
 

 

Hulunni svipt 

Orðræðugreining á umfjöllun um „bannið gegn  

búrkunni― í frönskum fjölmiðlum 

Auður Örlygsdóttir 

Lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum 

 

Félagsvísindasvið 



  

2 

 

Hulunni svipt 

Orðræðugreining á umfjöllun um „bannið gegn  

búrkunni“ í frönskum fjölmiðlum 

Auður Örlygsdóttir 

Lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum 

Leiðbeinandi: Silja Bára Ómarsdóttir 

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

September 2011 



  

3 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA-gráðu í alþjóðasamskiptum og er 

óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Auður Örlygsdóttir 2011 

 

 

Reykjavík, Ísland 2011



  

4 

 

Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa tilteknu ljósi á afmarkaða umfjöllun í 

frönskum fjölmiðlum um „bannið gegn búrkunni― sem sett var í Frakklandi í 

október árið 2010. Notast er við eigindlegar aðferðir, byggðar á orðræðugreiningu 

í anda Michel Foucault og aðferðum grundaðrar kenningar, til þess að svara 

þremur tengdum rannsóknarspurningum: Hvernig hefur lagasetningin verið 

gagnrýnd og réttlætt, með hvaða hætti hefur orðræðu um kvenfrelsi, jafnrétti 

kynjanna og þjóðerniskennd verið beitt og hvaða mynd birtist af hinum 

„búrkuklæddu“ konum í umfjölluninni. Kenningar tengdar póststrúktúralima, 

femínisma og þjóðernishyggju mynda hinn kenningafræðilega grunn sem greining 

á umfjölluninni byggist á. Þær veita auk þess viss svör við spurningunum þar sem 

þær varpa ljósi á þrjú meginþemu umræðunnar, en á þeim byggist réttlæting og 

gagnrýni á lagasetninguna. Þemun birtast í ólíkum táknmyndum heildarslæðunnar 

þar sem hún er ýmist talin fela í sér vandamál sem tengjast frelsi kvenna og 

virðingu, tákn um bókstafstrú og öfga eða ógn við franskt samfélag og þau gildi 

sem það grundvallast á. Í táknmyndunum birtust konurnar sem fremur einsleitur 

hópur því hverri táknmynd var varpað fram sem vissri alhæfingu. Sú umræða sem 

náði út fyrir táknmyndirnar varpaði hins vegar margslungnara ljósi á konurnar og 

sýndi fram á hversu flókið umfjöllunarefnið er.  
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Abstract 

The aim of this dissertation is to examine the discussion in the French media 

concerning the „ban on the burqa― which was passed as law in October of 2010. 

Qualitative research methods, based on a foucauldian discourse analysis and the 

methods of Grounded Theory, are utilised to answer three linked research 

questions. How the proposed law was criticized and justified, how a discourse on 

women‟s liberation, gender equality and nationalism was used in the discussion 

and how the “burqa women” were presented in the media. Post-structuralism, 

feminism and nationalism form the theoretical framework on which the discourse 

analysis is based. The theories do not only give certain answers to the research 

questions but furthermore are directly linked to the three main themes analysed in 

the media discussion. These themes form the basis of how the law was justified 

and criticised. The themes appear in various symbols linked to the integral veil (fr. 

voile intégral) in which this veil is seen to be directly associated with women’s 

freedom and respect, as a symbol of fundamentalism and extremes or a threat to 

French society and the values on which it is based. In connection to the symbols, 

the women appeared as a rather homogeneous group since each symbol was used 

to describe a whole group. Where the symbols were abandoned in the discussion, 

a more diverse picture emerged which illustrates the complexities of the topic 

examined. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ETCS eininga lokaritgerð til meistaraprófs í 

alþjóðasamskiptum við Stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. 

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Silju Báru Ómarsdóttur, aðjúnkts við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og kann ég henni bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn, gagnrýni og aðstoð sem fólst ekki síst í hvatningu, skjótum svörum og 

þolinmæði. Hugmyndin að efni ritgerðarinnar kviknaði í byrjun árs 2011 og hófst 

undirbúningur að skrifum hennar um svipað leyti. Þá var ég búsett í 

Kaupmannahöfn og hafa skrifin farið fram í tveimur löndum, í Danmörku og á 

Íslandi. 

 Ég vil þakka Jóni Gunnari Ólafssyni og foreldrum mínum, Steingerði 

Jónsdóttur og Örlygi Karlssyni, fyrir alla hjálpina, yfirlestur, góðar ábendingar og 

uppbyggilega gagnrýni. Andrési Sigurðssyni þakka ég ítarlegan og góðan 

yfirlestur á lokadrögum ritgerðarinnar. Sævar Öfjörð Magnússon, unnusti minn, á 

bestu þakkir skildar fyrir allan stuðning, hvatningu og aðstoð á meðan á 

skrifunum stóð og dóttur okkar, Steinunni Dís, þakka ég þolinmæði, bros og 

hlátur sem virkuðu sem vítamín á löngum dögum. Ég vil einnig þakka Kjartani 

Jónssyni fyrir lánið á Sigurðarstöðum þar sem ég átti góða og afkastamikla daga 

og móður minni fyrir samveru og aðstoð á þeim tíma. Nágrönnum mínum á 

Gammelmosevej í Kaupmannahöfn þakka ég allan félagsskapinn og aðstoð í hinu 

daglega amstri og fá Margrét Rósa Haraldsdóttir og Sóley Ösp Vilhjálmsdóttir 

sérstakar þakkir fyrir alla hjálpina. Þá þakka ég fjölskyldu og vinum fyrir 

heimsóknirnar á árinu. Þær léttu mér lund og veittu mér kærkomin frí frá skrifum. 
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1 Inngangur 
 

