstäder  med  ganska  segregerade  områden.  Spridningen  i  Tokyo  är  mycket 

större  och det  finns  ingen  motsvarighet  till  segregerade  muslimska  områden  i 

Japan.130 I  en artikel  från 2007 som publicerades  i  Japan Today så uttalar  sig 

Sakurai om att det finns frön till mindre muslimska samhällen i samhället kring 
123Kawakami 2007
124Maruyama 2007:60
125 El-Maghrabi, Soliman, Adli 1995
126Mie 2007
127Mer om skolan i Japan och utmaningen den står för med att ta vara på elevers olika kulturella bakgrund kan 
författaren rekommendera Hideki Maruyamas artikel som står med i referenslistan.
128Intervju med respondent 9 & 10
129Kawakami 2007
130Clarke 2006
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moskéerna  men  att  det  förmodligen  aldrig  kommer  bli  segregerat  likt  ett 

Chinatown.131 

8.9 Attityder från och emot japanska samhället

De  respondenter  jag  samtalade  med  upplevde  en  nyfikenhet  från  den  icke-

muslimska  omgivningen.  Denna  nyfikenhet  var  både  av  positiv  karaktär  och 

kunde yttra sig i misstänksamhet. De sade även att japanerna överlag hade väldigt 

lite  insikt  om islam och  muslimska  kulturer132 vilket  också  framkommer  i  en 

artikel som publicerades i Japan Times 2006133. Detta är något som även jag kan 

bekräfta då många japaner jag frågade kände till mycket lite om islam eller ens 

visste att det fanns muslimer och moskéer i Tokyo. 

2001  efter  händelserna  den  11  september  så  blev  en  Koran  sönderriven 

framför en muslimsk butik i Japan.134 Sedan samma år så har också statliga bidrag 

och privata donationer avbrutits eller minskat. En del upplever att folk tittar snett 

på dem och att de inte vill vara i närheten av dem.135 Efter 2001 så uppger också 

en muslim att  han blev tillfrågad om nationalitet  vid en anställning vilket  inte 

hade skett förut.136

Något som kan mötas med oförståelse är de traditionella afterwork träffarna 

som många företagsanställda har med sina medarbetare. Under sammankomster är 

det kutym för deltagarna att dricka alkohol.137 

De muslimer  jag  talade  med  hade  dock nästan  bara  gott  att  säga  om sitt  nya 

hemland. De uppfattades inte som japaner av varken sig själva eller omgivningen 

men  de  kände  sig  heller  inte  diskriminerade.  Dr  Salih  Madhi  S.  Al  Samarrai 

131Mie 2007
132Intervju 1 och 3
133Clarke 2006
134Clarke 2006
135Clarke 2006
136Mie 2007
137Intervju med respondent 2
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uttrycker det på Islamic Centers hemsida i ett dokument från 2009138, att japaner 

borde vara mottagliga för islam då de alla har god karaktär och anlag från de 

gamla samurajerna. Denna generalisering kan tyckas överdriven men också något 

flera andra respondenter gav uttryck för.139 

De gav däremot uttryck för ett missnöje med den japanska staten då  enligt utsago 

inte tillät dem bjuda in den japanska allmänheten till religiösa tillställningar för att 

locka potentiella medlemmar. Utan istället sade respondenterna att för att komma 

runt detta så inrättade de kulturdagar och kulturtillställningar.140 

138http://islamcenter.or.jp/en/history-and-publications/history-of-islam-in-japan/
139Intervjuer med respondenter 1, 2 & 8
140Intervjuer med respondent 1 & 7
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9 Sammanfattning/slutsats

Islam fick sitt  fotfäste i  Japan först  under slutet  av 1800-talet.  Trots det stora 

utbytet  som  landet  hade  med  Kina  under  århundradena  före  så  nådde  aldrig 

kinesisk  islam de  japanska  öarna.  I  alla  fall  inte  så  att  det  gav  ett  avtryck  i 

historien. Det är först under åren mellan 1920 och 1960 som man kan tala om en 

muslimsk minoritet i landet. Muslimska tartarer från Centralasien immigrerade då 

till  Japan.  Strax  därefter  började  japaner  som  hade  varit  utomlands  och 

konverterat  till  islam återvända  hem.  Studenter  från muslimska länder  började 

även  under  denna  period  studera  vid  japanska  universitet.  Från  1984  då 

fortfarande antalet  muslimer  i  landet  var  väldigt  lågt  har  det  ökat  markant  på 

senare år. Dock är många inte permanent bosatta i landet utan vistas där bara en 

begränsad tid  vilken  försvårar  en  starkare etablering.  Sedan 1980-talet  har  det 

permanentboende ökat och många inflyttade muslimer har gift sig med japanska 

kvinnor.  I  och  med  detta  har  det  uppstått  behov  av  fler  moskéer  och butiker 

specialiserade på halalmat. I och med att muslimerna blev fler så ökar behoven 

ytterligare. Nu är det främst skolor som anses mer passande för muslimska barn 

som disskuteras. På andra sidan livet väntar andra bekymmer som måste lösas. 

