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Abstract 

  Under våren 2016 skakades Miljöpartiet av ett flertal politiska skandaler 
kopplade till uppdaganden om förtroendevalda med åsikter förknippade med 
djupt konservativa versioner av islam och hur miljöpartistiska politiker idkat 
samröre med företrädare för islamistiska organisationer.  

   I denna uppsats förklarar vi varför Miljöpartiet - ett parti som präglas av 
öppenhet och tolerans - tycks ha samverkat med ett flertal individer 
sympatiska till islamistiska värderingar. Detta görs genom att analysera 
Miljöpartiets ideologiska ståndpunkter mot bakgrund av tänkandet hos Leo 
Strauss och Allan Bloom. Dessa argumenterar för att ideal om öppenhet och 
tolerans som inte förankras i tron på universella värden banar väg för 
värderelativism och intolerans. Utifrån denna teori har vi granskat 
Miljöpartiets partiprogram och ideologiska ställningstaganden hos 
miljöpartistiska väljare och kan konstatera att Miljöpartiet träffas av den 
straussianska kritiken varmed denna kan förklara islamismens inflytande över 
partiet.  

    Nyckelord: Miljöpartiet, tolerans, islamism, Leo Strauss, Allan Bloom 

    Antal ord: 7209 
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1. Inledning 

I samband med en intervju för TV4, som ägde rum våren 2016, vägrade 
miljöpartisten Yasri Khan att skaka hand med den kvinnliga reportern. Fysisk 
beröring med en person av kvinnligt kön var nämligen enligt Khan att betrakta 
som en alltför intim handling hos dennes muslimska tro. Incidenten resulterade i 
ett stort medieuppbåd och Khan som tidigare nominerats till Miljöpartiets 
partistyrelse valde efter diskussioner med valberedningen att dra tillbaka sin 
kandidatur (Expressen, 2016). Denna händelse utgjorde inget isolerat fenomen 
utan Yasri Khans ödesdigra intervju hade föranletts av att den dåvarande 
miljöpartistiska bostadsministern Mehmet Kaplans tvivelaktiga möten. Kaplan 
hade nämligen synts bland middagsgästerna i en bjudning där representanter från 
den islamistiska organisationen Milli Görüs också deltagit (Expressen, 2016). 
Middagen och avslöjanden om frekvent samröre med företrädare för Turkiets 
islamistiska parti AKP resulterade i att även Kaplan avsade sig sina uppdrag och 
lämnade posten som bostadsminister (Sveriges television, 2016).  

Utöver Yasri Khan och Mehmet Kaplans uppmärksammade förehavanden har 
även den miljöpartistiska lokalpolitikern Mohamed Temsamani i Solna anklagats 
ha kopplingar till det islamistiska Muslimska Brödraskapet (Sveriges television, 
2016). Vidare har den socialdemokratiska politikern Nalin Pekgul vid upprepade 
tillfällen varnat för att islamismen fått fotfäste i Sverige och även hon har pekat ut 
Miljöpartiet som ett tillhåll för människor som sympatiserar med denna ideologi 
(Sveriges television, 2016). Forskaren vid Försvarshögskolan Lars Nicander har i 
en intervju påpekat att han sett ett antal representanter för Miljöpartiet göra det så 
kallade “rabbiatecknet” - en gest som förknippas med det Muslimska 
Brödraskapet - och har mot bakgrund av detta och turerna kring Mehmet Kaplan 
uttryckt misstankar om att Miljöpartiet kan vara utsatt för en islamistisk 
infiltration (Dagens Nyheter, 2016). Samtidigt som man från Miljöpartiets håll 
hävdat att Nycanders farhågor saknar grund (Wallner - Karlfeldt, 2016) redogör 
man i ett öppet brev till partimedlemmarna att partiet tar avstånd från all 
extremism och att alla dess förtroendevalda måste dela partiets värderingar. Man 
betonar också att Miljöpartiet är ett feministiskt parti där kvinnor och män ska 
behandlas lika (Miljöpartiet, 2016).  

Miljöpartiet har alltid förknippats med progressiva idéer, inte minst i frågor 
som rör homosexuellas rättigheter och jämställdheten mellan könen. I partiets 
första partiprogram ställer sig partiet skeptiska mot stereotypa könsroller, de vill 
ha kvotering till beslutande organ och förespråkar därtill en kvoterad 
föräldraförsäkring (Sahlin - Granqvist, 1982, s. 150-151). Vad som måste anses 
vara förvånansvärt är därför att ett progressivt parti som Miljöpartiet verkar ha 
appelerat till individer med sympatier för islamism.  
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 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats inom politisk teori har vi för avsikt att diskutera hur det inom 
Miljöpartiet kan ha verkat inflytelserika personer vilkas idéer tycks strida mot 
Miljöpartiets grundläggande ideologiska ställningstaganden för tolerans mot 
minoriteter och feminism. Detta kommer vi huvudsakligen att göra mot bakgrund 
av den kritik av den moderna liberalismen som formulerades av den politiska 
filosofen Leo Strauss och dennes efterföljare Allan Bloom. Strauss menade att en 
liberalism vars normativa anspråk inte är grundfästa i tron på deras objektiva 
giltighet riskerar att bana väg för en tolerans av intoleransen; en insikt vi menar 
kan appliceras väl på Miljöpartiets belägenhet.  

Vår frågeställning är följande:  

Hur kan Miljöpartiet fungera som samlingspunkt för individer med 
islamistiska sympatier?  

Straussiansk kritik av den moderna liberalismen - 
hur tolerans främjar intolerans  

Straussiansk kritik av den moderna liberalismen - hur tolerans främjar 
intolerans  

En redogörelse för Leo Strauss kritik måste börja med att säga något om 
Strauss beskrivning av den idéhistoriska utvecklingen av naturrättsbegreppet. 
Detta begrepp ligger nämligen till grund för den moderna liberalism som har 
präglat det västerländska samhället sedan upplysningstidens dagar. 