Þann 11. október 2010 voru sett lög
1
 í Frakklandi sem, samkvæmt 

lagabókstafnum, banna fólki að hylja ásjónu sína á almannafæri. Þau hafa í 

daglegu tali verið nefnd lögin gegn búrkunni.
2
 Kveikjan að lögunum var tillaga 58 

þingmanna
3
 undir forystu André Gerin, þingmanns úr franska 

kommúnistaflokknum (PCF, Parti communiste français), að stofnun nefndar á 

vegum franska þingsins sem afla ætti upplýsinga um notkun „heildarslæðunnar― 

(fr. voile intégral) í Frakklandi (Libération, 17. júní 2009). Lögin voru síðan 

afgreidd í neðri deild franska þingsins í júlí 2010 þar sem aukinn meirihluti, eða 

355 þingmenn, greiddu atkvæði með lagasetningunni en aðeins einn á móti. Hjá 

sátu 150 þingmenn (S. Huet, 14. júlí 2010).
4
 Eftir staðfestingu laganna í október 

2010 tók síðan við sex mánaða aðlögunartímabil en lögin tóku formlega gildi 11. 

apríl 2011 (Leclair, 13. október 2010b).  

Lögin voru því lengi í bígerð og á þeim tíma spannst heilmikil umræða um 

heildarslæðuna í frönskum fjölmiðlum. Sökum mikils umfangs umræðunnar og 

fjölda greina og frétta um málið eru hér teknir fyrir þrír mánuðir innan tæplega 

tveggja ára tímabils, júní 2009, júlí 2010 og október 2010, innan þriggja fjölmiðla, 

Le Figaro, Le Monde og Libération. Um er að ræða þrjú af mest lesnu almennu 

dagblöðum Frakkalands sem dreift er á landsvísu.
5
 Þau spanna einnig nokkuð 

                                                 
1
 Lög frá 11. október 2010 má nálgast hér: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&dateTexte

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&dateTexte

=&categorieLien=id 
2
 Á frönsku hafa lögin gjarnan verið nefnd la loi antiburqa. Búrka er ekki það orð sem best á 

við um viðfangsefnið en er þó notað í þeim tilvikum þar sem notast er við orðið í umræðunni. Er 

það m.a. gert til þess að varpa ljósi á notkunina á orðinu. Í umræðunni ber töluvert á orðinu búrka 

(fr. burqa), þrátt fyrir að orðin níkab eða heildarslæða eigi í raun betur við. Þessum ólíku orðum 

og merkingum þeirra verða gerð nánari skil í 2. kafla en í flestum tilvikum verður notast við orðið 

heildarslæða nema umræðan kalli á annað, eins og áður segir. 
3
 Nefndin var sett á fót í júlí 2009 með samhljóða samþykki og taldi 17 þingmenn úr röðum 

Lýðfylkingarinnar (UMP), 11 sósíalista (PS) og róttæka, tvo kjörna fulltrúa Nýja miðjuflokksins 

(NC) og tvo þingmenn Græningja og Kommúnista (PCF) (Libération, 23. júní 2009)  
4
 Úr röðum vinstri flokka greiddu 20 þingmenn atkvæði með lagasetningunni, þar af voru 14 úr 

flokki Sósíalista (PS), André Gerin úr flokki Kommúnista, 4 úr röðum Róttækra vinstrimanna og 

Jacques Desallangre úr röðum Vinstri lýðræðis- og lýðveldissinna (GDR). Aðeins einn, Daneil 

Garrigue, kaus gegn lagasetningunni, en hann er óflokksbundinn, fyrrum flokksmaður UMP og 

villepiniste, fylgjandi fyrrum forsætisráðherra landisns, Dominique de Villepin.  
5
 Árin 2009 og 2010 var dreifing Le Monde að jafnaði í kringum 287.000 eintök, Le Figaro var 

með um 315.000 og Libération var með um 112.000. Le Figaro var í efsta sæti yfir mest lesnu 

blöðin ef frá er talinn sameiginlegur fjölmiðill Le Parisien, Aujourd„hui en France sem 

samanstendur af héraðsblaði Parísarborgar og útgáfu þess á landsvísu, Aujourd„hui en France. Le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&dateTexte=&categorieLien=id
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breitt svið pólitískt séð þar sem Le Figaro er til hægri, Libération til vinstri og Le 

Monde telst, ef marka má eigin yfirlýsingu blaðsins, vera hlutlaus fréttamiðill. Við 

val á fjölmiðlum var því reynt að gæta þess að birta mynd sem næði yfir ólík 

pólitísk sjónarmið en einnig var horft til dreifingar blaðanna og aðgengis að þeim. 

