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Text: Göran Larsson (s. 27–35) Max Stockman (s. 35–37)

Drusernas ursprung och trosföreställningar är omdiskuterade ämnen. Medan forskare som exempelvis Philip K. Hitti försökte att förklara drusernas ursprung med hjälp av utdaterade rasbiologiska teorier menar forskare i dag att druserna är etniskt och kulturellt
blandade1 Geografisk är druserna främst koncentrerade till dagens Syrien, Libanon, Israel och Jordanien.2 Under historiens gång
har dock gränserna mellan Syrien, Libanon, Israel och Jordanien ändrats och därför är det bättre att tala om druserna som en folkgrupp som tillhör det område som vanligtvis kallas för Levanten eller al-Sham på arabiska.
Det faktum att druserna är utspridda i flera länder bidrar till att det är svårt att få fram exakta siffror på hur många druser det finns i dag. Exempel-

vis uppger Swayd att antalet druser i världen uppgår till cirka en miljon och av dessa lever cirka 40–50 procent i Syrien, 30–40 procent i Libanon,
6–7 procent i Israel samt några tusen i Jordanien.3 Dessa siffror är förmodligen inte korrekta i dag. Bland annat har inbördeskriget i Libanon mellan åren 1975 och 1990 samt krigen i Syrien som startade 2011 inneburit att många druser har övergivit Mellanöstern för att söka skydd och nya
möjligheter i Europa, Nordamerika och Australien.
Av flera skäl är det mycket svårt att ge en tydlig bild av drusernas religion. Dels är centrala delar av läran dold för icke-druser, dels har de på
olika platser och i olika tider plockat ur den repertoar vi beskrivit i inledningskapitlet. Druser delar föreställningar vi också känner igen från ismailitisk islamtolkning, sufism, gnosticism samt ny-platonism.
Moderna studier – inte minst de som är skrivna av druser själva – försöker framhålla likheter mellan drusernas tolkningar av Koranen och
muslimsk mystik. I kontrast till detta står äldre forskningslitteratur vilken präglas av försök att finna rötterna till drusernas religion i traditioner
som går tillbaks till tiden före islam.4
För många druser – inte minst de som var verksamma under 1900-talets moderniseringsperiod – var det dock viktigt att skriva in druserna
som en del av Mellanösterns arabiska historia. För en drusisk ledare som Kamal Jumblatt (1917–1977) var samhörighet och likhet mellan drusernas religion och dominerande muslimska uppfattningar av central betydelse.5 Dessa försök att peka på likhet bör förmodligen sättas i relation
till de politiska strömningar som betonade att alla araber ansågs utgöra en pan-arabisk enhet som vilade på kulturella och språkliga likheter snarare än på religiösa eller nationella skillnader.6 Liknande tendenser återkommer hos flera minoriteter som diskuteras i föreliggande rapport; ett
exempel är alawiterna.
Vid sidan av den beskrivande litteraturen finns också en omfattande polemisk litteratur som författats av framför allt sunni-muslimska teologer och apologeter. Även västerländska reseskildringar och kristna missionsberättelser kan innehålla nedsättande omdömen om drusernas lära
och leverne. Syftet med den polemiska muslimska litteraturen är dels att peka på den drusiska religionens fel och brister, dels sammankoppla
drusernas läror med så kallade heretiska tolkningar av islam. Inom denna genre framställs drusernas religion ofta som en sekt som söker efter
1. Se till exempel Nisan 2002: 93–94, Bryer 1975: 47 och Hitti 2007: 42-43.
2. Hirschberg 1981: 347. Hitti 2007: 42-43.
3. Swayd 2005: 2502.
4. Se till exempel Firro 2011 för en kritisk diskussion.
5. Skovgaar-Petersen 1998.
6. Schaebler 2013: 65–66.
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en dold innebörd i Koranen med hjälp av den exegetiska metod som kallas för ta’wil (inre eller esoterisk tolkning). Därför ses druserna av många
muslimer som ett uttryck för shia-islam i sin mest extrema form och under många perioder i islams historia har druser pekats ut som heretiker
och avfällingar från islam.7 Genom att framställa att någon tillhörde dessa ”sekter” blev det också legitimt att förfölja och till och med avrätta oliktänkare och politiska motståndare.8 Ett extremt exempel på hur sunni-muslimska teologer har betraktat druserna återfinns i följande fatwa av
Ibn Taymiyya (1263–1328). Han skriver:
The fact that these groups are kaafirs is something concerning which there is no dispute among the Muslims. Rather whoever doubts that they are kaafirs is a kaafir
like them. They do not have a status like that of the People of the Book or of the mushrikeen, rather they are misguided kaafirs and it is not permissible to eat their
food, their women may be taken captive and their wealth may be confiscated. They are heretics and apostates whose repentance cannot be accepted, rather they
should be killed wherever they are found, and they may be cursed because of what they are. It is not permissible to employ them as guards and gatekeepers. Their
scholars and leaders must be killed, lest they lead others astray. It is haraam to sleep with them in their houses or to be friends with them, or to walk with them or
to attend their funerals, if their death is announced. It is haraam for the Muslim authorities to neglect to carry out the hadd punishment that Allaah has enjoined
by whatever means they see fit. And Allaah is the One Whose help we seek and in Whom we put our trust.9

Det är svårt att veta vilket inflytande Ibn Taymiyyas tolkning av islam har haft för muslimer och minoriteter i Mellanönstern. Men vi vet att denna
och liknande utlåtanden har används för att legitimera våld mot minoriteter, inte minst i samband med konflikterna i Syrien 2011. Under andra perioder har dock andra muslimska teologer haft uppfattningar som skiljer sig från Ibn Taymiyya och som istället har betonat samexistens.
För att förstå drusernas historia och religion är det dock nödvändigt att ge en bakgrund och en beskrivning av det lokala sammanhanget.
Utöver detta måste även drusernas teologi (lärosatser och ritualer) samt nutida situation belysas. Föreliggande kapitel inleds därför med en kort
översikt till den drusiska religionens uppkomst. Därefter presenteras drusernas teologi och ritualer och kapitlet avslutas med en kortfattad översikt av den nuvarande situationen.