Den ursprungliga idén om naturrätten uppstod i antikens Grekland som en 
följd av en teleologisk syn på människan. Denna fastslog att människan liksom 
allt annat på jorden hade en specifik natur, och att insikter om denna naturs 
beskaffenhet förmedlar kunskap om hur människan bör leva (Strauss 1953, 7). Ett 
gott liv för en människa antogs med andra ord vara ett liv som bejakar den 
mänskliga naturen. Under antiken var den dominerande inställningen att 
människan primärt skiljer sig från andra ting och varelser genom att hon är en 
förnuftsvarelse - något som medförde att människans rätta tillvaro ansågs behöva 
vara en kontemplativ sådan, där kriterierna för hennes handlande fastslås på 
rationell grund och där hon förses med de bästa förutsättningarna att kunna 
kultivera sitt tänkande och själsliv (Ibid., 127). För att leva i enlighet med sin 
natur krävs därmed att människan lever ett liv som präglas av de dygder som 
behövs för att åstadkomma denna tillvaro. Detta innebär i sin tur att naturrätten 
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för antikens tänkare också implicerade förpliktelser. Även om människan ansågs 
vara fri så gav inte detta henne rätten att använda sin frihet på ett godtyckligt vis, 
utan hon måste använda denna för att sträva mot de höga ideal som leder fram till 
hennes självförverkligande (Ibid., 130). Staten och dess lagar behöver därmed 
vara utformade för att kunna identifiera och realisera dessa komplexa 
förutsättningar som har till syfte att främja människans utveckling mot sitt bästa 
jag. 

Denna nobla syn på människan och statens roll skulle emellertid komma att 
ersättas av en betydligt dystrare bild. 

I detta skeende spelade Thomas Hobbes en nyckelroll. Även Hobbes grundade 
sin politiska filosofi på naturrättslig grund men han separerade detta begrepp från 
den antika föreställningen om att människan genom naturrätten var ålagd att 
sträva efter perfektion (Ibid., 180). Den mänskliga naturen sådan den framstod för 
Hobbes skiljde sig nämligen markant från den ljusa, förnuftspräglade bild som de 
antika filosoferna haft av människan. Hobbes slog fast att människans förnuft var 
kraftigt begränsat, varmed hon var och förblev oförmögen att inhämta någon 
kunskap från naturen som inte är av hypotetisk karaktär (Ibid., 174). Han 
avfärdade de antika idéer som talade om en naturlig och tillgänglig länk mellan 
människa och universum och fastslog istället att det som präglade människan var 
hennes isolering från den mystiska och hotfulla värld i vilken hon bävande befann 
sig (ibid., 175). Det Hobbes fann i människan var en varelse primärt driven av sin 
rädsla och självbevarelsedrift och därmed kapabel till besinningslöst våld. Det var 
i förhållande till naturrätten som primitiv självbevarelsedrift som staten skulle 
utformas för att hålla individer i schack. 

Härmed hade ett omfattande idéskifte ägt rum, från en bild av människan som 
en varelse med skyldigheter att kultivera sina dygder och sträva mot högre ideal 
till idén om människan som råbarkad och rädd rättighetsbärare, där statens 
primära uppgift är att slå vakt om hennes rätt till självbevarelse/säkerhet. 

Dessa tankegångar förvaltades och utvecklades av John Locke som på 
bekostnad av statens inflytande befäste individens rätt till en sfär av ofredad 
autonomi inom vilken varje människa hade rätt att definiera och förverkliga sina 
egna idéer om det goda livet. För att kunna göra detta krävdes starka individuella 
fri- och rättigheter och i centrum stod ett omfattande skydd av äganderätten (Ibid. 
234). 

Denna vision om naturrätten är den som ligger till grund för den moderna 
liberalismen som har karaktäriserat de mest välmående och välfungerande 
samhällen människan har skapat. Men i denna förskjutning av det normativa 
ligger också fröet till den moderna liberalismens inneboende destruktivitet (ibid., 
161). Statuerandet att varje individ har rätten att i jakten på lyckan forma sin egen 
tillvaro efter eget tycke och smak kan nämligen också bana väg för intoleransen 
(Ibid., 6). När giltigheten hos våra normativa principer inte kan härledas tillbaka 
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till någonting annat än den enskilde individens godtycke upphör dessa att bära 
kraft, någonting som i sin tur slår tillbaka på naturrättens giltighetsanspråk. 

Om inga normativa värden kan förankras på säker grund återstår bara friheten 
som följer ur detta. Men genom detta resonemang slänger man så att säga också ut 
barnet med badvattnet i och med att man därmed lösgör sig från sanningarna om 
varför friheten som sådan är att betrakta som någonting gott. Strauss menade att 
de liberala tänkarna, med sin vurm för individualismen, försköt sitt tänkande just 
på detta sätt. Han skriver: 

“When liberals became impatient of the absolute limits to diversity or 
individuality that are imposed even by the the most liberal version of natural right, 
they had to make a choice between natural right and the uninhibited cultivation of 
individuality. They chose the latter. Once this step was taken, tolerance appeared 
as one value or ideal among many, and not intrinsically superior to its opposite. In 
other words, intolerance appeared as a value equal in dignity to tolerance.” (Ibid., 
5) 

När vi i samband med rättighetstänkandet relativiserar de ideal vilka man 
under antiken ansåg behövde prägla ett gott eller dygdigt liv återstår tillslut bara 
idén om total öppenhet inför alla individers godtyckliga preferenser. Tolerans och 
öppenhet blir kvar som enda värden men genom denna process förlorar alla våra 
normativa ställningstaganden sina universella anspråk och kan därmed inte längre 
bistå oss när vi utmanas av destruktiva ideal. 