Begravningsplatserna börjar ta slut och ny mark måste införskaffas av de olika 

organisationerna  för  att  kunna  möta  detta  behov.  Islam  befinner  sig  i  en 

etableringsfas i Japan. Den kulturella nyfikenheten hos den japanska befolkningen 

är generellt stor men jag tror inte islam kommer vara mer synlig i Tokyo om 50 år 

än var den är idag. Det kommer enligt min uppfattning fortfarande vara främst 

kvinnor som konverterar sedan de träffat muslimska män som vistas temporärt 

eller permanent i landet. Möjligheterna i Tokyo med alla moskéer och alla butiker 

och restauranger borde inte göra att det finns några problem för muslimer att leva 

i staden och i landet. Det gör det inte heller enligt respondenterna men de vill ju 

såklart föra sitt religiösa arv vidare till nästa generation. Den yngre generationen 
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av infödda muslimer kommer bli avgörande för hur islam kommer ses av de icke-

muslimska i Japan. Om barnen skickas på utbildningar till muslimska länder så 

finns risken att de inte väljer att leva i den japanska kulturen när de återvänder. 

Att skicka iväg unga tror jag alltid kommer att mötas med misstänksamhet av det 

japanska samhället. Som nämndes tidigare så vill den japanska skolan och även 

samhället  att  de  unga ska  assimileras  in  i  den  japanska  kulturen.  För  de  som 

lyckades bli japanska medborgare för 20-30 år sedan ett krav från samhället att 

individen tog ett japanskt namn. Detta för att verkligen visa att personen anammat 

kulturen och levnadssättet. Om föräldrar till japanska muslimer inte vill att deras 

barn  ska  gå  klädda  i  uniformer  i  skolan  eller  skicka  dem  utomlands  för 

undervisning så blir det en stark markering för att de inte ska delta i den japanska 

kulturen.

För tillfället så består muslimerna i Japan till 90 procent av immigranter. Denna 

procentsats kommer förmodligen förändras ganska mycket de närmaste 20 åren 

beroende på hur många av immigranterna som stannar och etablerar familj. Det är 

först  den  nya  generationen  som  kan  göra  islam  till  en  del  av  det  japanska 

samhället.  Den  äldre  generationen  kommer  alltid  att  ses  som icke-japaner  av 

samhället vare sig de lyckas få medborgarskap eller ej. Den yngre generationen 

har  dock möjlighet  att  skapa  en  syntes  av  sitt  japanska kulturella  arv och sin 

muslimska religiösa identitet. En annan väg för islam i Japan är om muslimerna 

främjar sig mer från samhället med egna skolor och skapande av egna samhällen i 

samhället. I ett sådant scenario så kommer muslimerna ses som främst muslimer 

av det japanska samhället oavsett om de är infödda japaner eller ej. Det blir då 

förmodligen en situation som liknar den som koreaner och kineser levde under 

tidigare och till viss del kan fortfarande sägas göra det. De sågs som annorlunda 

och erhöll inte medborgarskap och diskriminerades av hela samhällssystemet. Jag 

tror att islam kommer föra en väldigt marginell tillvaro de kommande åren i Japan 

om inte något väldigt radikalt händer i deras flyktingpolitik och hur man erhåller 

medborgarskap.  Japan  lider  dock  av  en  åldrande  befolkning  och  behöver 

storskalig invandring för att kunna bibehålla sin levnadstandradnivå så här kan det 

ske förändringar.
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Kristendomen etablerade  sig i  Japan för  400 år  sedan och sågs  då som något 

väldigt  främmande  för  det  japanska  samhället  och  även  något  hotfullt  vilket 

gjorde religionen förbjöds och de kristna förföljdes. Den fortlevde i en liten skala i 

landet tills på 1800-talet då den åter blev tillåten. Kristendomen ses numera inte 

som något hotfullt mot den japanska kulturen eller samhället utan som en naturlig 

och än marginell del. Då världen förhoppningsvis har blivit lite visare på gamla 

erfarenheter  så  tror  jag inte  att  islam kommer  ses  som något  hotfullt  mot  det 

japanska samhället  och den japanska kulturen utan bara som något främmande 

och ej kompatibelt. I alla fall finns det en möjlighet att det kommer se ut så om 

någon generation  eller  två tills  de japanska muslimerna  har  skapat  en japansk 

variant  av  islam.  Där  generationerna  av  muslimer  födda  i  Japan  bestämmer 

religionens utveckling och utövande i landet och inte muslimska immigranter.