Uppkomst
Drusernas uppkomst är sammankopplad med den muslimske kalifen al-Hakim bi-Amr Allahs styre (996–1021) och den ismailitiska tolkningen
av islam som dominerade dennes styre. År 909 hade fatimiderna utropat ett shia-muslimskt kalifat i Nordafrika som växte snabbt och fatimiderna
kom snart att erövra Palestina och Syrien samt stora delar av den arabiska halvön. År 969 erövrades Egypten och staden Kairo börjar nu anläggas. al-Hakim bi-Amr Allah var endast elva år när han utsågs till fatimidernas sjätte kalif. Men till skillnad från sina företrädare kom al-Hakim
att uppfattas som en manifestation av det gudomliga; en tanke som dock inte likställer honom med Gud själv.10 Förutom att bryta med rådande
politiska och religiösa principer – vilket skapade häftiga interna konflikter och motsättningar mellan de som anammade den nya tolkningen och
de som ville hålla sig till tidigare föreställningar11 – så innebar al-Hakims styre också att en förföljelse av kristna inleddes och att existerande til�lämpningar av islam omtolkades. Bland annat förbjöds pilgrimsfärden till Mecka och de skatter och allmosor som nämns i Koranen avskaffas.
Även kyrkor som gravkyrkan i Jerusalem vandaliseras; en faktor som enligt vissa bedömare ska ha bidragit till korstågens utbrott.12 När det gäller
den tidiga historien i drusernas religion är det dock viktigt att påpeka att det historiska källmaterialet är bristfälligt och beskrivningarna av vad
som egentligen hände är ofta motstridiga och polemiska.
7. Firro 2011; Hazran 2012.
8. Schaebler 2013: 65.
9. Fatwa nummer 26139, ”A brief look at the beliefs of the Druze” är hämtad från https://islamqa.info/en/26139 (besökt 2016-11-28).
10. Firro 2011: 86.
11. Bryer 1975.
12. Hitti 2007: 58; Karlsson 2005: 138.
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Antalet druser i världen uppskattas till runt 1 miljon. De flesta av dessa har sina rötter i Syrien: 700 000, Libanon 300 000, Israel 100 000 och Jordanien 2000. Utöver dessa finns
en drusisk diaspora som omfattar över 100 000 personer, tror man. Se t.ex Swayd 2005
eller Khuri 2004.

Sakaka

Trots att al-Hakims politik innebar konflikter och motsättningar i Egypten och Syrien är det tydligt att dessa processer resulterade i att en mis13
sion (da‘wah) för den nya läran kom att inledas.
År 1017 proklamerade de två missionärerna Muhammad al-Darazi och Hamza b. ‘Ali ibn AhTabuk
mad al-Zuzani att al-Hakim var en manifestation av Gud i människoform.14 Samtidigt som detta har tolkats som instiftandet av en ny religion är
det viktigt att framhålla att flera av de tankar som associerade med al-Hakims ligger mycket nära den ismailitiska läran. Enligt historikern Marshall G. S. Hodgson är det till och med troligt att al-Darazi främst ska ses som en missionär som predikade en omtolkning av den ismailitiska läran
och inte som en predikant för en ny religion.15 David Bryer tycks till viss del stödja denna tolkning när han skriver att det är troligt att det främst
var Hamza som bröt med de dominerande ismailitiska föreställningarna:
The exaggeration of the importance of the Imam, the stressing of his non-human qualities and the idea that a new ere was beginning were nothing new in Isma‘ili
history thought it remained for Hamza to forge them into an entirely new religion.16

Oavsett hur läran etablerades och vem som är ansvarig för dess instiftande betonar druser att al-Hakim var en manifestation av Gud och att han
var al-mahdi, den väntade messias.17 Därför kom druserna att se al-Hakims styre och närvaro som den slutgiltiga segern för läran om guds enhet
(tawhid). Samtidigt ska al-Hakim inte förstås som en inkarnation av Gud utan som en manifestation av Gud.18 Men år 1020 eller 1021 försvann
al-Hakim under mystiska omständigheter (en teori är att han mördades av sin syster Sitt al-Mulk).19 Efterträdaren Abu Hasan al-Zahir, som styrde
13. Bryer 1975; Brenton Betts 1995: 388.
14. Hirschberg 1981: 334.
15. Hodgson 1962: 7.
16. Bryer 1975: 79.
17. Firro 2011: 85.
18. Firro 2011: 86.
19. Se till exempel Hitti 2007: 63–64.
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mellan 1021–1035, kom att ta avstånd från sin företrädares anspråk eftersom dessa sågs som ett brott med den ismailitiska läran.20 På grund av
denna händelse väntar druserna på att al-Hakim skall återkomma när den yttersta tiden är fullbordad21; en tanke som kan liknas vid hur många
shia-muslimer ser på imamens roll och försvinnande. I drusisk litteratur tolkas försvinnandet som ett bevis på att al-Hakim var en manifestation av det gudomliga i mänsklig form och därför ses hans försvinnande snarast som ett upptagande eller inträde i det fördolda (ghayba).22 Dessa
tankar är långt ifrån unika för druserna. Förutom att peka på likheter med shia-muslimska föreställningar som knyts till al-mahdi och den dolde
imamen pekar Philip K. Hitti på ytterligare influenser från äldre främre orientaliska traditioner.23
Ur ett komparativt religionshistoriskt perspektiv är det snarare rimligt att anta att flera traditioner och tolkningar har existerat under samma
tidpunkt och dagens religioner är snarare ett resultat av medvetna och omedvetna processer av inlåning och en ständig kamp om auktoritet och
tolkningsföreträde. Ur detta perspektiv är det inte rimligt att hävda att sufism – som inte på något sätt utgör ett enhetligt system – eller ismailitiska läror skulle vara mer ursprunglig eller äkta än andra tolkningar. Både sufism och ismailitisk islam har, i andra sammanhang, behandlats som
synkretistiska traditioner som avviker från vad vissa sunnimuslimer menar vara äkta islam, och anklagas då för att låna från exempelvis gnosticism eller zoroastrism.
Oberoende av vilka tankeströmningar som ligger bakom idén om den ”återvändande frälsaren” och drusernas teologi innebar Abu Hasan alZahirs maktövertagande de facto ett kraftigt bakslag för de som såg al-Hakim som en manifestation av Gud. Under al-Zahirs styre kom förföljelser av den rörelse som vi i dag kallar för druserna att inledas. Många flydde därför från Egypten till platser i Syrien, Libanon och Palestina för att
utöva sin tro i hemlighet. Trots att förföljelserna var ett hårt slag mot druserna har de dels lett till en ökad solidaritet mellan de troende, dels till en
teologi som tolkar förföljelserna som prövningar och tecken på att den yttersta tiden närmar sig.24 År 1043 avslutas dock den drusiska missionen
och inga nya efterföljare får inträda i den nya religionen. Därefter är drusernas religion begränsad till de familjer och släkten som hade antagit den
nya religionen.25 Liksom flera andra grupper i rapporten är druserna en endogam grupp (man gifter sig inom gruppen).