Allan Bloom tar vid 
En av de många intellektuella som skulle komma att ta fasta på och förvalta 

Leo Strauss insikter var filosofen Allan Bloom. Bloom redogör i sin mycket 
uppmärksammade och omdebatterade bok The Closing of the American Mind för 
hur 1960-talets amerikanska studenter förhåller sig alltmer skeptiska till alla 
former av normativa idéer med universella giltighetsanspråk för att i toleransens 
namn istället omfamna en långtgående kulturell relativism (Bloom 1987, 25).  

Bloom beskriver den nya inställningen på följande vis:  

”The study of history and of culture teaches that all the world was mad in the 
past; men always thought they were right, and that led to wars, persecutions, 
slavery, xenophobia, racism, and chauvinism. The point is not to correct the 
mistakes and really be right; rather it is not to think you are right at all.” (Ibid., 
26) 

Bloom delar med andra ord Strauss skepsis inför den liberalism som i allt 
större utsträckning definieras i termer av tolerans och öppenhet och förklarar hur 
dessa ideal urholkas när de inte längre står i någon relation till den klassiska 
västerländska idén om universellt giltiga normativa värden.  
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Bloom berikar dessa resonemang med en kritisk redogörelse över hur 
innebörden hos idén om öppenhet har kommit att förändras sedan antikens dagar. 
Öppenheten var tidigare den värdefulla dygd som manade oss att blicka bortom 
den egna kulturen för att också hitta det goda hos andra kulturers sedvänjor och 
ideal. Dessa upptäckter kunde man sedan ta fasta på för att ytterligare berika sin 
inhemska kultur. Observationen av diversiteten kulturer emellan idag föranleder 
emellertid moderna betraktare att istället konstatera bristen på gemensamma 
nämnare och avsaknaden av en universell normativ måttstock (Ibid., 40). Men om 
tron på existensen av det universellt goda går om intet, förvanskas därmed också 
idén om öppenhet till att istället innebära tolerans och omhuldande av det 
annorlunda oavsett vad detta tar för uttryck (Ibid., 38). Härmed, menar Bloom, har 
öppenheten har övergått från att vara en av vår civilisations mest förtjänstfulla 
karaktärsdrag till att bli något som kan främja krafter som strider mot våra mest 
värdefulla ideal.  

Ideologisk orientering hos Miljöpartiets väljare 

För att Strauss och Blooms tankegångar ska vara relevanta för att förklara 
Miljöpartiets eventuella samröre med extremister är det förstås nödvändigt att visa 
att detta parti präglas av de föreställningar som Strauss och Bloom kritiserat. För 
att påvisa att detta tycks vara fallet kommer vi först att redogöra för hur 
Miljöpartiets väljare förhåller sig till värden som öppenhet och tolerans för att 
därefter analysera Miljöpartiets partiprogram. 

Vid Göteborgs universitet har man under många år bedrivit omfattande 
valforskningsstudier baserade på data från den stora valundersökning som sedan 
1956 genomförts av statistiska centralbyrån i samarbete med universitetets 
statsvetenskapliga institution. 

Forskningsresultaten från 2014 års riksdagsval har presenterats och 
analyserats av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg i boken Svenska väljare. 
Bland resultaten rörande de svenska väljarnas ideologiska ställningstaganden 
finns observationer som visar på att Miljöpartiet är starkt präglat av idéer som 
främjar öppenhet, mångfald och tolerans i den bemärkelse som kritiserats av 
Strauss och dennes efterföljare. 

När valundersökningens respondenter ombeds ange huruvida de ansåg att man 
borde ”satsa på ett samhälle med stor tolerans gentemot människor från andra 
länder med andra religioner och levnadssätt” anger 89 procent av de 
miljöpartistiska väljarna att detta vore ett bra eller mycket bra förslag (216). Av 
riksdagspartierna ställer sig endast väljare från vänsterpartiet lika sympatiska till 
förslaget, medan det genomsnittliga väljarstödet uppgår till 69 procent (Ibid., 
216).   
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Vi kan med andra ord kunna konstatera att det samtida Miljöpartiet åtminstone 
med avseende på väljarpreferenser utmärker sig som en rörelse präglad av ideal 
om tolerans. Vi tror också att det finns en stark koppling mellan de ideologiska 
preferenserna hos Miljöpartiets väljare och Miljöpartiets ideologiska framtoning. 
När de tillfrågade väljarna i 2014 års valundersökning därtill uppmanas ange vilka 
skäl som ligger till grund för deras respektive val av parti anger så många som 71 
procent av miljöpartiets väljare att partiets politiska ideologi utgör ett av de 
”absolut viktigaste skälen” till varför man valt att rösta på just detta parti (Ibid., 
169). Bara vänsterpartiets väljare lägger större vikt vid ideologin i sitt partival 
(Ibid., 169). Den ideologiska framtoningen hos Miljöpartiet verkar således vara 
någonting som partiets väljare i stor utsträckning uppmärksammat och identifierat 
sig med. Av detta skäl menar vi att kännedom om de ideologiska ståndpunkterna 
hos miljöpartiets väljare också kan förse oss med relevant information om 
Miljöpartiets ideologiska prägel. 

Miljöpartiets partiprogram genom straussianska 
glasögon 

För att ytterligare påvisa relevansen hos argumenten som återgivits ovan 
kommer vi i detta avsnitt att analysera Miljöpartiets partiprogram. Av tänkbara 
analysobjekt ter sig Miljöpartiets partiprogram allra lämpligast att granska för att 
lokalisera föreställningar som präglas av de relativistiska toleransideal som 
kritiseras av Strauss och Bloom. Inom ramarna för ett partiprogram ges partiets 
företrädare möjligheten att redogöra för sina ståndpunkter och därutöver 
presentera djupare skäl för dessa. En ytterligare möjlighet som infinner sig genom 
analysen av partiprogram är att vi härigenom kan bilda oss en uppfattning om 
partiets idéutveckling över tid, något som ter sig mycket relevant för vår ansats. 
Det samröre med islamistiska eller övriga totalitära krafter som nu har uppdagats 
saknar motstycke i Miljöpartiets tidigare historia, därför skulle det stärka 
sambandet mellan dessa idéströmningar och idealen om öppenhet och tolerans 
ytterligare om det kan påvisas att Miljöpartiets idéutveckling har tagit en 
vändning mot dessa ideal på senare tid. 