57



10 Referenser

10.1 Böcker

Bushra, Anis (1998) “The Emergence of Islam and the Status of Muslim Minority 
in Japan”, Journal of Muslim Minorty Affairs October, vol. 18, nr. 2

Clarke,  Trevor  (2006)  “Muslim  groups  bridge  gap  in  understanding”,  Japan 
Times, 24 oktober

DeWeese, Devin (1994) Islamization and the native religion in the golden horde, 
The Pennsylvania State University Press 

El-Maghribi,  Nabil  Bin  Mohammed  &  Soliman,  Mohamed  Ahmed  &  Adli, 
Mehmet Arif (1995) “Islam in Japan - the History of Islam in Japan”,  Nida´ul  
Islam nr. 8 maj-juni 

Gladney, Dru C. (1991) Muslim Chinese, Harvard: Harvard University Press 

Jensen,  Tim  (1996)  Religionshistoria.  Ritualer.  Mytologi.  Ikonografi, 
Köpenhamn: Bokförlaget Nya Doxa AB 

Kawakami, Yasunori (2007) “Local Mosques and the Lives of Muslims in Japan”, 
The Asia Shimbun, 4 maj 

Kojima  Hiroshi  (2006)  “Variations  in  Demographic  Characteristics  of  Foreign 
“Muslim” Population in Japan: A Preliminary Estimation”, The Japanese Journal  
of Population, Vol. 4, nr. 1 mars 

Maruyama, Hideki (2007) “Diversity as Advantage in a “Homogeneous” Society: 
The  Educational  Environment  for  Muslims  in  Japan”, Shingetsu  Electronic  
Journal of Japanese-Islamic Relations, vol. 1 mars 

Mie,  Ayako  (2007)  “Japan´s  Muslim  community  struggles  to  find  its  place”, 
Japan Today, 30 september 

Mizuguchi,  Akira (2002) “From Ancient  to Modern Times:  a Retrospective of 
Japan´s Relationship with the Middle East”, Asia Pacific Review, vol. 9, nr. 2

58



Morimoto, Abu Bakr (1980) Islam in Japan- it´s past,present and future, Tokyo: 
Islamic Center Japan 

Morton, w. Scott & Olenik, J.  Kenneth (2005)  Japan- it´s history and culture, 
New York: McGraw-Hill Inc 

Nakano, Lynne Y. (1992) “Marriages lead women into Islam in Japan”, Japan 
Times, 19 november

Onishi,  Akiko  & Murphy-Shigematsu,  Stephen  (2003)  “Identity  Narratives  of 
Muslim  Foreign  Workers  in  Japan”  Journal  of  Community  & Applied  Social  
Psychology.vol. 13, nr. 3 

Patel,  Runa  &  Davidsson,  Bo  (2003)  Forskningsmetodikens  grunder,  Lund: 
Studentlitteratur

Penn, Michael (2006) “Islam in Japan: Adversity and Diversity”,  Harvard Asia 
Quarterly, Vol. 10, nr. 1

Penn, Michael (2008) “Public Faces and Private Spaces: Islam in the Japanese 
Context”, Asia Policy nr. 5 January 

Rahman Khan, Salimur (2005)  Islam in Japan, Islamic Center Japan 

Sakurai,  Keiko  (2008)  “Muslims  in  Contemporary  Japan”,  Asia  Policy, nr.  5 
January 

Tokyo Camii turkish culture center (2003) [häfte utgivet av Tokyo Camii]

Trost, Jan (2005) Kvalitativa Intervjuer, Lund: Studentlitteratur

Varley, Paul (2000) Japanese Culture, Honolulu: University of Hawaii Press 

Yeeseul Cristeena Song (2008) “Every day life of muslims i japan” FOCUS nr 52 
June

59



10.2 Internetkällor

Arabic Islamic Insitute Japan: 
http://www.aii-t.org/e/introduction/goals.htm besökt 2012-12-08

Islamic Center i Tokyos hemsida
http:www.islamcenter.or.jp/eng/ besökt 2005-10-06 och 2013-01-09