Lärosatser
På flera sätt kan drusernas religion sägas ha ett starkt fokus på hemligheter och mysterium. Exempelvis görs en uppdelning mellan de druser
som räknas som invigda eller visa (‘uqqal) och de som är oinvigda eller okunniga (juhhal). Enligt Kais M. Firro är det osannolikt att de som först
fick tillgång till den drusiska missionen delade upp sig i två grupper och uppdelningen måste därför vara av senare datum.26 Det bör noteras att
kategorin ‘uqqal också omfattade kvinnor.27 Medan den första gruppen har tillgång till de heliga texterna (ofta benämnda som Rasa’il al-Hikma,
”Kunskapens epistlar” eller Kitab al-Hikma, ”Kunskapens bok” är den andra gruppen utestängd från dessa skrifter. De sammanställdes förmodligen någon gång under 1200-talet och består av 111 epistlar som är samlade i sex volymer.28
Ett möjligt skäl till uppdelningen mellan präster och oinvigda är att det finns en rädsla för att de oinvigda ska förvränga kunskapen och att den
inre kärnan i tron ska bli känd för utomstående. Därför är läran om taqiya – det vill säga möjligheten att dölja sin tro vid yttre hot – en central
tanke inom den drusiska religionen. Ett annat skäl att tillämpa denna princip kan vara att skydda sin lära och att undvika förföljelser från sunnimuslimska grupper. På så sätt har druserna lättare kunnat smälta in i samhällen som har dominerats av sunni-muslimer.29
När det gäller tron så finns det flera olika beskrivningar av hur drusernas lära kodifierades och hur den har blivit tillgänglig för icke-druser.
Under 1800-talet blev ett hundratal manuskript tillgängliga för västerländska forskare. Ett flertal av dessa återfinns i dag i Bibliothèque Nationale,
Frankrike, samt i Robert Garrett Collection vid universitetet i Princeton, USA.30 Utöver dessa har även bibliotek i Oxford, Cambridge och London
värdefulla dokument och texter som tillskrivs druserna.31 I sammanhanget är en av de viktigaste källorna den anonyma lärobok som innehåller frågor och svar rörande: ”beliefs; ethics; commandments of a specifically religious character; relations between members of the community;
attitude towards other religions and their adherents”. I denna skrift – som ofta framställs som drusernas katekes – nämns också ett flertal andra
skrifter som till exempel ”Varningarnas och tillrättavisningarnas budskap” (Risalat al-tahdhir wa ’l-tanbih), ”Kvinnans budskap” (Risalat al-nisa’)
och ”Förbundets bok” (Kitab al-mithaq).32 Enligt Brenton Betts blev ”Den ärofyllda kunskapen” (Al-hikmah al-sharifah) – som anses bestå av 111
epistlar och texter av ”Gud” (det vill säga al-Hakim) och missionärerna Hamza och Baha’ al-Din – sammanställd under ledning av Baha’ al-Din.33
Exempelvis pekar ovan nämnda texter på att druserna har en utvecklad kosmologi som bygger på en föreställning där det gudomliga har framträtt som emanationer (ungefär utflöde från det gudomliga).

20. Brenton Betts 1995: 388.
21. Hirschberg 1981:334; Hitti 2007: 64.
22. Firro 2011: 92.
23. Hitti 2007: 64.
24. Firro 2011: 94–95.
25. Brenton Betts 1995: 388.
26. Firro 2011: 77.
27. Brenton Betts 1995: 388.
28. Firro 2011: 85.
29. Firro 2011: 76–77.
30. Hitti 2007: 56–57.
31. Bryer 1975: 51.
32. Hirschberg 1981: 331.
33. För en kritisk diskussion om kodifieringsprocessen, se Firro 2011: 95–96.
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De fem kosmiska principerna

Drusiska symboler

Det universella förnuftet (‘aql al-kulli)
Den universella själen (al-nafs al-kulliya)
Ordet (al-kalima)
Föregångaren
(al-sabiq)
Efterföljaren
(al-tali)

Den mest kända och spridda drusiska symbolen är en femuddig stjärna med fem olika färger – ”den drusiska stjärnan”.
Varje del i stjärnan korresponderar mot de fem kosmiska principerna inom den drusiska läran (Se Khuri 2004:127)

Den drusiska flaggans fem färger sammanlänkas liksom stjärnan med de fem kosmiska principerna: Grönt relaterar till det
universella förnuftet, rött till den universella själen, gult till Ordet, Blått till Föregångaren och vitt till Efterföljaren.

Källa: Firro 2011:87–88

Ur ”det universella förnuftet” (det vill säga al-Hakim) har ”det kosmiska
förnuftet” framträtt och i denna emanation finns skapelsens alla element. Exempelvis ingår ”viljan”, ”alltings materia” och ”orsakernas orsak” i denna emanation. Med tiden kom dock det universella förnuftet att falla offer för högmod. Därför lät det gudomliga skapa en rival (al-didd; motståndaren dudd)
som gjorde att den universella anden bad om förlåtelse. Denna akt leder till
att det gudomliga skall ha skapat den universella själen (nafs) ur det universella förnuftet. Från nafs utgår sedan ordet (kalimat). Gud har ytterligare två
emanationer. Den högra och vänstra vingen – dessa benämns också som ”föregångaren” respektive ”efterföljaren” – och tillsammans utgör de fem emanationerna al-hudud (”de andliga dignitärerna”).34
Under al-Hakims tid representerades de fem kosmiska emanationerna (se
figur ovan) av de fem högst rankande missionärerna. Medan al-Hakim uppfattades som en manifestation av det gudomliga hade de fem emanationerna
tagit mänsklig form i de första missionärerna. Bland dessa räknades missionären Hamza som den högste. Därför ses han som en profet för Gud (det vill
säga al-Hakim). De fem ministrarna eller missionärerna korresponderar på
följande sätt med ”gränserna”:

FOTO: MOSHE MILNER

Gränsernas korrespondens med ministrarna
al-hudud

Namn på minister

Det Universella förnuftet

Hamza b. Ali

Den universella själen

Ismail al-Tamimi

Ordet

Salan al-Samuri

Föregångaren

Muhammad al-Qurashi

Efterföljaren

Al-Muqtana Baha’ al-Din
Källa: Hirschberg 1981

Att bära turban (och svart rock) är ett sätt att visa att man tillhör den invigda gruppen (al-uqqal) och är en religiöst lärd
person (sheikh). De allra flesta bär cylindrisk fez med vitt band
men de finns också en liten grupp mycket högt rankade lärda
som får bära rundade vita turbaner.