Tímabilið, sem tekið er til greiningar, markast af upphafi umræðunnar, 

atkvæðagreiðslu um lagasetninguna í neðri deild franska þingsins og staðfestingu 

laganna. Rýnt er í það með hvaða hætti fjallað er um heildarslæðuna, hvernig 

ráðamenn, fræðimenn og aðrir þátttakendur í umræðunni færa rök fyrir máli sínu 

og réttlæta skoðanir sínar. Sjónum er beint að hinum „búrkuklæddu― konum, og 

þá aðallega þeirri mynd sem dregin er upp af þeim, en tilgangur ritgerðarinnar er 

fyrst og fremst að skoða hvernig fjallað var um heildarslæðuna og þær konur sem 

henni klæðast. 

Áhugi á umfjöllunarefninu vaknaði eftir að Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir
6
 lagði fram fyrirspurn hinn 22. nóvember 2010 til þáverandi dóms- 

og mannréttindamálaráðherra, Ögmundar Jónassonar, um hvort banna ætti búrkur 

á Íslandi (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 22.11.2010). Fyrirspurnin vakti forvitni 

mína, ekki minnst sökum þess að búrkuklæddar konur eru sjaldséðar á Íslandi. 

Hver yrði tilgangurinn með slíkri lagasetningu? Væri um fyrirbyggjandi aðgerðir 

að ræða eða fæli hún eingöngu í sér tiltekna yfirlýsingu? Var þetta pólitískt útspil 

Þorgerðar Katrínar, barátta fyrir „jafnrétti― af hálfu stjórnarandstöðunnar? 

Forvitnin beindist þó ekki síst að því hvaða merking væri lögð í búrkuna og hvers 

vegna talin væri þörf á að banna hana. Stafar Íslendingum ógn af búrkunni? Ógnar 

hún öryggi okkar eða er hún fremur talin fela í sér ógn við jafnrétti kynjanna? Var 

fyrirspurnin einungis lögð fram fyrir áhrif frá þeirri umræðu sem átt hefur sér stað 

um búrkuna í Evrópu, svo sem í Danmörku, Belgíu og Frakklandi, og þeim 

viðbrögðum sem hún hefur haft í þeim löndum? 

                                                                                                                                      
Monde kom næst á eftir Le Figaro en Libération var fimmta mest lesna dagblaðið á eftir 

Aujourd„hui en France og viðskiptablaðinu Les Echos. Blöðin þrjú eru því mest lesnu dagblöðin í 

Frakklandi, ef undan eru skilin viðskipta- eða íþróttablöð og sameiginleg útgáfa Le Parisien og 

Aujourd„hui en France. Upplýsingar voru sóttar af síðu OJD, samtaka um eftirlit með dreifingu 

fjölmiðla, www.ojd.com.  
6
 Fréttir um málið birtust m.a. á Smugan.is, Dv.is og Pressan.is, sótt 12. janúar 2011 af: 

http://www.smugan.is/frettir/frettir/nr/4535 

http://www.dv.is/frettir/2010/11/23/thorgerdur-katrin-bonnum-burkur-islandi/ 

http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/thorgerdur-katrin-a-moti-burku-samraemist-ekki-

grundvelli-thjodarinnar---ekki-sist-kvenfrelsi. 

http://www.ojd.com/
http://www.smugan.is/frettir/frettir/nr/4535
http://www.dv.is/frettir/2010/11/23/thorgerdur-katrin-bonnum-burkur-islandi/
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/thorgerdur-katrin-a-moti-burku-samraemist-ekki-grundvelli-thjodarinnar---ekki-sist-kvenfrelsi
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/thorgerdur-katrin-a-moti-burku-samraemist-ekki-grundvelli-thjodarinnar---ekki-sist-kvenfrelsi
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Eftir að Þorgerður Katrín hafði vakið máls á heildarslæðunni skapaðist 

nokkur umræða um heildarslæðuna í fjölmiðlum á Íslandi en hún varð þó ekki 

mjög mikil. Áhugi minn minnkaði hins vegar ekki í takt við umræðuna heldur 

jókst hann ef eitthvað var. Mér varð hugsað til Frakklands þar sem mikil umræða 

hafði átt sér stað um heildarslæðuna, eins og kom fram hér í upphafi. Ég þekki 

nokkuð til landsins, tungumálsins og þeirrar stjórnmálaumræðu sem þar hefur átt 

sér stað undanfarin ár í tengslum við trúmál og innflytjendur, þrátt fyrir að hafa 

ekki fylgst mjög náið með henni. Ég dvaldi þar sem skiptinemi veturinn 2001–

2002 og upplifði eins konar pólitíska vakningu í þorpinu þar sem ég bjó í kjölfar 