Vår analys uppvisar vissa likheter med den dimensionsbaserade idéanalys, där 
det undersökta materialet granskas utifrån ett antal för forskningen relevanta 
dimensioner för att på så vis fastställa textens idéinnehåll (Bergström & Boréus 
2012, 156-159). Det vi närmare bestämt vill påvisa genom vår analys är 
förekomsten av de värderelativistiska föreställningar som identifierats och 
kritiserats av Leo Strauss och Allan Bloom. 

De karaktäristiska dragen hos dessa föreställningar har redan återgivits genom 
redogörelsen för Strauss och Blooms argumentation men en översiktlig 
sammanfattning följer nedan. 

Till grund för detta tänkande ligger uppfattningen om att det inte förekommer 
några universella normativa sanningar, åtminstone inte sådana som vi kan nå 
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genom intiution eller förnuftsresonemang. Som en konsekvens av detta kan det 
ena normativa perspektivet inte tillskrivas någon universell giltighet framför det 
andra. Samhällets ska i sin tur som en följd av detta förse den enskilde individen 
med optimala förutsättningar leva sitt liv i enlighet med sina egna preferenser. 
Denna ståndpunkt är sammanlänkad med principen om att samhället måste 
präglas av öppenhet och tolerans inför individer och kulturer med avvikande seder 
och normer. Ställningstaganden och resonemang som präglas av dessa 
utmärkande drag kommer vi att lokalisera hos Miljöpartiets partiprogram för att 
påvisa förekomsten av de idéer som Strauss och Bloom manar till vaksamhet 
inför. 

Vi kommer också att löpande argumentera för signifikansen hos de passager 
som lyfts fram i partiprogrammen för att därmed ge den kritiske läsaren goda 
möjligheter att själv ta ställning till argumentationens beviskraft. 

Innan denna analys av Miljöpartiets partiprogram tar vid behöver vi emellertid 
klargöra ännu ett par aspekter beträffande vår ansats. 

I Miljöpartiets partiprogrammen framförs bland annat kraftfulla 
ställningstaganden för individens rätt att aldrig behöva anpassa sig efter religiösa 
påbud (Miljöpartiet 2013, 4). Man betonar också hur viktigt det är att en människa 
aldrig primärt får betraktas som en del av ett större kollektiv utan hur den enskilda 
individens fria vilja måste vara utgångspunkt i deras samhällssystem (Ibid., 9). 
Med utgångspunkt i dessa passager ter det sig således föga intuitivt att påstå att 
den miljöpartistiska politiken präglas av ideal som kan legitimera islamistiska 
moraluppfattningar där individens vilja och autonomi alltid måste vara 
underordnade Guds påbud. Det tycks snarare vara så att kompromisslösa 
ställningstaganden av ovan nämnda slag i synnerhet på senare tid fått dela 
spaltutrymme med vad som egentligen är inkompatibla ståndpunkter och 
resonemang av sådan karaktär att de kan utnyttjas av islamistiska krafter. Det är 
dessa bedrägliga idéer som vi har haft för avsikt att identifiera i Miljöpartiets 
partiprogram, något vi gjort med hjälp av den straussianska kritiken som talat om 
för oss vilka drag som är utmärkande för dessa. 

Vidare är vår analys inte ett deskriptivt åtagande utan en i slutändan 
argumentativ ansats. Idéerna om öppenhet och tolerans är knappast i sin explicita 
form välvilligt inställda till islamistiska föreställningar utan vi hävdar med 
hänvisning till Strauss resonemang att dessa kan slå rot till följd av den 
värderelativism som finns förborgad i det moderna toleranstänkandet. Det faktum 
att Miljöpartiet i större utsträckning än något annat riksdagsparti har kommit att 
förknippas med islamistiska tendenser styrker hållbarheten hos Strauss och 
Blooms argumentation, vilken i sin tur kan användas för att förstå kopplingen 
mellan Miljöpartiet och islamismen. Men dessa är argument inom domänen för 
politisk teori och de kan således inte bevisas på empirisk väg.   

Härmed kan analysen ta vid.  
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I Miljöpartiets första partiprogram från 1982 är endast ett fåtal passager 
ägnade åt frågor som rör öppenhet och tolerans i den bemärkelse som är relevant i 
detta sammanhang. Man deklarerar att värden som frihet, rättvisa, solidaritet och 
medborgarinflytande såväl inom landet som globalt har fått stå tillbaka till förmån 
för ett ekonomiskt vinstmaximeringstänkande som slagit hårt mot såväl 
människor som miljö (Miljöpartiet 1982, 1) och säger sig vilja förverkliga 
samhällsvisionen om "ekologisk jämvikt, social solidaritet och kulturell 
mångfald” (Ibid., 2). Man påpekar hur viktigt det är att svenska barn lär känna 
invandrade barn eller barn vars föräldrar är invandrare för att på så sätt motverka 
segregering och rasism. Man nämner också vikten av utökade kulturutbyten så att 
invandrares kultur görs till naturliga inslag av den egna, gemensamma kulturen 
och lyfter särskilt fram hur viktigt det är att invandrade kvinnor lyfts ur den 
isolering från samhället i vilken många befinner sig idag. (Ibid., 11). Fokus verkar 
alltså ligga på omfattande integration och samhörighet snarare än det specifika 
främjandet av kulturella särarter. 

I Miljöpartiets syn på kulturpolitiken framgår vidare ett förhållningssätt som 
är relevant att uppmärksamma eftersom det verkar stå i skarp kontrast till den 
värderelativistiska inställning som kritiseras av Strauss och Bloom. Här skriver 
man nämligen: 

"Vi förleds att konsumera själlös musik och konst. Böcker, tidningar, film och 
TV dränker oss i våld och människoförakt. Vi blir vilseledda av reklam. Denna 
ytliga påverkan är ett hinder för oss att uppleva god konst och kultur som berör 
oss på djupet, och som ger perspektiv på våra egna liv och möjligheter." (Ibid., 
14).  