Under de högsta ministrarna finns även tre nivåer av lägre ministrar. Dessa
består av missionärer (da‘i), ”auktoriserade agenter” (ma’dhun) samt ”en som
öppnar vägen” (muksir). Deras uppgift är att sprida kunskap om enhetens lära
(tawhid) till de troende; en kategori som både innefattar män och kvinnor liksom invigda och oinvigda.35
Den drusiska läran betonar att Gud är en och därför söker man Guds enhet (tawhid – därav namnet muwahhidun). Detta är den benämning som druserna själva använder för att beskriva sin egen tro. Det finns också flera källor
till läran om enheten och bland annat återfinns spår av denna visdom i den
hebreiska Bibeln, Nya Testamentet och Koranen, men av olika anledningar
har människorna missförstått den innersta innebörden i dessa texter enligt
druserna. Därför menar till exempel Swayd att Rasa’il al-Hikma främst ska ses
34. Hirschberg 1981: 335–336; Karlsson 2005: 141–142.
35. Hirschberg 1981: 337.
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som en tolkning av de tidigare skrifterna och inte som en ny religiös uppenbarelse.36
När det gäller ritualer och det dagliga religiösa livet så finns det likheter med sunni- och shia-muslimska föreställningar, men också avgörande
skillnader. Exempelvis är tron på själavandring (tanasukh) en del av drusernas trosföreställningar. Därför anser de att när en drus dör så föds
en annan drus. Alla själar är skapade av den universella visheten och antalet druser är därför konstant och förutbestämt (här ser vi likheter med
alawitiska trosföreställningar). Detta ses också som en förklaring till varför religionen är begränsad till druserna och att de inte kan missionera
för att få nya efterföljare. Läran är en möjlighet för druserna att nå frälsning och detta vill de bevara och hålla inom den egna gruppen.37 Manlig
omskärelse tillämpas inte. De fem så kallade muslimska tidebönerna ingår inte i den drusiska religionen och bön och ritualer är framför allt till
för den gudstjänst som firas natten mellan torsdag och fredag. På samma sätt ingår inte heller islams övriga så kallade fem pelare (det vill säga
bönen, fastan, allmosan, trosbekännelsen eller pilgrimsfärden till Mecka) i den drusiska läran. Platsen för gudstjänsten benämns som khilwa/
khilawat (ungefär en plats för avskildhet). Dessa platser är oftast placerade utanför byn och de har inga utsmyckningar eller möbler. Alla druser
är välkomna att delta – dessa platser används även för politiska och sociala möten – men under själva gudstjänsten får endast de druser som är
”upplysta” eller ”invigda” delta.38 Men precis som sunni- och shia-muslimer så förväntas druser (speciellt de som är invigda) att avstå från att äta
griskött eller dricka alkohol. De får inte heller röka.39
Den drusiska läran omfattar sju trossatser. Dessa sammanfattas av Hirschberg på följande sätt: ”(1) erkännandet av al-Hakim och en strikt efterföljande av monoteism; (2) förnekande av alla icke-drusiska lärosatser; (3) avvisande av Satan och otro; (4) ett accepterande av guds handlingar;
(5) underkastelse för gud i både gott och ont; (6) sanning; (7) ömsesidig hjälp och solidaritet mellan druser.40
Utöver dessa trosföreställningar är drusernas religiositet också präglad av så kallade folkliga föreställningar. Bland dessa kan till exempel föreställningar om det onda ögat, magi och heliga platser (speciellt gravar) nämnas.41 Dessa är förmodligen medvetet eller omedvetet förankrade i
lokala praktiker samt traditioner i främre orienten som också präglar andra religiösa grupper. Precis som inom muslimska och kristna traditioner
kan det också finnas spänningar mellan de lärdes syn på religionen och folkliga föreställningar. Samtidigt som skillnader kan ge upphov till konflikter kan gränsen mellan dogmatiska och folkliga föreställningar vara flytande och öppna för tolkningar och förhandlingar.

Högtider och livscykelriter
Drusernas främsta religiösa högtid är offerfesten (‘id al-adha); en religiös högtid som också till namnet återfinns inom islam. Denna högtid föregås av en tio dagars period av ånger (layali al-‘ashr) där invigda druser samlas för att sjunga berättelsen om skapelsen och historien (al-majrawiyya). På dagen för offerhögtiden hålls fester och man besöker varandras hem för att skapa samhörighet och för att förlåta oförrätter. Det är också
vanligt att man skänker pengar och andra förnödenheter till fattiga och behövande. Samtidigt är det också ett tillfälle då många druser införskaffar
sig nya kläder och högtiden förknippas också med ätandet av sötsaker.42
Utöver denna högtid är det också många druser som högtidlighåller och vallfärdar till profeten Shu‘abs grav (Maqam Nabi Shu‘ayb) som anses
ligga i byn Hittin (i närheten av Tiberias) i dagens Israel. Liksom i Koranen (se exempelvis sura 7: 85-93) är Shu‘ab en helig profet för druser. Vid
denna grav återfinns ett avtryck som liknar en fot (da‘sa) av profeten enligt drusernas historieskrivning. I samband med högtider häller man olja
i fotavtrycket som sedan används för att smörja in kroppen. Detta anses ge framgång och tur. Vallfärden till denna gravplats utförs framför allt
kring den 25 april varje år och i Israel är den 25 till 28 april officiellt erkända drusiska högtidsdagar.43 Även om platsen har fått en skyddad status
av den israeliska staten som en drusisk helgedom så är det mycket svårt för druser från Libanon och Syrien att besöka Israel.
Utöver denna pilgrimsfärd är det också vanligt att druser besöker andra personers gravar som anses som heliga i den drusiska historieskrivningen. Dessa besök omnämns som ziyarat – samma term som många muslimer, liksom andra grupper i föreliggande rapport använder för att
besöka heliga platser och gravar. Exempelvis är det vanligt att druser genomför en pilgrimsfärd till profeten Sabalans grav i Galileen (Israel) den 10
september. I drusisk historieskrivning likställs Sabalan med den bibliske patriarken Jakobs son, Zebulun. Även platser som förknippas med Elias
(Khadra) är vanliga platser för pilgrimsfärder.44 Även Maqam Nabi Ayyub som förknippas med profeten Job i Libanon är en helig plats (maqam)
för druser.45
Utöver de platsspecifika ritualerna utför många druser riter som kan knytas till specifika händelser och behov som den enskilde drusen konfronteras med i sitt vardagsliv. En plats kan till exempel besökas för att uppnå välgång, bot från sjukdom eller fertilitet. Nissim Dana skriver:
On such occasions, it is customary to light up the Maqam with candles or oil lamps, and to contribute a scarf (sitar), usually made of silk or other costly fabric, in
accord with one’s means. Sometimes the family members even sleep at the site or make a sacrifice (dhabiha) there and eat the meat in the guest rooms generally
located near the Maqam.46