forsetakosninganna árið 2002. Þá komst Jean-Marie Le Pen áfram í aðra umferð 

en hann var þá formaður öfgahægriflokksins Þjóðarfylkingarinnar (fr. le Front 

National). Árið 2004 voru síðan sett lög í Frakklandi um trúartákn í opinberum 

skólum. Það ár stundaði ég nám í frönsku við Háskóla Íslands og var umræðan um 

lagasetninguna m.a. tekin fyrir í náminu. Innan fjölmiðlaumræðu um málið 

beindust sjónir nær eingöngu að slæðum íslamskra stúlkna, en ekki að 

trúartáknum annarra trúarbragða, þrátt fyrir að lögin sjálf hafi kveðið á um bann 

við öllum áberandi trúartáknum (fr. signes religieux ostensibles). Í báðum 

tilvikum upplifði ég málin sem nokkurs konar birtingarmynd undirliggjandi 

samfélagsárekstra og lögin og fylgi Le Pen sýndu vaxandi áhyggjur almennings af 

áhrifum íslam og innflytjenda á franskt samfélag. Hvort sú tilfinning hafi verið 

rétt get ég ekki metið en þegar umræðan um heildarslæðuna gerði vart við sig 

vaknaði hjá mér áhugi á því að kanna hvaða augum franskt samfélag liti 

heildarslæðuna og þær konur sem henni klæðast.  

Ekki er um auðugan garð að gresja í rannsóknum hér á landi sem tengjast 

Frakklandi og trú- eða innflytjendamálum en umræðan um heildarslæðuna snertir 

bæði þessi málefni. Notast var við leitarvél Landskerfa bókasafna Gegnir.is sem 

og skemman.is, rafrænt gagnasafn þeirra háskóla sem starfræktir eru á Íslandi.
7
 

Þar er einkum að finna lokaverkefni nemenda en einnig rannsóknarrit kennara og 

fræðimanna. Þrjár ritgerðir hafa verið gerðar til lokaprófs í frönsku frá Háskóla 

Íslands sem tengjast umfjöllunarefninu á einn eða annan hátt. Þær voru skrifaðar á 

árunum 2000, 2001 og 2005. Sú fyrsta fjallar um fjölmiðla í Frakklandi, önnur 

                                                 
7
 Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík, 

Landbúnaðarháskóli Íslands og Listaháskóli Íslands. 
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snýr að innflytjendum frá Maghreb, Norður-Afríku, en sú þriðja fjallar um íslam 

og aðskilnað ríkis og kirkju í Frakklandi eða la laїcité. Sú ritgerð er skrifuð í 

kjölfar lagasetningarinnar um bann við áberandi trúartáknum í opinberum skólum 

og áður hefur verið minnst á. Árið 2011 bættust tvær ritgerðir í hópinn, BA-

ritgerð í stjórnmálafræði um tengsl ríkis og kirkju þar sem samanburður er gerður 

á fjórum ríkjum, Bandaríkjunum, Frakklandi, Íslandi og Danmörku, og 

meistararitgerð í alþjóðasamskiptum um lagalega og samfélagslega stöðu múslima 

og Róma-fólks í Frakklandi og Evrópusambandinu. 

Engin rannsókn hefur verið gerð hér á landi á heildarslæðunni en Halla 

Gunnarsdóttir gerði slæðuna að rannsóknarefni í lokaritgerð sinni í meistaranámi í 

alþjóðasamskiptum. Þar beindi hún sjónum að stöðu íranskra kvenna og áhrifum 

lagasetningar þar í landi á þátttöku þeirra í samfélaginu en lagasetning snéri ýmist 

að því að banna eða boða slæðuna. Sú rannsókn er töluvert frábrugðin þeirri sem 

hér er gerð þar sem hún snýr eingöngu að írönskum konum og stöðu þeirra í 

írönsku samfélagi, bæði fyrir og eftir byltinguna 1979 (Halla Gunnarsdóttir, 

2008). Hér er sjónum fyrst og fremst beint að frönsku samfélagi og 

heildarslæðunni sem hylur ekki einungis hár og herðar heldur andlit að mestu eða 

öllu leyti. 

Ritgerðin er því framlag til þekkingarsköpunar um heildarslæðuna og þá 

mynd af frönsku samfélagi sem kemur fram í umræðunni um hana. Hún er einnig 

hugsuð sem fræðilegt innlegg í þá umræðu sem skapast hefur um heildarslæðuna 

hér á landi. Ísland og Frakkland eru þó fremur ólík ríki þegar kemur að trú- og 

innflytjendamálum en ólíkt Íslandi hefur aðskilnaður ríkis og kirkju ríkt í 

Frakklandi frá árinu 1905. Frakkland á sér langa sögu innflytjenda frá Maghreb, 

ríkjum í Norður-Afríku og fyrrum nýlendum Frakklands, þar sem múslimar eru í 

meirihluta (Winter, 2008). Talið er að rúmlega fjórar milljónir múslima búi í 

Frakklandi (l'Intégration, 2000). Á Íslandi er fjöldi þeirra rétt innan við 400.
8
 

