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Om författaren:
Feminist, aktivist, lärare och masterstuderande. Har erhållit Master's degree, Science
of Education, University of Stockholm.
Jag klämde in mig på tunnelbanan bredvid två slojklädda kvinnor som vqr upptagna
en diskussion. De lade förmodligen inte märke till min närvaro, noterade inte mitt
utseende och gissade inte heller att jag forstod deras språk, Den ena kvinnan
fortsatte:" Ja, han bestämde att även vår yngsta dotter ska bestöjas, jag försökte
förgäves övertala honom att vänta några år, utan resultat, du vet hur han är, atltid
envis"!

i

Jag lyssnade intensivt på samtalet, med blicken vänd mot fönstret. Mamman lät allt
sorgsnare, med darrande röst och gråten i halsen beskrev hon hur dottern låst in sig i
badrummet och gråtit i många timmar när hon fått höra pappans beslut. Sedan desi
har flickan börjat tappa hår, sa mamman. Hon har blivit tystlåten, glömmer ofta sina
läxor och vill inte träffa sina kamrater efter skoltiden. "Det går övef', tröstade väninnan,
"det är bara en tidsfråga och sedan vänjer hon sig, oroa dig inte."
Med blicken mot fönstret och med en darrande hand torkade jag i smyg mina tårar. Jag
ville säga något, men vad? Det är ju en privat angelägenhet, tänkte jäg! Kvinnorna
steg av, men den sorgsna rösten fanns kvar i mina öron. De gick, men tankarna kring
den lilla flickans öde släppte mig inte. Det är tragiskt att precis som jag blev tyst, så
tystnar vårt samhälle. Precis som jag tyckte att det var en privat angelägenhet, så
tycker antagligen majoriteten. Frågan är hur många småflickor som delar denna
erfarenhet i Sverige? Hur många barn lider i tysthet och bär en ständig och djup sorg
inom sig? Hur många är de som ropar på hjälp men ingen hör, hur många vill tala men
har inte mod, och när de vågar tala, då stänger vi dörrarna. Kan någon hjälpa mig och
berätta for mig vart barnets perspektiv tog vägen?

Jag har full respekt för alla vuxna kvinnor som själva fritt väljer att beslöja sig på
grund av stark övertygelse och djup tro på sin religion. Jag har även full respektför religionsutövning där man får praktisera sin religion i hemmet och därigenom
introducera sin religion och dess regler för sina barn. Och visst är det fantastiskt att vi
har religionsfrihet i Sverige där alla religioner respekteras lika mycket.
Men jag reagerar starkt mot att ett barns liv begränsas och reduceras till ett
obiekt för männens åtrå och pedofila tendenser. Det är absurt att acceptera att
små barn kan uppfattas som sexuella objekt. Jag blir verkligen betryckt när ett
litet barn inte får chansen att invänta en mer mogen ålder så det fritt kan ta
ställning till att praktisera sin religion och därmed bära slöja. Varför ska barn
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slås in i röretsehindrande paket? Varfrir i hela friden låter vi inte barnen få vara
barn oavsett religion?
Jag vänd9r mt9 till imamerna och vill få svar på min fråga: Kan ni visa mig var i
Koranen det står vid vilken ålder en flicka skall beslöjas? EtI citat ur Koranen: "profet!
Säg till dina hustrur och dina döttrar och titt alta troende kvinnor
att de utanför
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Gud
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ständigt förtåtinde,
lnständiga
barmhärtig". (Koranen, Sura 33:59) Det står väl inte att en sjuårig ffii[å Ocii beslojas?

-

Jag vänder mig till politikerna och kräver en åldergräns för beslojande av småflickor.
Jag anser att det är rimligt att en flicka i femtonårJåldern själv ska få bestämma
om
hon villtesloja sig, eftersom barnets identitet, mentalitet och sexualitet utvecklas
vid
denna ålder och då väcks också deras existentiella frågor.
Slutligen vänder jag
Tig till samhället och vädjar: Vänd inte ryggen mot våra maklösa
döttrar när de ropar på hjärp! Låt barnen fä vara barn, oavseti-räligion!

Hanna Gadban (6 artiklar)

53 kommentarer Logqa in för att kommentera
I kommentarsfältet nar

rb@svar

för sina inrägg.

Håller med artikelförfattaren! Vi måste våga varA "obekväma"! Det handlar
om barn
som växer up iSVERIGE!!!
Ffa politiker måste våga sätta ned foten mot den ovan beskrivna extremismen.

ffi ffi Permalank I Anmär

#51 Jonas Karlsson ,2013-02-1g, 11:34

När männens svartsjuka har ätit sig a.!9, in i själen och deras hjärtan har
börjat att
ruttna. Då sveper de i sina kvinnorl slöja.

ffi ffi Permalänk lAnmäl

#52 Sven Ekberg,2}lg-02-19, 12:54

Jag vill.se ett upprop och en namninsa.Tlllg som syftar till ett förbud mot
detta otyg, att
småflickor ikläds hijab. (o.avsett typ). Ett förbud som i aila fall st<alt gåtta
upp ti1 1s-16
års ålder. Skulle inte du Hanna Gadban kunna dra igång en sådan] oåt vore ypperligt.
I övrigt en mycket

strålande artikel.

ffi m Permalänk I Anmäl

#53 Mikael Johansson ,2013-02-1g, 12:s4

L3,.t-ådrlt här tpfs följer med islam, Svenska politiker och myndighetspersoner kan
fordöma kvinnoförtryck, hedersmord osv hur mycket de vill - äet ar inte
mycket värt mot
Guds ord.
Den enda relevanta frågan är: vad gör dessa människor egenfligen här?

ffi ffi Permalank I Anmäl

#54 Tobbe ,2013-02-19, 13:15

Mikael Johansson, tack för en strålande id6, det kan jag absolut dra igång!
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