36. Swayd 2005: 2504.
37. Hirschberg 1981: 337, 339.
38. Hirschberg 1981: 344.
39. Hitti 2007: 78.
40. Hirschberg 1981: 338; se även Hitti 2007: 75–76.
41. Se till exempel Hitti 2007: 89–92.
42. Dana 2003: 26–27.
43. Dana 2003: 30
44. Dana 2003: 27–30.
45. Dana 2003: 37.
46. Dana 2003: 31.
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Denna typ av heliga platser återfinns i de flesta drusiska byar och dessa kan även besökas för andlig vägledning eller för att lösa konflikter inom
äktenskapet. Även gravplatser för religiösa ledare är vanliga platser för religionsutövning i Libanon, Syrien och Israel.47
Precis som i de flesta (om inte alla) religiösa traditioner är merparten av drusernas religionsutövning koncentrerad till så kallade livscykelseller passageriter. Detta är riter som kan knytas till födelse (omskärelse), förlovning, giftermål, död och begravning. Dessa händelser sammankopplas oftast med så kallade övergångsfaser och de är därför sedda som perioder av sårbarhet. Exempelvis är det viktigt att skydda nyfödda barn
från det onda ögat genom att knyta eller placera blåa pärlor direkt på eller i närheten av barnet. Att ett barn föds ses också som en garant för att
familjens namn lever vidare (speciellt om det är en son) och modern är föremål för särskild uppmärksamhet i samband med barnafödandet.
Pojkar omskärs enligt drusisk tradition, men denna praktik ges ingen specifik religiös motivering. Det finns inte heller någon specificerad ålder
eller tidpunkt då gossebarn ska omskäras.48
Det finns flera likheter mellan muslimska ritualer och hur druser genomför bröllop. Exempelvis inleds proceduren med att sonens familj närmar sig den tilltänkta brudens familj och frågar om brudens hand. Om samtycke finns inleds den första delen av äktenskapsritualen genom att
föräldrarna möts i brudens föräldrahem. Detta möte inkluderar en förhandling om brudgåvans (mahr) storlek som kallas för khutba; som här
kan översättas med ”trolovning”. I samband med detta möte måste brudgummen (eller snarare hans familj) betala brudgåvan till brudens familj.
Därefter hålls själva bröllopet (‘aqd) som förrättas av en imam. Vanligtvis avslutas denna akt med att imamen läser al-fatiha (öppningssuran från
Koranen) varpå brudens far överlämnar sin dotter till brudgummen.49 Detta går till på följande sätt:
When this phrase is uttered, it is the custom among the Druze for the father of the bride to press his thumb against the groom’s thumb, their hands covered with a
cloth, to symbolize the transfer of the bride to the groom’s domain following the ‘aqd.50

Det sista steget i ritualen är den så kallade bröllopsfest (zawaj). Denna fest kan hållas i direkt anslutning till ritualen ovan, men den kan också arrangeras ett par månader efter överlämnandet av bruden. Festen, som ofta varar i tre dagar, innebär att brudgummen ska överösa sin brud med
gåvor (som vanligtvis ses som en del av den fixerade brudgåvan).51
I linje med drusernas uppfattning om själens transmigration (tanasukh) – ett ämne som berörts i tidigare avsnitt – är det inte speciellt konstigt
att druser tillskriver födelse och död en central betydelse. När en drusisk person dör överförs dennes själ till ett drusiskt barn som föds. På detta
sätt är kroppen endast ett skal för en själ och mängden själar är därför konstant enligt en drusisk uppfattning. Av denna anledning kan inte heller
druserna bedriva en mission och det var på grund av denna tanke som den drusiska missionen stoppades år 1043 (se tidigare avsnitt). Eftersom
druserna endast tillskriver själen ett värde och inte kroppen är det vanligt att gravplatsen inte har någon central betydelse i det religiösa livet. Det
är vanligt med så kallade allmänna gravplatser (khushkhasha) eller enklare jordhögar som omgärdas med stenar som visar på en gravs placering. I
samband med domedagen anses själarnas migration att upphöra. Tidpunkten för domedagen är okänd, men precis som bland många muslimska
och andra religiösa grupperingar är den yttersta tiden förknippad med yttre världsliga tecken som till exempel en ökad korruption och ondska i
världen.52 Efter domedagen följer uppståndelsen, men i den drusiska traditionen förväntas uppståndelsen inte att omfatta en kroppslig uppståndelse. Vid denna tidpunkt skall kroppen tjänat sitt syfte och endast själen består. Varje människas livsspann och öde är förutbestämt enligt druser
– tron på ödet (al-qadr) är djupt rotad i den drusiska tron enligt Dana.53 Trots att sorgeritualer inte är frekvent förekommande är det vanligt att de
anhöriga till en död person isolerar sig under ett antal dagar för att ta emot släktingar och vänner som vill uttrycka sin sorg. De anhöriga männen
avstår ofta från att raka sig, klippa sitt hår och från att äta kött under ett antal dagar. Precis som i muslimska traditioner tvättas den döde för att
sedan svepas. Det är vanligt att den döde också kläs i sina vanliga kläder innan svepningen genomförs. Begravningen ska ske så fort som möjligt
av respekt för den döde. De anhöriga ber också om den dödes förlåtelse innan kroppen placeras i en kista. Kvinnor får inte delta i själva begravningsakten som innebär att den döde bärs i procession till sin grav. Dana beskriver denna del av begravningsakten på följande sätt:
Until the funeral precession, the men of the family wait in a large hall, where those who have come to take part have assembled. The procession goes on foot to the cemetery. Along the way, the mourners recite the Druze version of the Shahada and sing words of praise and thanksgiving to Allah. When they arrive at the cemetery,
the mourners will at times place the coffin on a raised bench, with the feet of the deceased pointing south, then eulogize the dead person, and say a special prayer.54

Efter jordsättningen är det vanligt att deltagare skänker gåvor till välgörande ändamål. Den dödes familjemedlemmar förväntas äta sin första måltid efter begravningen hos en främling eller äta mat som har skänkts av en främling.55