Löndin eru því að mörgu leyti ólík og hér er ekki ætlunin að koma fram með 

samanburð á löndunum tveimur heldur draga upp tiltekna mynd af umræðu sem á 

sér stað víða um Evrópu og hefur meðal annars ratað til Íslands. Greining verður 

gerð á afmörkuðu tímabili innan tiltekins samfélags þrátt fyrir að ekki sé um 

                                                 
8
 Upplýsingar sóttar af hagstofa.is þann 20. maí 2011.  
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einangrað fyrirbæri að ræða heldur afmarkaða birtingarmynd af umfangsmeiri 

umræðu sem á sér stað innan hins vestræna heims.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:   

Með hvaða hætti hefur lagasetning í Frakklandi um bann við því að hylja 

andlit á almannafæri verið réttlætt og gagnrýnd í frönskum fjölmiðlum?  

Á hvaða hátt hefur orðræðu sem tengist kvenfrelsi, jafnrétti kynjanna og 

þjóðerniskennd verið beitt í umræðunni?  

Hvaða mynd er dregin upp af þeim konum sem klæðast heildarslæðunni? 

Til þess að afla svara við þessum spurningum er notast við eigindlegar 

aðferðir byggðar á orðræðugreiningu í anda Michel Foucault (1926–1984) og 

grundaðri kenningu (e. Grounded theory). Hinni síðarnefndu er ætlað að veita 

kenningum Michel Foucault hagnýtan aðferðafræðilegan grunn. Aðferðir 

grundaðrar kenningar fela það í sér að viðfangsefnið er nálgast á opinn hátt og 

með það að markmiði að efnið leiði rannsakandann fremur en að kenningar og 

fastmótaðar tilgátur beini honum inn á tiltekna braut. Aðferðum grundaðrar 

kenningar er því beitt við greiningu á efninu þar sem leitast er við að finna tiltekin 

þemu innan umræðunnar. Við túlkun á niðurstöðum þeirrar greiningar er síðan 

stuðst við þrjá kenningaskóla, þ.e. póststrúktúralisma, femínisma og 

þjóðernishyggju. Innan póststrúktúralismans er sjónum fyrst og fremst beint að 

kenningum Michel Foucault þar sem hugmyndum hans um orðræðu, völd og 

þekkingu eru gerð skil. Kenningar Foucault skapa kenningarfræðilegan grunn 

fyrir þann kenningarramma sem notast er við þar sem áhersla er lögð á 

tungumálið, vettvang stjórnmálalegrar og félagslegrar ímyndarsköpunar og 

hugmyndafræðilegra skilgreininga. Foucault beinir sjónum sínum að orðræðu 

samfélagsins og hvernig hún, í samspili við völd, getur orðið til þess að festa í 

sessi vissa sýn á heiminn. Tiltekin heimssýn og hugmyndafræði getur þannig 

öðlast viðtekningu og orðið að nokkurs konar sannleiksveldi (fr. régime de vérité).  

Með því að beita kenningum Foucault er ætlunin að veita tiltekin svör við 

því hvernig „bannið gegn búrkunni― hefur verið réttlætt og gagnrýnt í umræðunni 

og hvaða orðræðu hefur verið beitt í því skyni. Kenningum í femínisma og 

þjóðernishyggju er síðan ætlað að veita breiðari grundvöll fyrir greiningu á hinu 

viðtekna og þeim sannleiksveldum sem umlykja orðræðu um jafnrétti, kvenfrelsi 
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og gildi þjóða, og hvernig þeirri orðræðu hefur verið beitt í umræðunni, en nánar 

verður vikið að því síðar.    

Kenningarrammanum eru gerð skil í 3. kafla en í 2. kafla er sjónum beint 

að lagasetningunni og þeim hugtökum sem notuð eru í tengslum við 

heildarslæðuna. Kaflanum er ætlað að setja umræðuna í víðara samhengi og veita 

hagnýtar upplýsingar um heildarslæðuna og lagasetninguna sem snýr að henni. Í 

4. kafla eru aðferðafræðinni gerð skil. Fjallað er um orðræðugreiningu í anda 

Foucault, aðferðir grundaðrar kenningar, gagnasöfnunaraðferðir og úrvinnslu 

gagna. Í 5. kafla er sjónum beint að umræðunni sjálfri og henni gerð skil út frá 

þeim meginþemum sem varpað er ljósi á með kenninga- og greiningarrammanum. 

Í 6. kafla eru niðurstöður greiningarinnar dregnar saman og settar í samhengi við 

kenningarrammann. Í 7. kafla er greint frá helstu niðurstöðum ritgerðarinnar, vægi 

þeirra og takmörkunum. 
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2 Heildarslæðan; Umræðan, lögin og hugtökin 

Fjölmiðlaumræða á Vesturlöndum um heildarslæðuna er ekki ný af nálinni en hún 

hefur aukist töluvert undanfarinn áratug og tekið vissum breytingum. Áherslan 

hefur færst frá umfjöllun um notkun hennar í löndum þar sem múslimar eru í 

meirihluta og sjónir beinst í auknum mæli að notkun hennar innan Vesturlanda. 

