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Result*tet sv äkademisk och j*urrTälistisk

ohederlighet

I trrå artiklar: publicerad"e på nättidningen "Lag & Årtal"[a_l[z] *iller prof*ssor

e,ffieritLts@ursigende1mär1<1igakommentareromderr
muslirnska slöjan och problematihen som finns inom islam avseeirde

hantiskakning med det motsatta köuet. Det är häpnadsräckande att någon

som erhållit titeln professor emeritus inte är ödmjuk nog att inse sin

okunn i ghet i ett än: ne s o m b efr n ne r s ig utgnf*{_ !a31p-_eg-q g. }_<.OUU-e!_q_n go mrådo

- i detta fall islamisk rdttsläm * octr ntot i:akgrund av det vä§er reser.r,etra

sina l,ttranden. Bara för att rnan är prot"essor i iuriclik gör clet inte en tiil
specialist i andra ämnen, särskilt inte islam och dess rätlslära.

Ben s*m har studerat islarn r:ch dess rättsiärai oavsett tolkningstradition o*h

car,,sett om det är konfessicr:ella eiler sekultira stud.ier, inser snabbt hur

iukornpetent Fahlbcg§ är i des-sa frågor. Det är dessutorn orol,råchande att
artil<elförfattarna ir:t* ifrågasätter eller rände5,§-,tg ti]lÄStsjpr s?p,"*r i-
positio;l A$[da fiir;OJieio,,&) Man unelrur o* samn]ä okritiska inställning
från tidningen i fråga hade rådit om }t'ahibeck yttrat sig med liknande

bestärndhet om ett annat än:ne som befinr:er sig utanför h*qq
1r#g4ry§-gltå4-atÅntasli gen i nte.

Till att bärja med vil}jag citera Reinhcid Fahltrecks problematiska.vttranden:

"Mer det sägs inget i kr:ranen on'r sjal. Det innebär att en stor del av

ntuslimska trcvinnor inte anr,:inder sjal", vidar*, "*et fi.nns inget i koranen som

stöder atl en man inte fär ta en kvinna i !:anct" och slutligen, "Dettä är inte

religion. Ilärfor i<an det helier: inte hantlla om diskrimi::ering pä grr-rnd av

religion".
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ilessa påstå*nclen påwisar en oerhörci okrinnighet fi'ån Fairli:ecks sida om den

islamisl<a rdttsläraus käilor och religioners upp]:r,'ggnad i allmänhet" ]et finns
ingen muslimsk rättslär:d, oar:set[ inråktning el]er tr:lhningstr:adition, som

sriger aft i{orairen är den enda liäl}an till religionen, d.ess rättslärn och

traditioner:. trnte trreller skuiL* en sekulär religionsvetare påstå att en religion
endast l:estår av ir:nehål]et i cless urkunder. Att säga att det som inte finns i
T{oranen "inte iir i:eligion" är nair,t på fler: än ett satt. Orn islam endast utgörs
*n, Kotancn hade ryntslimcr ir:tc vetat hur m;rn ber, *rstar, betalar clen

obligatorislsa allmosan {zakat) ocir rnycltet annat. Kcraneir är inte en lag}:ctri

iler"se utan en av källorna [i1] den islamiska rättsläran. Av rle drygt 6ooo
verser som Koranen r:rnfafcar bei:iinillar: lmappt r% riirekt l:anteringen av

deta§eracle iräftsii'iigor. §en in:rehåiler gcnerella principer i tro, andligl:et och

praktik vars ilnplementeringssätt sedan speciticeras genom de andra
kälåorna, §om iian så<i§a sig beroende på r.ilken inriktning och

tolkr"ringstraditiori arr islam man föIjer:.