Drusernas nutida situation
Trots förföljelser under historiens gång upplevde druserna till exempel en relativt framgångsrik period under den så kallade Ma‘n-dynastin i
1500-talets Libanon. Detta styre uppstod efter att Fakhr al-Din av huset Ma‘n hade gett sitt stöd till den osmanske sultanen Selim I (d. 1520). Som
tack för hjälpen utsågs han till drusernas emir. Denna stabilitet kom snabbt att ersättas av politisk oro som bland annat orsakades av konflikter rö47. För fler exempel, se Dana 2003: 31–38.
48. Dana 2003: 55–56.
49. Dana 2003: 56–57.
50. Dana 2003: 57.
51. Dana 2003: 57.
52. Dana 2003: 61–62.
53. Dana 2003: 62.
54+55. Dana 2003: 64.
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rande ledarskapet. I början av 1600-talet försökte till och med den dåvarande drusiske emiren (Fakhr al-Din som var barnbarn till ovan nämnde
Fakhr al-Din) att inrätta en oberoende korsriddarstat tillsammans med storhertigen av Toscana som skulle inkludera delar av Syrien, Palestina
och Cypern. Detta försök ogillades av osmanerna och Fakhr al-Din fick fly till Italien. Han återvänder först efter flera års vistelse hos hertigens
hov. Sammantaget försöker olika drusiska ledare under både 1600- och 1700-talet att dra fördelar av perioder då det osmanska imperiets närvaro
är svag i områdena kring dagens Syrien och Libanon.56
Från mitten av 1700-talet får dock de kristna maroniterna allt större inflytande i Libanon och under ledning av Shihab-släkten går nu flera druser över till den maronitiska läran. Spänningar och konflikter mellan olika drusiska grupperingar leder bland annat till att många druser migrerar
till Hawrān och det område i Syrien som i dag är känt som Jabal ad-duruz eller ”drusernas berg”.57 I Syrien var det framför allt familjerna Hajari,
Jarbu‘a, Hinnawi samt Atrash som kom att kämpa om ledarskapet över druserna. Under den så kallade stora syriska revolten mot den franska
kolonialmakten spelade till exempel Sultan al-Atrasch en framträdande roll.58
Med tiden förskjuts makten i Libanon till fördel för den kurdiska Jumblatt-familjen som hade invandrat från Aleppo. Men snart utbryter öppna
konflikter mellan druser och maroniter och situationen förvärras ytterligare när de franska kolonisatörerna tar parti för de kristna maroniterna
medan druserna får stöd från osmanerna och engelsmännen. Som en följd av fransmännens inblandning kom maroniterna att uppnå en position
då de kunde utropa ett visst självstyre efter år 1864. Spänningar mellan muslimer, kristna och druser kom också att öka som en följd av kristen
mission i bland annat Libanon och Mellanöstern.59 Efter självständigheten 1943 utgjorde druserna endast 6,7 procent av Libanons befolkning.
Druserna kom dock att samlas under ledningen av familjeöverhuvudet Kamal Jumblatt som mördades 1976 och som efterträds av sonen Walid
Jumblatt.60
Sammantaget tycks drusernas betydelse och roll i den anti-koloniala kampen mot både osmanska och franska ockupationsmakter ofta lyftas
fram i både Syriens och Libanons historieskrivning. Drusernas roll som rebeller har ofta använts för att inkludera dem i de båda ländernas historia. Men som beskrivningen ovan visar blev det allt tydligare att drusernas identitet och oberoende inte längre kunde skyddas genom en isolerad
position i otillgängliga bergsområden. Ju närmare vi kommer vår egen tid, desto tydligare blir det att varken Libanons eller Syriens geografi eller
principen om taqiya (möjligheten att dölja sin tro vid hot) kunde erbjuda ett tillräckligt skydd för druserna. I stället blev det nödvändigt att omtolka och anpassa läran till den nya situationen. Firro skriver:
By adopting modern ideologies, such as nationalism and Islamic reform, Druze intellectuals and leaders searched for ways to adapt the Druze faith to those modern
ideologies, using the selective approach to consulting primary sources.61

I ljuset av 1900-talets panarabiska ambitioner försökte också en del muslimska teologer att formulera ett synsätt där druserna sågs som en del av
islam. Om än avvikande i uppfattning och utövning så kunde arabiska intellektuella som Ahmad Zaki Pasha (1867–1934) och ‘Abd al-Rahman
Badawi (1917–2002) uppfatta druserna som en del av islams historia och kultur. Dessa försök har dock bemötts av muslimska teologer, som till
exempel Muhammad Rashid Rida (1865–1935) som snarare har sett druserna som heretiker och som en slags trojansk häst – inte minst eftersom
många druser har kommit att bo inom staten Israels gränser.62
För druser innebar dessa inkluderande processer inte endast ett försök att anpassa läran till den nya situationen utan också en förskjutning i
drusernas relation till varandra. Medan makten tidigare hade varit förlagd till de få invigda prästerna kom 1900-talets förändringar att innebära
att de så kallade oinvigda eller okunniga fick allt större inflytande. Genom ökad läs- och skrivkunnighet och framväxten av ett modernt utbildningssystem kom den nya tiden att präglas av de intellektuella drusernas inflytande. I stället för att samlas kring principen om en religiös ledare
som skulle styra över druserna var det många som kom att samlas kring vissa ledarfamiljer – speciellt under och efter inbördeskriget i Libanon,
men också bland druserna i Syrien.63
I samband med att inbördeskriget bröt ut i Syrien 2011 valde merparten av druserna att ta direkt eller indirekt ställning för den sittande Assadfamiljen.64 Denna position tycks dock inte vara unik för druserna och flera representanter för minoritetsgrupper i Syrien tycks ha tagit ställning
för regimen. Vid sidan av sunni-muslimsk polemik mot grupper som inte räknas som tillhörande bokens folk (ahl al-kitab) har ett politiskt ställningstagande för Assad-regimen setts som skäl nog att attackera druser och andra minoriteter. Detta faktum har bland annat inneburit att både
Islamiska staten och Nusra-fronten har pekat ut druser, men också kristna, yezidier, shia-muslimer och andra som legitima måltavlor. Därmed
har druser utsatts för tvångskonverteringar och dödats i konflikterna i Syrien.65
Som en följd av drusernas utsatta position i Syrien har ett betydande antal drusiska soldater och ledare övergett Assad-regimen och i stället
valt att försvara sig själva mot attackerna från Nusra-fronten. Även den libanesiske drusiske ledaren Walid Jumblat har bytt uppfattning och under

56. Hirschberg 1981: 341.
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58. Schaebler 2013: 64.
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65. Se till exempel Cockburn 2015.
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2015 betonade han att det var regimen i Syrien som var problemet och att druserna skulle stödja oppositionen mot Assad.66 Detta och liknande
ställningstaganden har i sin tur lett till konflikter med den syriska regimen och bland annat dödades den drusiske ledaren och regimkritikern
Wahid al-Balus utanför staden Sweida i september 2015. Attentatet tolkades som en aktion från Damaskus och som en respons på det faktum att
ett stort antal drusiska soldater deserterat från den syriska armen. Splittringen mellan druserna och regimen har även utnyttjats av Nusra-fronten
som kunde flytta fram sina positioner. Under 2015 fick de bland annat kontroll över de drusiska områdena på Golanhöjden som ligger på den
syriska sidan. Detta faktum har bidragit till att Israels cirka 150 000 druser har känt en ökad oro för sina trosfränder i Syrien. Staten Israel har tidigare inte explicit lagt sig i inbördeskriget i Syrien, men när druserna på Golanhöjden hotades varnades Nusra-fronten för att angripa druser.67
Det spända läget försvårades ytterligare när en ambulans med skadade från Syrien attackerades av druser på den israeliska sidan av Golanhöjden.
Israel har omhändertagit ett stort antal civila sårade från Syrien, men i detta fall fanns misstankar om att ambulansen innehöll sårade krigare från
Nusra-fronten. En av patienterna dödades och en annan skadades svårt. Under 2015 fanns en stor oro för att Israel skulle dras in i konflikterna i
Syrien på grund av Nusra-frontens attacker på druser i Syrien.68