Frakkland er þar engin undantekning og markar árið 2008 vendipunkt 

umræðunnar þar í landi. Það ár var konu synjað um franskan ríkisborgarrétt á 

þeim forsendum að hún klæddist heildarslæðunni (Gerin og Raoult, 26. janúar 

2010). Atburðurinn varð til þess að opna á umræðuna um heildarslæðuna í 

Frakklandi og í kjölfar tillögu André Gerin að stofnun nefndar á vegum þingsins, 

sem afla ætti upplýsinga um notkun hennar í Frakklandi, beindist umræðan á þá 

braut hvort banna ætti notkun hennar með lögum.  

Aukin umfjöllun um notkun heildarslæðunnar í Frakklandi skýrist einnig 

af þeirri aukningu sem orðið hefur á notkun hennar þar í landi. Í skýrslu sem gerð 

var á vegum franska þingsins, undir forystu André Gerin, kemur fram að nánast 

engin dæmi hafi verið um að konur klæddust heildarslæðunni fyrir árið 2000 en 

áætlað að þær væru um 1900 við lok árs 2009. Hlutfallslega er ekki um mikinn 

fjölda að ræða eða um þrjá af hverjum 100.000 íbúum landsins. Ef einungis er 

horft til þeirra kvenna sem búa á meginlandi Frakklands, eða í „sexhyrningnum― 

(fr. Hexagone), er fjöldi þeirra 1630 en áætlað er að um 250 konur klæðist 

heildarslæðunni í  La Réunion og um 20 í Mayotte,
9
 héruðum Frakklands handan 

hafs (fr. départements d„outre-mer). Af þeim 1900 sem talið er að klæðist 

heildarslæðunni er helmingur undir 30 ára aldri og um 90% undir fertugu. Tveir 

þriðju hlutar þeirra eru franskar að þjóðerni og þar af um helmingur af annarri og 

þriðju kynslóð innflytjenda. Þá er talið að um fjórðungur þeirra sem klæðast 

heildarslæðunni hafi tekið upp íslamstrú en alist upp utan múslimskrar menningar, 

hefða og trúar. Í skýrslunni kemur einnig fram að engin dæmi séu um að konur 

klæðist búrkum (fr. burqa) heldur einungis um að ræða níkab (fr. niqab) (Gerin og 

Raoult, 26. janúar 2010) þrátt fyrir að orðið búrka sé mjög áberandi í umræðunni. 

                                                 
9
 La Réunion og Mayotte eru eyjar undan ströndum Madagaskar sem tilheyra Frakklandi.  
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Ákveðinn munur er á þessum tveimur gerðum heildarslæðna, bæði hvað 

varðar útlit þeirra sem og uppruna. Í umræðunni eru orðin búrka (fr. burqa) og 

heildarslæða (fr. voile intégral) hvað mest áberandi en einnig ber töluvert á orðinu 

níkab (fr. niqab). Á mynd 2.1
10

 má sjá þrjár mismunandi gerðir slæðna og blæja 

sem tengjast hefðum eða trú 

múslimskra kvenna á einn eða 

annan hátt. Á myndinni sést að 

búrkan er blæja sem hylur allan 

líkamann að andlitinu meðtöldu en 

fyrir augum er net sem gerir 

konunni kleift að sjá út án þess að 

sjáist í hana. Níkab er frábrugðin 

búrkunni að því leyti að hún hylur 

allt nema augun og svæðið þar í 

kring. Hijab, eða slæða, hylur 

síðan einungis hár og herðar en 

ekki andlit (Gerin og Raoult, 26. 

janúar 2010).  

Til eru undantekningar þegar kemur að búrkunni og níkab en pakistanskar 

og indverskar búrkur geta verið þannig að þær hylja ekki augun né heldur andlit. 

Þá eru einnig til ákveðin afbrigði níkab þar sem allt andlitið er hulið, þar með talin 

augun (Gerin og Raoult, 26. janúar 2010). Einnig er nokkuð um að níkab sé 

skilgreint sem andlitsblæja en fremur lögð sú merking í búrkuna að um sé að ræða 

klæði sem hylji allan líkamann frá hvirfli til ilja (Shirazi og Mishra, 2010). Þegar 

notast er við bæði níkab og búrku innan þeirrar umræðu sem hér er tekin til 

greiningar er mismunur þeirra iðulega tilgreindur með þeim hætti að búrkan hylji 

allt andlitið, með neti fyrir augum, en níkab hylji allt nema augun. Hér verður 

gengið út frá þeirri skilgreiningu en rétt er að hafa í huga mismunandi útfærslur og 

hugmyndir fólks um hvað felist í orðunum búrka og níkab. 

