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"Går en 'gämrfial' lislamisk] kvinnosyn att kombinera med en
jåimlik och modern kvinnssyn som folk har iväst? Finns det

en konflikt med att komma till våist, §ch ändå behålla d*
islamiska regler.nä?"
§VÅR

lyv fn / 4t-a'fi-u

Vad som är viktigt att göra när rnan st;ilier trågor likt dessa är att försöka r,ara
objektiv samt någo.riuncla fördomsfr:i. Ilet är också r,iktigt att man baserar
sina frågestätrlningar på korrekta premisser. I din frågestälining finns det ett

rinderliggande antagande att man nödrändigtv"is beirör,er kombinera i.ad du
rä§er definiera som en "modern kr.,innosyn" med en islamisk hirinnosS.n. I ett
demakratisi't - och clär:med pluralistisirt - samhä}}e sCIffl §r,erige bör inte
detta r.'ara en föru.tsättning. Tv;irtorn kan man utläsa ur <1en sr.,enska i, ,l
-,,
lagstiftninsen en opp*.rrrtä titi tculturrelati'ism mecl ett tr*rr.t,rtti*äfrc(n"'''Jn{u'
mecivetande *cir ett inotarhetande av etnocentrisrn, där n:ajoritetskulturen är$
styrai:ci*"

S*rn en marginalanteclrring kan nämnas att rnan dessutoru måste fråga sig
om din förestäåining a1r den västerlänclska mocåerna ltirinnris,rrnen clelas av alla
fbllql'upper i r,tist. Kr.,innosS'nen i sverige är sannoliht inte densamma som
den är på landsb3,'gden i r.';isterländska länder soffr Spanien eller G.rekland.
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Det är äi,'en viktigt att poängtera atl många muslimer inte har "kommit till
väst" utan är födcta i väst men ändå valt att änamma en islamisk krrinnosy.-n.
Orn vi väijer f"okuser:il på den svenslia moderna livinnosynen ipser man, sofil
cln redan iakttagit, att den skiljer sig rnarhant från cieir isiamiska. I Sverige

har kl'innosvilen * och i tärlängningen rirren människosynen * förändrats
avsevärt tlet senaste århundraclet. Narrner oclt värcleringar soln inte tar sin
artstamp i någon otijektiv måttstock hal en tendens atL l,&ra i ständig
f<lrändring. Det trrar exemp*lr,is kirst rgar som allmän och lika rösträtt
tillärnpades i §verige. Ett annat exempel är homasexualitet, som legaliserades

så sent §$m ry44. Det finns mot haligrunel atr/ cielta godlvcliliga

förhållningssätt till ::ornrer och r,äxleringar inget scim r:l:jektivt fastställer att
cleil morterna västerländska lo,inncs3.,'nen är J:iittre lin <le11 islamiska. $et finns
rnånga starka argument som r,-isar att det snaräre är härtom.

Fön'iss* går

inte att }eomma ifi:ån det fakhrm att den islamispa lagen
(Shari'ahJ innehåller: rrad i:nan ilr ett sekulärt modernt per:spektiv uppfattar
sol11 en ojämlikhet rnellan lqönen. Och dtrt är helt i sin ordning, eftersom
cået

kvinnor och män till sin natur, rent biologiskt, är olika och säledes omöjligen
lian bli genuint jämlika. Vi rekornmenderar den norska doliumentärfilmen
"The Cender Equalitv Paradox" (cler: är tillgänglig på youTube) fi:ån 2011,
som på ett ti'rtriigt sätt visar att kvinnor *ch män, pii grund utav clen skilcia
bioiogiska sertnmansättuingen, clras till clika roller i sarnhället. Ist*illet för att
foknsera på en rärldslig, utcpish och illusorisk järntrikhet melian köiren, och
Yidare att på ett n:issrilrtat sätt l<oppla denna till rättvisa, är islams fokus
clen
andliga jiimiikheten. Ingenstans i isl*ms teoiogislca eller andliga climensio*
tinner man någi:ll som helst an§dau att mannen s}<ulle rara överlägsen
lwinnan. Det är rnot den bakgrunden tnan rnåst* törstå shari'ah.

i'i-'t
'

Begreppet järnliÅihet, särsliilt enligt d*ss nutic-la clefinitioner, existerar inte
inom islam och dess r:iittslära. I)et hegrepp man anr,än6er sig r-rtar, är: istället
rättvisa. Här är ilet viktigt att förstii aft räth,isa intc ilnebär att alia behancllas

lika uniler alla omständigheter, utan att lika liehandias lika under liknande
omständigheter cch att olil<a beliancllas olika. Islamisk rättr,.isa beaktar
utgångspr-rnkten ocrh slLttresultatet och erkänner atL r,äg*n clit skiljer
sig från
falltiltr fall- Dessutorn är islams fokus att garantera människan en l1,"cplig plats

i det nästkotnmancle
oclt i]lilsorisk l3'"clia

er.'iga lirret, och

inte nödr,,tindig*,is att r-rppnå materiell
i dcnua tcmporära rärld sorn arr Frot!:ten Muhammad ##

}:eskler.'s enligt följancle: "Denua r,ärlcl är ett täng*lse frir de troende,,.

Sm klädsel
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Den ständiga fokuseringen på
har letr till att man inom
icke-islamiska kretsar helt förbisett att det dven finns en klädkod for män.
Männen har inte, enligt shari'ah, rätt att gå runt klädda som de vill. precis
som det finns restriktioner för kvinnan, flnns det är,en för mannen.
Faktum är att iqfridkods+"iiven finns i det moderna och sekulära väst. En del
klädkoder sätts av arbetsgivare, andra av samhäIlet och lagen. Precis som

inom §hari'ah är det inte tillåtet frir män och kvinnor att vistas nakna
offentligt. Den enda skillnaden mellan Shari'ah och den svenska lagen i det
avseendet är definitionen av nakenhet" Ur ett moraliskt perspektir, finns det
heller inget som säger att den sv'enska definitionen ftir nakenhet är bdttre,
härtom menar vi att det finns
iskg
]&Ådkotlen

Besvarat av §haykh §alahnddin Barakat & Moharnrnad Khelil
Dela det här:
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Svara

Utveckla gärna vad definitisnen for vad nakenhet är enligt sharia och hur den for
ett andligt samhällshygge... Dvs vi ser gärna €tt svar, inte hur det är, utan varför
r

annat sätt.
En frågvis läsare
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Skulle ni möjligen kunna utvecklå vad ni menär med att det'finns mycket starkar
den islamiska klädkoden". Vilka är dessa argument?
Hälsningar
Jagoda
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