Man anger även att: 

"Religionen utgör den äldsta formen av humanistiska värderingar som 
överskrider det rent materiella. Samhället måste ta tillvara på de positiva värden 
religionen representerar." (Ibid., 14). 

Ur detta framträder en närmast kulturkonservativ vision om ett samhälle som 
genom konst och religion ska tillhandahålla en normativ dimension för att ledsaga 
människan mot ett gott och rikt liv. 

Detta förhållningssätt finner ett starkt stöd i tänkandet hos såväl Leo Strauss 
som Allan Bloom. Strävan att finna de insikter, värden och ideal som banar väg 
för det goda livet är som bekant någonting som utmärkte Strauss antika 
idealsamhälle. När idén om naturrätten har begränsats till värnandet av individens 
säkerhet och möjligheter att förverkliga godtyckliga preferenser är konsten och 
religionen av särskilt stor betydelse som tillhandahållare av riktlinjer för vilka 
preferenser man bör kultivera och vad den egna friheten därmed bör användas till 
(McAllister 1996, 162). 
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De nästkommande partiprogrammen som antogs vid partikongresserna 
1985,1987 samt 1988 har samtliga kvar ovanstående formuleringar utan några 
relevanta tillägg för sammanhanget (Miljöpartiet 1985), (Miljöpartiet 1987), 
(Miljöpartiet 1988). 

Partiprogrammet som antogs 1994 upplåter också ett tämligen begränsat 
utrymme åt frågor om öppenhet och tolerans. Man talar återigen om hur 
kulturutbyten från alla delar av världen spelar en central roll för den egna 
kulturella utvecklingen, liksom att ett sådant är en nödvändighet för att motverka 
främlingsfientlighet och rasism (Miljöpartiet 1994, 44). Passagerna om värdet av 
kvalitativ kultur och religionens förtjänster finns inte längre kvar i detta 
partiprogram. På kulturområdet framhåller man istället värdet av skapande 
verksamhet och hur man genom kulturutövning kan "bryt[a] åsikter och 
värderingar på ett sätt som gör att vi människor kan växa och bli öppna, starka 
och fria." (Ibid, 43). 

I partiprogrammet från 1997 introduceras idén om Sverige som ett 
mångkulturellt samhälle. Det fastslås att "Sverige är idag ett mångkulturellt 
samhälle där erfarenheter, idéer och livsmönster från så gott som hela världen 
möts." (Miljöpartiet 1997, 28). Man tar avstånd från alla idéer om assimilering 
utan fastslår att det ska vara upp till varje invandrad person att själv avgöra 
huruvida och i vilken utsträckning denne vill vara delaktig i en svensk 
kulturgemenskap och sälla sig till svenska livsmönster eller istället behålla och 
kultivera sin ursprungliga kulturella identitet (Ibid., 28). 

Än mer relevant för oss i detta sammanhang är passagerna som refererar till 
begreppet etnocentrism. Man skriver: 

"Etnocentrism innebär att se sin egen kultur som så naturlig och 
allmänmänsklig att bärare av andra kulturer uppfattas som onaturliga och 
nedvärderas. För att motverka och förebygga etnocentrism är det viktigt att vi 
ökar vår förmåga att se det egna livsmönstret som ett av många möjliga mänskliga 
alternativ." (Ibid., 30) 

Samt: 

"De yttersta uttrycken för etnocentrism är främlingsfientlighet och rasism. Det 
är viktigt att medborgarna tillsammans tar ett kraftfullt avstånd från sådana 
uttryck." (Ibid., 30) 

Allan Bloom hävdar i The Closing of the American Mind att alla kulturer 
präglas av element av etnocentrism och att det är förståeligt att föreställa sig den 
egna tillvaron varandes i särskild förbindelse med det goda (Bloom 1987, 37). Att 
kunna separera det goda från det lokala var emellertid någonting som ledde de 
gamla grekerna till den ursprungliga insikten om naturrätten. Man upptäckte att 
det fanns kriterier för rättfärdigande som sträckte sig bortom och ibland stod i 
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konflikt med de rådande konventionerna och drog slutsatsen att dessa därmed 
måste ha sin grund i en bakomliggande, universell domän. Man använde sig av 
det goda som måttstock för att bedöma riktigheten hos sina egna normer och 
sedvänjor och för att kunna göra detta krävdes såväl en kritisk granskning av det 
egna som en villighet att ta till sig insikter från kulturer andra än den egna. 

Den västerländska civilisationen med dess tro på universella sanningar vi kan 
nå med förnuftets hjälp står därmed, menar Bloom, i rak motsättning till den 
etnocentrism som endast uppfattar det lokala som allmängiltigt (Ibid., 38). Men 
denna uppfattning vilar alltså inte på idén om den egna kulturen som en isolerad 
entitet utan alldeles central är föreställningen om möjligheten till ett utbyte av 
insikter som låter oss upptäcka det universellt goda. Att mot etnocentrismen i 
öppenhetens namn tillskriva sina egna värden relativ giltighet som en uppsättning 
preferenser bland otaliga andra och utelämna idén om en gemensam nämnare i det 
goda öppnar istället upp för en farlig värderelativism. Bloom illustrerar detta 
genom att syrligt återge ett möte i sin ungdom med en student från Mississippi: 

"It was my first meeting with an intelligent, educated Southerner. He 
explained the inferiority of blacks to me, the reasons for Jim Crow, and how all 
that was part of a unique way of life. He was an attractive, lively, amiable, healtht 
youngster. I, however, was horrified by him because I was still ethnocentric. I 
took my Northern beliefs to be universal." (Ibid., 35) 

När miljöpartiet hänvisar till den skadliga etnocentrismen gör den 
straussianska analysen alltså gällande att man därmed riskerar bana väg för 
destruktiva ideal.  