Hin óskýru mörk, sem geta verið milli ólíkra gerða slæðna og blæja, 

endurspeglast í umræðunni. Þar er soft og tíðum notast við orðið búrka þrátt fyrir 

                                                 
10

 Myndin er fengin úr skýrslu sem gerð var á vegum þingnefndar undir forystu André Gerin og 

birt var 26. janúar 2010, bls. 26. Sjá Gerin, A., og Raoult, É. (26. janúar 2010). 

 

Mynd 2.1: Búrka, slæða og níkab 
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að fremur sé átt við níkab, en eins og fram kom hér að ofan voru engin dæmi þess 

að konur klæddust búrku í Frakklandi við upphaf umræðunnar. Orðunum foulard 

og voile bregður jafnvel einstöku sinnum fyrir en þau hafa fremur verið notuð um 

hijab en búrku eða níkab.  (Gerin og Raoult, 26. janúar 2010).  

 Allar íslamskar slæður og blæjur virðast eiga rætur sínar að rekja til daga 

fyrir tíma íslamstrúar og eiga uppruna sinn í hefðum samfélaga og hópa frá þeim 

tíma. Uppruni búrkunnar er þannig rakinn til hefða meðal kvenna af 

pashtúnættbálki (fr. pachtounes) sem búið hefur á landamærum Afganistan og 

Pakistan og Afganir rekja rætur sínar til. Níkab á sér svipaða sögu en hún er talin 

eiga rætur að rekja til hefða meðal farandfólks Sahara þar sem konur og menn 

vörðu andlit sitt gegn sandi og sól með því að sveipa sig klæðum (Gerin og 

Raoult, 26. janúar 2010).  

Trúin hefur litast af hefðum frá fyrri tímum og enn er deilt um trúarlega 

merkingu mismunandi gerða slæðna og blæja og hvernig túlka beri ákvæði 

kóransins þar að lútandi. Stuðst er beint við vers kóransins en einnig er leitað í 

aðrar grunnstoðir íslam, hadith og tafsir. Ummæli Múhameðs spámanns og 

fylgisveina hans, sem skrifuð voru af vitnum, og túlkanir og útskýringar 

fræðimanna á trúarheimildunum (Minces, 1994). Flestir fræðimenn virðast 

sammála um að kveðið sé á um að konur skuli klæðast hijab í kóraninum en hið 

sama eigi ekki við um búrku eða níkab (Gerin og Raoult, 26. janúar 2010).  

Þrátt fyrir að mikill meirihluti múslima líti svo á að heildarslæðan sé í raun 

ekki trúartákn verður ekki horft fram hjá þeirri trúarlegu þýðingu sem hún getur 

haft fyrir þær konur sem henni klæðast. Trú er margrætt hugtak sem getur bæði 

vísað til trúarbragða og þeirra stofnana, rita og hugmynda sem þeim tilheyra sem 

og einstaklingsbundinnar sannfæringar (Schwartzbaum, 2011). Með því að líta á 

heildarslæðuna sem afbökun á trúnni er gengið út frá því að trúin einskorðist við 

stofnanirnar og sé bundin ákvæðum trúarrita og túlkunum á þeim en horft fram 

hjá því að trúin geti búið í einstaklingnum. Hér er ekki ætlunin að setja fram 

staðhæfingu um að heildarslæðan sé trúartákn heldur er tilgangurinn fremur að 

sýna fram á margræðni umfjöllunarefnisins. Þrátt fyrir að heildarslæðan sé ekki 

ráðandi túlkun á íslömskum trúarritunum, eða gangi jafnvel gegn túlkunum flestra 

fræðimanna, þarf það ekki að fela í sér að hún geti ekki verið trúartákn í augum 

þeirra sem henni klæðast.  
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Viðhorf Frakka til trúar og stöðu hennar innan hins opinbera markast af 

lögum um aðskilnað ríkis og kirkju sem ríkt hafa í landinu frá árinu 1905, eins og 

fyrr segir. Lögin, sem snúa að la laїcité, fela í raun mun meira í sér en einfaldan 

aðskilnað. Í þeim felst einnig samfélagssáttmáli þar sem hið opinbera rými er 

álitið óháð og trúin talin tilheyra einstaklingnum og einkalífinu. Þrátt fyrir 

aðskilnaðinn hefur ríkið þó eftirlit með trúmálum í landinu með það að markmiði 

að tryggja trúfrelsi. Til þess að skilja betur hvað við er átt er nauðsynlegt að horfa 

til hugtakanna trú (fr. religion eða foi) og trúarbrögð (fr. culte). Fyrra hugtakið er 

hvergi til í frönskum lagabókstaf en það er álitið eiga við um samband 

einstaklingsins við guð. Hið síðarnefnda er aftur á móti ytri tjáning þess 

sambands. Hún birtist á þrjá vegu, (1) í trúariðkun, (2) í kirkjum, moskum og 

öðrum trúarlegum byggingum og (3) í fræðslu um grunngildi trúarinnar. 

Trúfrelsið einskorðast við þessa þrjá þætti og allt sem er utan við þá, svo sem 

trúboð á almannafæri, er í andstöðu við la laїcité (Bowen, 2007).  