Druser i diaspora
Av världens uppskattningsvis 1 miljon druser69 lever omkring 100 000 i diaspora,70 alltså utanför de drusiska ursprungsområdena i Levanten De
största exilgemenskaperna finns i Nordamerika och Sydamerika men det finns också grupper i Gulfstaterna, Västafrika och Australien.71 Ovanstående uppskattning är gjord innan kriget i Syrien bröt ut så siffran kan förmodligen komma att behöva skrivas upp inom kort.
Det finns flera orsaker till varför druser har emigrerat ut i världen. Den tidigaste migrationen kom i gång under sent 1800-tal och var – likt
utvandringen från Sverige vid denna tid – ett resultat av de dåliga ekonomiska och sociala förhållanden samt att man såg möjligheter till att bygga
ett bättre liv på den amerikanska kontinenten.72 De flesta siktade i första hand på USA, och även om många lyckades ta sig in, så var det inte alla
som blev accepterade. Det ledde till att en del i stället prövade lyckan i Sydamerika och på de karibiska öarna.
Ekonomiska orsaker tycks också har varit drivande i senare migrationsvågor från Levanten där druser funnits med, men socio-politiska förändringar och kriser såsom grundandet av staten Israel (1948), samt de efterföljande arabisk-israeliska krigen (1956, 1967 och 1973) har bidragit till drusisk emigration. En viktig händelse som senare skapat ökning i den drusiska diasporan var det libanesiska inbördeskriget som rasade
1975–1990 då runt en miljon människor lämnade sitt land. Då USA efter första världskriget valde att drastiskt minska sina invandringskvoter
blev i stället andra destinationer aktuella under mitten och senare hälften av 1900-talet. Till dessa hör bland annat före detta kolonier såsom Australien och länder i Västafrika (Ghana och Nigeria) där det sedan 1920-talet finns betydande drusiska exilgrupper. Under 1960-talet ledde den
ekonomiska boomen i de oljeproducerande Gulfländerna att många sökte sig dit.73
Vad som karaktäriserar den drusiska sammanhållningen i exil tycks inte primärt vara religionen som sådan utan snarare att man delar ett gemensamt historiskt/kulturellt arv, det arabiska språket och känslan att tillhöra samma folk- och släktgrupp.74 Detta framkommer i studier från
USA där föreningslivet och gemenskapen förvisso är stark – inte minst genom organisationer som American Druze Society.75 Samtidigt visar det
sig att många drus-amerikaner har väldigt vaga uppfattningar om – och ibland helt saknar – innehållet i sin egen religiösa tradition och hur religionen ska praktiseras.76
What we see in the contemporary Druze community, then, is a series of struggles over the matter of identity. Druze are in pain both individually and as a group
as they try to figure out their relation to their Arab and Islamic heritage and to their American home, as they worry about inculcating in their children a sense of
belonging and appreciation for tradition, and as they press for clarification of what it means to identify with and practice the Druze religion when somuch of the
faith is still shrouded in mysteries understood only by an elite and small group of men who live in Lebanon. Many Druze are forced to cling to memories of another
time, country, and culture as they are stranded in America with no majlis, no shaykh, and no sacred books to read.77

Att det kan vara på det här sättet kan förklaras utifrån flera aspekter. En aspekt är hur det drusiska samfundet är uppbyggt med den strikta uppdelningen mellan de religiöst invigda (al-uqqal) å ena sidan och å andra sidan de oinvigda lekfolket (al-juhhal). Traditionellt har lekfolket inte haft
någon direkt tillgång till kunskap om religionen och då inte heller varit delaktiga i förvaltandet av religiösa traditionerna. Detta har uteslutande
skötts av den religiösa klassen som har ansetts besitta den bildning som krävs för att få läsa den drusiska religiösa litteraturen och bli invigda i dess
mystiska tolkningstradition. Lekfolkets roll har begränsats till passivt deltagande i religiösa riter samt att få viss muntlig undervisning.
Den drusiska religionens hemlighetsfulla och svårtillgängliga karaktär har ytterligare förstärkts av det faktum att druserna historiskt har hållit
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Kuwait, UAE, Nigeria och Australien. Julia Makarem vill till denna lista tillägga Argentina, Mexiko och Chile samt Filippinerna och England (se americandruzeheritage.com).
72. Bruckmayr 2010. Se också Halabi 2015 och Khuri 2004.
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74. Radwan 2009, Haddad & Smith 1991: 122-132.
75. Exil-druser har också bildat organisationer som British Druze Society, Druze Association of Toronto, Sidney Druze Society och La Druzo Brazileiri.
76. Radwan 2009.
77. Haddad & Smith 1991: 129.
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låg profil med sin religiösa särart och ibland till och med dolt den för utomstående genom att framställa sig själva som en del av den sunnimuslimska majoritetsgruppen. Denna strategi kallas al-taqiyya och har varit ett sätt undvika konflikt och förföljelse – att överleva som minoritetsgrupp helt enkelt. Baksidan av taqiyya-strategin har varit att inte bara utomstående icke-druser, men också att stora delar av den egna folket inte
fått insyn och förståelse för sin religiösa tradition.
I en rapport från USA 2009 beskrivs denna problematik på följande sätt:
For example, the Druze holy book, the Kitab al-Hikma, has yet to be translated from Arabic, while the esoteric elements or inner-meanings of the text are often
restricted to the sheikhs and sheikhas (the devout or religious class) as well as their pupils. This lack of historic and religious familiarity often makes Druze identity
irrelevant to daily life and is resulting in a collective knowledge gap (e.g. misunderstood values, empty religious symbols, weak social bonds, liminal ethnic identity).78

Personer i den drus-amerikanska exilgemenskapen uppfattar avsaknaden av kunskap och utbildning om sin egen tradition som ett stort problem
och det har förstärkts av att det drusiska religiösa ledarskapet inte heller tycks ha etablerat institutioner för att stötta lekfolket i exil i tillräcklig grad.
Vidare uppfattar drus-amerikaner att de stora utmaningarna för gruppen är att överleva som en liten minoritet i ett västerländskt sammanhang
med allt vad det innebär av ”mångfald, lockelser och vardagsstress”.79 Många tycks se det som ett överhängande risk att den drusiska gruppen
inom en snar framtid helt assimileras in det amerikanska samhället. En amerikansk drus ser det på följande sätt:
Participants were asked what challenges they believed the Druze community faces in the diaspora. The most common response explained that a lack of an appropriate educational method was a detriment to the youth and to the continuation of the community as a whole. One adult male replied: “The Druze religion is a
challenge. There are no places of worship, it is a closed religion and the majority of people are left in the dark.