Vad gäller piiståenclet att muslirnska kvinnor inte har på sig sl<ija på grund av

att det inte står i Koranen liau r-illielr historiker sol:r helst pårrisa dess

f'elaktighet. Ati muslimsl<a kvinnor inte biir slöja är en relatir.t nv töreteelse

' och ]rar mecl annat än jr-rst Koranen att göra" Llt;lv i:uvudorsakerna kan
'- näntnas att man genorli kolonialism, kommunism, lib*ralisn: och andra

arroganta och förtrlickande ideologier gjort allt för iatt bekämpa den 1,ttre
rnanifestationen av islarn som rran, ciå *ch nL1, anser r,ara det största hotet tiil
cle seku]ära oc?r r:rat*rialistislia icieol*giel'na. I de mr:rslicxska lär:der clär clet är
vanligt att kriinni:r inte bär slöja har ledarsiurpet på ctt sittt eller annat tvingat
kl,innan att ta ä\/ sig r1*n. I*te sä}tran har det varit genom lagen, något sort en

d*l europeiska ccl: svenska p*litiker försöker impiemeutera i rlen moderna
och "liberala" deme:klatin" Man vet clo*k att clet hade rrarit alkieles för
drastiskt aft h'rgsta<}ga ett f"örl:ud eftersr:rn r]*t };an leda til} baltslag. Iliirför
l,iiijer r*an iställct att diskrirniner;i mot beslöjacle kvinnor Scnom att för§ucla
clem från afi gå i skola {Läs fallet Fraukrike) eller arbeta.

Ytterligare en *'elalitighet som Fahi[:eck är ansvarig för är påståenclet att strcija

*ch har:dslial<ning i:ite är omnii.mnt i T{orienen" }'aktum är att båcle siöja och

handskaknir:g finirs on:niinlnt i åt*ranen. Slöjan är r:mnämnd specifil* ach

tärbud rnot handskahirin.q generellt. ..Iag k*rnurel' reclogöra Eler utförligt tör
ctelta i en separat arlikel.

Birgitia Liinclin, i ar:tilieln r-»r-r ]randskiikriing. iir ski'kiig till ett glort fe] niir
hon målal r-rpp frågan §orn en kvin*criittsfråga genCIm att tbrrnulera ru]:riken
"Kvinnofieutligt eller religiöst?". Sr.aret är att det är religiöst, rnen sarntidigt
har no}l m*d kvinnr:{ientiighet att göra. I}et religiösa fglbglgt är mot det
f3,''sislia berör:anrlet av friimmanrie personer äv det motsatta könet, oar,§ett orn
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cle är mäu eller'lwinnor, och är en c1e} ä1,'en racl regler som *'örsölier defliliera
tillåten <ich otillåten beröring mellan rnännisleor. Det är inte en

iämst;illdhetsfråga r-ttan trant{lar snarare om att clefinier:a privathet och

berrarancie kontra kränhande. Beröring är ett relerrant ämne som har
diskuterats ar, lagstiftar* och andra i århi-rndraden och något snm ärren

svenska lagen och dess stiftare har: åsikter orn] åiven on: åsikterna slii§er sig

*i:fir-r d,e muslirnska. Frågan iir snarare r,&d s;om, lrr ett fiioscf,skt ceh moraliskt
perspektiv, gör dcn ena åisiltcn mer rritt än den andra? :-; '-"t -uL "\';-L'-Lt"9r'J

Tolknins#r, !egitErHitet oeh representativ!äet

Ännu en viktig punkt att ta upp är frågan oin tolkningär, tegitimitet och

representativitet.

llahlbeck citeras i artilieln rned följanrle, "Visser:Iigen här:g*r agerar:rrlet i detta

fall ihop mecl perscnens utörancle av en r,"iss tolltning av islam, men därifrån
tili att uppf,,lla krar,'et orn atl rara starkt för"txrnclet till religicnen är steget

långt" och drar slutsa[sen, "Det ä:: i*te re]igian" Därför han ciet helier inte
handia orn diskr:iminering på grund av religion".