I 2001 års partiprogram förmedlas en tilltagen vilja att aktivt verka mot vad 
man benämner som det "etniska förtryckets struktur" (Miljöpartiet 2001, 9). för att 
istället främja mångkulturalismens genomslag i samhället. Man talar nu inte bara 
om att värna utan även bejaka olikheter, något som ska ske bland annat genom att 
stärka lokala initiativ med detta som målsättning. Man skriver: 

"Vi vill att såväl staten som andra institutioner medvetet ska förändras och 
rekonstrueras så att mångfald bejakas och diskriminering bekämpas. Det etniska 
förtryckets struktur måste synliggöras och brytas ned. Vi menar att en 
välfärdspolitik som präglas av solidaritet och rättvisa är nödvändig, men inte 
tillräcklig, för att bejaka det mångkulturella samhället och allas rätt till egenart 
och inflytande. Att arbeta för norm- och attitydförändringar är centralt i detta 
sammanhang. För att främja det mångkulturella samhället och underlätta för 
människor att förverkliga sina livschanser krävs det mer av egenmakt, mindre av 
förmynderi, mer av ett positivt bejakande av vår omvärld och mindre av 
etnocentrism, mer av tillit till lokala och medborgerliga initiativ och mindre av 
centralstyrning." (Ibid., 9). 
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Etnocentrismen återkommer även i det här partiprogrammet och denna gång 
tillhandahålls en utförligare definiering av begreppet. Man skriver: 

"Etnocentrism utgår från att den egna kulturen och de egna livsmönstren, 
värderingarna och normerna är universella och allmänmänskliga och att andra 
grupper måste anpassa sig till dessa. Alla dessa företeelser innebär hot mot 
demokratin. Det är viktigt att medborgarna tar avstånd från sådana uttryck." (Ibid., 
9). 

Det är alltså inte bara är med avseende på språk, traditioner, uppföranden och 
sedvänjor som vi måste motarbeta föreställningar om att vår livsstil är 
allmänmänsklig. Det anses vara lika problematiskt att tillskriva sina värderingar 
universella anspråk - en ståndpunkt som kritiken hos Strauss och Bloom alltså 
säger att vi har goda skäl att ifrågasätta. 

I partiprogrammet från 2005 antar Miljöpartiets politiska visioner en desto 
mer global prägel där tonvikten läggs vid den ekonomiska politiken. Man vänder 
den kritiska blicken mot den globala världsordning man menar präglas av rasism: 

“När vi lever på ett sätt som vi vet att jordens fattiga inte kan leva, när vi 
accepterar krig mot vissa diktaturer medan vi omfamnar andra, när vi godtar ett 
ekonomiskt system som innebär att tiotusentals människor svälter ihjäl varje dag 
är det resultatet av en politik byggd på acceptans av en rasistisk världsordning. 
Ska rasismen helt avskaffas krävs därför en grundläggande samhällsförändring, 
där det system som utarmar den fattiga världens resurser förkastas.” (Miljöpartiet 
2005, 26). 

Man har i det här partiprogrammet frångått talet om alla kulturers rätt till sin 
egen särart och betonar återigen endast vikten av möten mellan de etniska 
gränserna för att motverka fördomar och diskriminering (Ibid., 26). 

I partiprogrammet 2013 återvänder emellertid det kulturella särartstänkandet 
till den miljöpartistiska idédiskussionen. Denna gång betonas också individens 
rätt att i alla avseenden själv få välja och bejaka sin egen identitet utan att 
samhället eller andra människor ställer sig ivägen för detta. 

”Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller 
ålder. Alla former av diskriminering ska motverkas. Först när alla människor 
erkänns för vilka de är, får rätt att definiera sig själva och har tillgång till lika 
rättigheter kan vi uppnå välfärd för alla." (Miljöpartiet 2013, 4). 

Ett identitetspolitiskt perspektiv kommer också fram hos partiets syn på 
rättsskipningen i landet när man anger att "det är viktigt att en mångfald av 
bakgrunder och perspektiv finns representerade inom både polis, åklagarväsen 
och domstolar." (Ibid, 5). 
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Snarare än att se människorna i ett samhälle som i allt väsentligt lika tyder 
detta på föreställningen att en individ med en särskild bakgrund saknar möjlighet 
att adekvat förhålla sig till individer med annat ursprung och/eller kulturell 
identitet. Det som skiljer individer åt med avseende på kön, sexuell läggning, 
etnicitet eller religion är vad som betonas snarare än det som förenar oss - en 
inställning som vi snart ska se också kan skönjas hos de kulturpolitiska 
resonemang som läggs fram. 

I ett inledande stycke konstaterar man: 

”All kultur är en social konstruktion och handlar om hur vi som sociala 
varelser ser på omvärlden och samspelar med den. Vi gröna ser på kultur som en 
evig process som förändras i takt med allt som sker i världen. En kultur kan aldrig 
vara bunden till en plats utan är ett resultat av många olika faktorer som påverkar 
vår identitet." (Ibid., 9). 

I denna kultursyn finns ingen beständighet och den värld vi ser omkring oss 
antas vara resultatet av våra subjektiva föreställningar. Nästkommande passage ter 
sig än mer signifikant att ta i beaktande: 

”I det som vi idag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och 
det gör det också än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och samma individ finns 
alltid spår av flera kulturella referenser. När makthavare i Sverige eller i andra 
länder har strävat efter kulturell enhetlighet så har det lett till motsättningar och 
övergrepp. Det finns politiska rörelser i Europa som dömer ut idén om mångkultur 
som misslyckad. Men det är genomdrivandet av monokulturen som gång på gång 
när den har provats i historien har misslyckats. Det har lett till katastrofala följder. 
Vi bejakar att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra i ett 
och samma samhälle. Miljöpartiet vill att människor alltid ska ges rätt att definiera 
och utöva sin egen identitet och kultur. Därför är stöd till olika sorters 
kulturyttringar viktigt.” (Ibid., 9). 