Det bör nämnas att det faktiskt också har gjorts en del framsteg och att den drusiska diasporagruppen i USA har fått tillstånd utgivning av litteratur som förklarar religionen för den drus-amerikanska publiken. Man har också fått tillstånd av det religiösa ledarskapet i Libanon att utföra
vissa ritualer med egna religiösa funktionärer och uppfört det första större drusiska samlingscentret utanför Mellanöstern: The California Druze
Cultural Center. Det religiösa ledarskapet i Libanon har också utsett en ny ledare för druser i diasporan – dessa kallas för Mashyakat al-‘aql och
deras uppgift är att stödja druserna i till exempel Nordamerika.

Druser i Sverige
Fram till inbördeskriget i Syrien hade endast en mindre skara druser emigrerat till Europa och Sverige. Det är dock rimligt att anta att den stora
flyktingström som kommit de senaste åren från Syrien kan ha förändrat denna bild och att den drusiska gruppen nu eventuellt tydligare etablerar
sig här och det finns redan signaler om att så är fallet. Det menar i alla fall några av de personer som har insyn i den drusiska exilgruppen i Sverige
som har intervjuats inför skrivandet av den här rapporten.80 Dessa respondenter uppskattar att antalet druser i Sverige ligger runt 1000 personer,
men har ökat under 2010-talet på grund av konflikten i Syrien.
Respondenterna berättar vidare att det funnits druser i Sverige sedan 1970-talet och att dessa ursprungligen utvandrat från Libanon till det
gamla östblocket och sedan tog sig till hit. De flesta drusiska familjer, bedömer man, lever i någon av storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. I Göteborg har man också 2008 etablerat Sveriges enda drusiska förening Svenska Mowahidon Förening som har några hundra medlemmar.81
Föreningen bedriver ingen regelbunden religiös verksamhet utan fungerar i stället som en kulturell och social mötesplats för personer med drusisk bakgrund. En gång om året anordnar man firande av Eid al-Adha och nyligen har man varit i kontakt med Göteborgs stad för att förhöra sig
om möjligheten att anordna en drusisk begravningsplats. Man står också i kontakt med det drusiska samfundet i Libanon ”om något är aktuellt i
hemlandet” som man uttrycker det. Syftet med föreningen säger man är att ”hålla oss tillsammans och bevara vår kultur som druser, gemenskap,
och allt det för våra barn skull”. Föreningen har ingen religiös funktionär som servar medlemmarna men under 1980- och 90-talen fanns en särskild representant som hjälpte till med giftermål och begravningar. Respondenterna berättar att det har funnits försök att starta en regelbunden
drusisk verksamhet i Stockholm, men att detta har kommit av sig.
Den information som finns gällande druser i Sverige är mycket begränsad och som nämnt ovan tycks inte gruppen vara särskild stor – men
den växer i och med krisen i Syrien. Vad gäller frågor om identitet, självuppfattning och gruppkänsla för drus-svenskar så återspeglar deras svar
mycket av det som framkommit i studier av andra exildrusiska sammanhang. Detta innebär att den drusiska gemenskapen här, liksom i USA,
tycks framför allt baserad på historiskt, kulturellt och språkligt arv, och känslan att tillhöra samma folk- och släktgrupp – inte den religiösa praktiken eller gudstjänstgemenskap.

78. Radwan 2009.
79. Radwan 2009: “Other responses described these challenges as being an unavoidable result of living in the United States amidst its diversity, temptations and the pressure of everyday life. A few
individuals explained that the community’s minority status was itself problematic, since the population is comparatively small and widely dispersed.”
80. Intervjuer 2017-04-21 och 2017-06-13 samt Personligt mejl daterade 2017-04-30 och 2017-05-13.
81. Personligt mejl 2017-04-30.
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En respondent i Sverige ger också – i likhet med sina amerikanska exilkamrater – uttryck för en frustration över att inte ha tillgång till det
drusiska religiösa arvet och de härleder det också till den drusiska religionens hemlighetsfulla karaktär och uppdelningen mellan initierade och
icke-initierade. För unga personer med drusisk bakgrund kan detta leda till att den drusiska identiteten blir mer och mer irrelevant, tror respondenten, och att de till slut tar avstånd från sin tradition:
Även om jag läser böneboken kommer jag inte förstå den sanna meningen eftersom förklaringarna bara finns hos de religiösa. Det gör att den unga generationen
frågar sig: varför måste jag svara ett samhälle som inte vill ha mig med? Antingen blir [de] rebeller eller så blir de traditionellt religiösa.82

Röster inifrån:
Röster inifrån: Walid, 66 år i Luleå
Vi druser är lojala mot det samhälle och den stat vi lever i och försöker smälta in, och samtidigt behålla vår tro och tradition.
Så är det bestämt sedan länge att vi ska agera.
De flesta som lever här i Sverige är inte särskilt religiösa personer, i alla fall inte utåt sett. Druserna skiljer mellan det praktiska livet och det andliga livet. Religionen är något mellan människan och gud.
För mig handlar vår drusiska lära om att vårda den inre renheten i vardagslivet, att tänka på rätt och fel. Den är inte som
andra religioner utan liknar en livsfilosofi. Den har också stora likheter med grekisk filosofi. Kärnan är att vara mot andra
som man vill att andra ska vara mot en själv.
Jag minns att min morfar brukade ha två hushållskassor när vi små. En för pengar som han tänkte kunde ha ”oetiskt ursprung” – till exempel från banksystemet eller omoraliska affärer. En annan kassa för moraliskt godtagbara pengar som
använde han för hushållets utgifter.
Druser tror på reinkarnation. Detta är en grundpelare i vår religion, och förklarar mycket av vår tro och mänsklighetens
utveckling sedan skapelsen. Druser tror att de tre stora monoteistiska religionerna har kommit för att komplettera varandra
och inte för att konkurrera med varandra. Moses, Jesus och Mohammed är samma själ som har reinkarnerats i olika kroppar vid olika tidsepoker för att rätta till och anpassa religionen till samhällens behov vid olika tidsepoker.
Eftersom druser inte är så öppna med sin religion är det svårt att veta hur många vi är här i Sverige, jag har länge uppfattat att jag var ensam drus här. Men efter kriget i Syrien började har fler börjat komma, det har jag märkt.

82. Intervju 2017-04-21.
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