.i.- ;;;- t',

Ilet iir: ];c:.*iskt niir en lekmiln för:söker ilefinier:a islam ocl: kr:iter:ietna för när
något slia kiitssiis som religion. It.einirold !'ahlbeck påstår enkclt sagt att
tolkning inte anses r.ara religion. Detta går docl< helt ernot vad moderna

religionsr.'etare iär ut, rlr,s. att reåigi*n inte är annat än just tolkning. Utan
tvekan är religiortsvetarnas s,v*n närmai:e sanningen, religion består: till stor
del utav tr:lkning. I)*ck finns r:lika nir,åer al, legitirxitet *ch representativitet i
de olika tolkningarna och vilka tolkningar s*e:r är rel*r,anta tör oss är en viktig

,l','., fi'åga både ti:r muslixrer a*fugveäilia iagstiltar:e"

Inom den muslimska tl"äditio;;;;;.oo- graeler ar, Ieäitimitet gällaäde

talltningar. lJen högstn iir, generellt seft, den tr:llining som stödjs ä.1r

;i konsensus, sar*stämrnighet bland mustrimsX<a l'ättslärda, sedan följs detta av
- majolitetsåsikter sorn scclan fiiljs av'minor:itetsåsil<ter, ocår slutligen det som

kallas Tarryiliande tolkningar: (sharih) soill inte anses bär:a r:rågon strags

legitimit*t. I)enna inclelnir:g är nåstintill genorngfiende i de olika islamiska
inriktningarna (srinni, shi'ah eller andra).

Ur ett teologiskt per:s1:*ktiv isan man rliskutera vilkei: t*lkning som är mest

legitim etc., men ur ett sekulär:t per:spektirr hör rnan se till vilka äsiliter som är
mest representativa för muslimerna niir man törsöker rlefiniera islam i olika
rättsammanhang. Ått döma muslimer utifrån en tolkning som är ar."r.tliande

och ingcn följer är al:surt. '{16't;i"u 
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Det är dessutom r,T ilcligt rriktigt att, håde som muslim e1ler iclie-muslim, törstå
vad Inån gör när Inal: uncleln:inerar de muslimska traditionella
major:itetsåsikterna och öppnar upp dörren foi'år,r'ikancle åsiktet och försöker
iegitimera dem. Det man gör är att öppna upp viigen för extremisnt av olika
slag. Bet finns en viktig fråga rnan måste ställa sig efter att man har.

imderminerat cte trarliti<>nella åsikter*as legitimitet och auktoritatir,,a
ställning. Om. vi boi:tser ti:ån l4oo år: r:iitts- och talknii:gsexpe*is, konsei:sus
samt nedär'vd handiingstradition, vad gör en av clessa moderna tolkningar
rner legitim än en ånnan? varför, ur ett teologiskt p*rspelrtiv, skulie de
militanta extremisterna rära mindre legitima än de "Iiberäla" muslimernas
toltrtning? och rrarför, ur ett seiiulärt perspektir,, skr:lle cle "liberala"
rnuslimerna värå mtlr representatir,a, när de till rnängden iir fårre?
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Tvä ör:skemål

Det i,'i kanske borele efterfråga och önska oss, innan trn innans r'ätt att inte bli
ciiskrimineracl fär att hon bär s}öja, är r:ågon slags i<r,'alitetsstämpel på I
professorstitlar:na. För att rlärigenom se ti}l att professorernå hållei: sig iill sitt
kompetensområd.e och upprritthiiller någon siags akarlemisk integritet.
Rislien är annars att rnair inte clrar sig for att missl:ruka sin titel och bidrar till
u*dermineringen av al<ademin o*h cless institutioner.

Jag önskar äv*n att tidningen "Lag och År,tal" {**il anclra tidr:ignar} gör }ite
r**r efi:ersökning och kontaktar mer kompetenta personer i de olil<a ämnena
man skrir.'er om. Ilet borde vara äv grundligt journalistiskt kännande att man
inte helt okritiskt ställer en expert frågcr sorn failer utantör clennes expertis"
I\{an frågar inte en iurist otn meclicin utan *.tt vara kritisk. Man lcan sclia att
det b*rc{e vara utav en journalists kompetens att kånna till itegräns*ingarna
hos de experter man frågar. llet är behlagligt nrir j*urnalistik och akaderui
sjunker till denna nirrå ach späcler på clen islamofobislia retoriken som spricler
sig sonr en löpeirl genom Eurapa. lrdrS'i,
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