Den ursprungliga svenska kulturen beskrivs här som en bland många andra, 
och därutöver varnar man för konsekvenserna av att denna kultur tillåts breda ut 
sig på bekostnad av dessa andra kulturella gemenskaperna. Det mångkulturella 
samhällsprojektet försvaras med hänvisning till de katastrofala utfallen av 
homogeniseringsförsök på ett sätt som starkt påminner om Allan Blooms 
redogörelse för de amerikanska universitetsstudenternas aversion mot 
förespråkandet av universella ideal. Snarare än att se det förkastliga hos vissa 
historiska föreställningar och försöka upprätta den ordning man bedömer vara den 
rätta, så bör man avstå från sina anspråk på att ha sanningen på sin sida (Bloom 
1987, 26).  

Det är sammanfattningsvis en komplicerad bild som målas upp i takt med att 
vi tar del av Miljöpartiets idéutveckling. 
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Man talar på ett flertal platser i sina partiprogram om vikten av integration 
mellan olika samhällsgrupper för att på så vis överbrygga kulturella klyftor och 
skapa en sammanhängande kulturell gemenskap. Detta medan den etablerade 
svenska kulturen därefter problematiseras utifrån idéer om etnocentrism för att 
slutligen i 2013 års partiprogam uttryckligen hänvisas till som blott en av många 
kulturer i Sverige som inte bör tillskrivas företräde framför någon annan. 

Vi kan mot bakgrund av partiprogrammen konstatera att Miljöpartiet sedan det 
bildades har omfamnat idéer om kulturell mångfald och tolerans. Det vore därför 
olämpligt att uttala sig om en tid före och efter dessa idéers uppkomst. Den 
tilltagande förekomsten och utförligheten hos denna typ av tankegångar indikerar 
att emellertid att detta är en idéutveckling som accelererat inom partiet sedan 90-
talets slut och därmed präglar partiet i större utsträckning idag än vad som tidigare 
varit fallet. 

Det är i synnerhet i relation till idéer om etnocentrism och förhållningssättet 
till den svenska monokulturen som argumentationen hos Strauss och Bloom ter 
sig relevant. 

Det verkar således finnas belägg för att Leo Strauss och Allan Blooms kritiska 
resonemang kan bistå oss i analysen av Miljöpartiets nuvarande belägenhet och de 
hjälper oss också att förstå varför partiet tycks ha kommit i samröre med just 
islamistiska idéströmningar.  

Islamism och värderelativism 

Statsvetaren Peter O'Brien analyserar i boken The Muslim question in Europe 
de senaste årens livliga debatt om den muslimska tron och dess sedvänjors roll i 
Europa. O’Brien menar att Europas komplexa relation till Islam inte bör betraktas 
som ett isolerat fenomen utan att vi snarare närmar oss den muslimska 
integrationens uttryck och utmaningar mot bakgrund av de tre breda inhemska 
idétraditionerna liberalism, nationalism och postmodernism (O’Brien 2016). 

I analysen över hur man har kommit att se på Islams roll i Europa utifrån en 
postmodern kontext redogör O'Brien bland annat för den till synes paradoxala 
kopplingen mellan den värderelativistiska postmodernismen och islamismen.  

Det finns många olika idéströmningar samlade under benämningen islamism 
men den gemensamma nämnaren och det centrala utmärkande draget är att man 
betraktar Guds lag sådan den beskrivs i Koran, Sunna och Hadith som ägandes 
företräde framför den sekulära, statliga lagen författad av människor vilkas 
insikter är mycket bristfälliga i ljuset av Guds ord (Ibid.,162). Islam förser 
människan med sanna riktlinjer för handlande som omfattar varje aspekt av 
tillvaron och enbart till dessa ska individen ska vända sig. Att underkasta sig den 
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sekulära lagen innebär att ge vika för synden och hedonismen som i synnerhet 
präglar den västerländska livsstilen (Ibid.,162). 

Trots denna orubbliga övertygelse om att man genom Guds egna ord har 
tillgång till den universella sanningen hävdar O'Brien att det i Europa idag finns 
en tydlig relation mellan islamism och den postmodernism som så genomgående 
förkastat universalismen. Detta beror inte på att man från islamistiskt håll skulle 
ha influerats av det postmoderna tänkandet, man har snarare sett till att dra nytta 
av implikationerna hos dessa tankegångar (Ibid. 163). O'Brien avråder läsaren 
från att betrakta islamismens företrädare som hopplöst inskränkta bakåtsträvare 
utan menar istället att dessa är väl insatta i samtidens intellektuella spörsmål och 
därtill inte sena att ta tillvara på idéströmningar som kan komma de egna 
ambitionerna till gagn (Ibid., 163). 

O'Brien refererar till postmodernismen som kulmineringen av 
upplysningstraditionen (Ibid., 50) och beskriver hur denna präglas av just den 
misstro mot universella sanningar som Strauss också menade uppstod ur det 
moderna naturrättstänkandet.  

Ett postmodernistiskt synsätt gör gällande att vi ständigt ställs inför otaliga 
anspråk på sanning men att dessa snarare är att betrakta som perspektiv där inget 
kan tillskrivas objektiv giltighet framför det andra (Ibid., 50). O'Brien citerar 
Nietzsche som säger: "There are many kinds of eyes... and consequently there are 
many kinds of 'truths' and and consequently there is no truth." (Ibid., 51). 

Max Weber fortsatte dessa tankebanor och konstaterade i likhet med Hobbes 
att vi aldrig kan dechiffrera världen oavsett hur ingående vi studerar den. Därför 
måste istället vi skapa vår egen värld och våra egna värden, fullt förvissade om 
deras brist på förankring utanför oss själva och därmed också om deras relativa 
värde (Ibid., 52). 