Islam Online
http://islamonline.net/en/943  besökt 2012-12-08

Islam  Today,  Muslims  in  Japan  Face  Acute  Shortage  of  Burial  Plots. 
http://en.islamtoday.net/artshow-232-3747.htm besökt 2012-12-08

Japan  Daily  Press,  First  Muslim  Prayer  room  in  a  japanese  mall  opens. 
http://japandailypress.com/first-muslim-prayer-room-in-a-japanese-mall-opens-
2613339 besökt 2012-12-08

Just Landed:
http://www.justlanded.com/english/Japan/Japan-Guide/Visas-Permits/Japanese-
citizenship besökt 2013-01-09

Japan Muslim Association:
http://muslimkyoukai.jp/ besökt 2012-12-08

Muslim Students Association in Japan
http://msaj.info/  besökt 2012-12-08
http://www.muslimtents.com/msaj/ besökt 2013-01-09 existerar ej längre

Nationalencyklopedin
www.ne.se  uppslagsord: Japan, jus soli & jus sanguinis besökt 2013-01-09

Sonali Halal food
http://www.onlinehalalfood.com/  besökt 2012-12-08

Sophia International School
http://sophia-school.com/en2/index.php  besökt 2013-01-08

Utrikesdepartementet: Mänskliga rättigheter i Japan 2006
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/070305/d348f66
4a84be0ac429864fc96dabf2b/Japan_2006.pdf besökt 2006-12-18

60

http://islamonline.net/en/943
http://muslimkyoukai.jp/
http://www.onlinehalalfood.com/
http://www.muslimtents.com/msaj/
http://www.ne.se/
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/070305/d348f664a84be0ac429864fc96dabf2b/Japan_2006.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/070305/d348f664a84be0ac429864fc96dabf2b/Japan_2006.pdf
http://msaj.info/
http://www.justlanded.com/english/Japan/Japan-Guide/Visas-Permits/Japanese-citizenship
http://www.justlanded.com/english/Japan/Japan-Guide/Visas-Permits/Japanese-citizenship
http://japandailypress.com/first-muslim-prayer-room-in-a-japanese-mall-opens-2613339
http://japandailypress.com/first-muslim-prayer-room-in-a-japanese-mall-opens-2613339
http://en.islamtoday.net/artshow-232-3747.htm
http://www.islamcenter.or.jp/eng/
http://www.aii-t.org/e/introduction/goals.htm

	1 Inledning
	1.1 Mitt första möte
	1.2 Frågeställning/Syfte
	1.3 Forskningsläge
	1.4 Metod & materialinsamling
	1.5 Avgränsning
	1.6 Terminologi
	1.7 Disposition

	2 Japans historia
	2.1 Religion och kinesiskt inflytande
	2.2 Mongolerna
	2.3 Européerna
	2.4 Väst återvänder
	2.5 Meiji restaurationen

	3 Japans tidiga kontakt med islam
	3.1 Ertugrul
	3.2 De första japanska muslimerna
	3.3 Möten med den muslimska världen
	3.4 Rysk-japanska kriget och den första moskén
	3.5 Det första muslimska samhället i Japan
	3.6 Andra världskriget och efterkrigstiden
	3.7 Relationen till Mellanöstern från 1960 till nutid

	4 Koranens översättning
	5 Muslimer i Japan
	5.1 Invandring till Japan
	5.2 Religiositet i Japan
	5.3 Demografi
	5.3.1 Nationaliteter
	5.3.2 Gästarbetare och studentvisum
	5.3.3 Giftermål
	5.3.4 Konvertiter
	5.3.5 Japanskt medborgarskap
	 


	6 Muslimska organisationer
	6.1 Japan Muslim Association
	6.2 Islamic Center Japan
	6.3 Muslim Students Association in Japan
	6.4 Övriga organisationer

	7 Moskéer i Japan
	7.1 Tokyo Camii
	7.2 Det nya Tokyo Camii
	7.2.1 Utseende
	7.2.2 Besökare

	7.3 Andra moskéer
	7.3.1 Otsuka-moskén
	7.3.2 Hiroo-moskén

	7.4 Lägenhetsmoské i Ikebukero
	7.5 Moskéernas utbredning i Tokyo

	8 Vardagsliv
	8.1 Mat
	8.2 Begravning
	8.3 Bön
	8.4 Högtidsfirande
	8.5 Konversion
	8.6 Da´wa
	8.7 Skolverksamhet
	8.8 Boende
	8.9 Attityder från och emot japanska samhället

	9 Sammanfattning/slutsats
	10 Referenser
	10.1 Böcker
	10.2 Internetkällor