När man på detta vis överger tron på att det finns sanna värden som kan 
härledas ur naturrätten så förlorar man som bekant enligt Strauss den normativa 
grunden för sina egna ideal. Därmed måste vi också se oss om efter alternativa 
förklaringar till vilka omständigheter som ligger bakom vår vilja att tillskriva 
vissa ideal en större giltighet framför andra. Det som har givit vissa normativa 
idéer företräde framför andra har hos det postmoderna tänkandet kommit att antas 
vara makten och inflytandet hos dessa idéers företrädare (Ibid., 54). 
Kunskapsanspråk kan med andra ord aldrig separeras från maktanspråk och 
maktutövning. Maktrelationer genomsyrar de strukturer som konstituerar 
samhället och dess institutioner och medför att den dominerande gruppens 
preferenser och normer blir synonyma med normaliteten. Utifrån den 
dominerande diskursen klassificeras och problematiseras avvikande inslag vilket 
bidrar till att befästa den maktordning som råder. Detta sker på bekostnad av den 
avvikande eller “den Andre” som måste förbli i sin utsatta position för att 
upprätthålla de dominerandes maktordning (Ibid., 54). 
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O’Brien redogör för hur en av postmodernismens största tänkare, Edward 
Said, resonerar i dessa banor i verket Orientalism, där han fastslår att den 
västerländska diskursen utformats på ett sätt som legitimerar den europeiska 
hegemonin på bekostnad av “det orientaliska”. Den bild av islam och 
praktiserande muslimer som förmedlas till allmänheten genom västerländsk media 
är många gånger en problematiserande sådan, som präglas av stereotypiska 
antaganden och där man uppvisar en ensidigt negativ bild av samhällen eller 
stadsdelar där troende muslimer utgör en majoritet. 

Men istället för att konstatera att en stor del av de föreställningar som 
förmedlas är falska och nästan alltid ensidiga, så görs gällande att dessa 
föreställningar ofrånkomligen präglar det västerländska samhället som behöver 
denna bild av "den Andre" för att kunna konstituera sin egen identitet och 
legitimera rätten till hegemoni (Ibid.,165). 

Genom att demonisera islam kan västvärlden till exempel rättfärdiga sina 
interventioner i Mellanöstern och därigenom samtidigt stärka sin egen kulturella 
identitet. Att anta ett alltför kritiskt förhållningssätt gentemot islamistiska värden 
och idéyttringar kan enligt dessa teorier innebära att man därmed ger uttryck för 
och befäster en orättfärdig maktstruktur som upphöjer det sekulära västerländska 
samhället på troende muslimers bekostnad. Det är dessa idéer som enligt O'Brien 
tagits fasta på av islamister, i synnerhet verksamma i Europa (ett påstående som 
han i boken styrker med flertalet exempel), då man förstått att man genom att 
anpassa sig till diskursen om att tillhöra skaran av förtryckta erhåller gehör och 
kan utöva inflytande i de många kretsar som adopterat detta postmoderna 
tänkande (Ibid., 166-167).  

Miljöpartiet är en rörelse som i alla tider betonat alla individers rätt till frihet 
och självförverkligande. Man har på ett tydligt vis gjort gällande att man tagit den 
svagas parti i kampen mot såväl globala som lokala orättvisor och därför är det 
också rimligt att anta att man är särskilt benägen att värna de muslimska grupper 
som kan anses vara utsatta för ett omfattande strukturellt förtryck av ovan nämnda 
slag. Detta stämmer dessutom väl överens med idéerna som uttrycks i 
Miljöpartiets partiprogram liksom med de kopplingar till islamistiska krafter som 
uppdagats och föranlett denna analys. 

Avslutande reflektioner 

Om vi till O'Briens resonemang adderar kritiken hos Strauss och Bloom 
framgår hur Miljöpartiet och andra sammanslutningar som delar samma ideal står 
inför en situation som är problematisk i dubbel bemärkelse: den som känner sig 
manad att bekämpa de maktstrukturer som bidrar till förtryck av det annorlunda 
riskerar att även värna och underblåsa rörelser vars ideal är starkt inkompatibla 
med de egna, detta samtidigt som adopterandet av det värderelativistiska 
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förhållningssätt som resulterat i en sådan maktanalys också har medfört att man 
gjort avkall på de egna idealens giltighetsanspråk. 

Detta visar hur idéer spelar roll. Den interna motsättning vi tycker oss ha 
kunnat bevittna hos Miljöpartiet idag, där representanter förknippas med idéer 
som är helt inkompatibla med de feministiska och sexualproggresiva värden de 
flesta miljöpartister nog anser sig vara stolta företrädare för, kan härledas till en 
förborgad idékonflikt som har funnits och kommit att prägla partiet allt mer sedan 
90-talets början. På samma gång som man har uttryckt ett principfast stöd för 
individens rättigheter så har man också i värnandet av öppenhet och tolerans 
allierat sig med en idéströmning som underminerar alla normativa värdens 
giltighetsanspråk och därmed banar väg för intoleranta krafter inom de egna 
leden. 

Hur ska man då gå tillväga för att motverka denna process? 

Enligt Strauss kräver detta någonting mer än att obstinat sluta upp bakom 
“våra ideal”. För att dessa ska stå pall i tider av prövning behöver de förankras vid 
någonting bortom de egna konventionerna. Våra praktiker kan inte rättfärdigas 
därför att de råkar vara våra utan detta måste göras med hänvisning till att de är 
goda, och detta oavsett var de påträffas. Vi behöver med andra ord konstruera ett 
försvar för våra värden som påvisar den universella giltigheten hos dessa. Denna 
utmaning tillkom enligt Leo Strauss den politiska filosofin, vars ovärderliga 
samhällsfunktion emellertid kommit att ersättas av den värdeneutrala 
statsvetenskapen sedan man övergett tron på möjligheten att finna universella 
sanningar (McAllister 1996, 163). Avslutningsvis uppmanar vi därför Miljöpartiet 
att inkludera paragrafen om tillsättandet av fler filosofer i sitt nästkommande 
partiprogram.  
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