Hér er um grunnskilgreiningu að ræða en ekki er þar með sagt að allir 

Frakkar líti la laїcité sömu augum og leggi sömu merkingu í það. Það myndar eigi 

að síður ákveðið grunngildi fransks samfélags og felur jafnframt í sér tiltekna sýn 

á einstaklinginn, ríkið og samfélagið sem gjarnan er nefnd lýðveldishyggja (fr. 

Républicanisme) og skipar stóran sess í franskri opinberri umræðu (Bowen, 2007). 

Þar sem heildarslæðan er klæðnaður sem konurnar klæðast utan heimilis getur 

verið að sumir líti svo á að hún samrýmist ekki fullkomlega hugmyndinni um la 

laїcité, að með því að klæðast heildarslæðuna séu konurnar á einhvern hátt að 

brjóta á hlutleysi almannarýmisins. Ef heildarslæðan er hins vegar ekki álitin 

trúartákn getur hún seint talist í andstöðu við la laїcité þar sem það snýr fyrst og 

fremst að trúarbrögðum og því sem þeim tengist.  

Lögin sem meina fólki að hylja andlit sitt á almannafæri eru grundvölluð á 

allsherjarreglu en ekki la laїcité, þrátt fyrir að finna megi eina undantekningu frá 

þeim sem tengist því. Þau kveða á um að „enginn megi, á almannafæri, bera 

klæði í þeim tilgangi að hylja andlit sitt―
11

 (LOI n° 2010-1192, 2010). Með 

almannafæri er átt við öll svæði sem opin eru almenningi eða tilheyra hinu 

opinbera. Í þessu felst því að fólki er bannað að hylja andlit sitt í bönkum og 

lestum jafnt sem á götum úti. Vissar undantekningar er að finna frá lögunum en 

                                                 
11

 „Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.“ 
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fólki er heimilt að hylja andlit sitt af heilsufarsástæðum, ef starf viðkomandi krefst 

þess eða ef um er að ræða íþróttaviðburði, hátíðahöld, listasýningar eða 

menningartengda viðburði.
12

 Þá er fólki einnig heimilt að hylja andlit sitt innan 

bænastaða sem opnir eru almenningi eða annarra staða þar sem fram fer 

trúariðkun. Síðastnefndu undantekningunni er ætlað að tryggja trú- og 

skoðanafrelsi skv. 10. grein mannréttindaákvæðis Frakka (LOI n° 2010-1192, 

2010). 

Af þessu má sjá að það er ekkert í lögunum sjálfum sem vísar sérstaklega 

til níkabs eða búrku, þrátt fyrir að þau séu í raun afleiðing tæplegra tveggja ára 

umræðu um þann klæðnað. Einhvers konar tengingu er þó að finna í þeim 

ákvæðum þar sem heimilað er að hylja andlit við trúariðkun innan bænastaða en 

um leið felst í því ákvæði ákveðin viðurkenning á því að heildarslæðan tengist 

trúnni og geti haft vissa trúarlega merkingu fyrir þær konur sem henni klæðast, 

þrátt fyrir að falla ekki að sýn meirihluta múslima á íslam og ákvæði kóransins. Í 

viðurlögum við broti á lögunum er einnig að finna tengingu við umræðuna um 

heildarslæðuna en þau geta ýmist hljóðað upp á sekt, allt að 150 evrur, eða 

námskeið í borgaralegum réttindum og skyldum. Tenginguna er helst að finna þar 

sem kveðið er á um að ef upp kemst um kúgun, að einstaklingar séu neyddir með 

einhverjum hætti sökum kyns síns að hylja andlit sitt, geti þeir sem beiti 

kúguninni átt yfir höfði sér allt að eins árs fangelsisvist og sekt sem getur numið 

allt að 30.000 evrum. Ef aðili undir lögaldri reynist þvingaður til þess að hylja 

andlit sitt tvöfaldast möguleg lengd fangelsisvistar sem og upphæð sektar(Leclair, 

13. október 2010b; LOI n° 2010-1192, 2010). Það vekur einnig athygli að boðið 

er upp á námskeið í borgaralegum réttindum og skyldum, ekki síst fyrir þær sakir 

að meirihluti þeirra kvenna sem klæðist heildarslæðunni eru franskir ríkisborgarar.  

Lögin byggja því á þeirri sýn að í samfélagi með öðrum eigi fólk ekki að 

hylja andlit sitt og mynda þannig ákveðinn múr milli sín og annarra í samfélaginu. 

Slíkt er þó í lagi í ákveðnum tilfellum, svo sem af öryggis- og heilsufarsástæðum, 

ef fólk fer t.d. um á mótorhjóli eða vill verja sig gegn sjúkdómsfaröldrum eða 

mengun. Trefill upp að augum og húfa á köldum vetrardegi gætu lent á gráu svæði 

                                                 
12

 La dissimulation du visage reste autorisée si elle est „justifiée par des raisons de santé ou 

des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de 

manifestations artistiques ou traditionnelles.“ 



  

20 

 

en eflaust væri hægt að færa heilsufarsleg rök fyrir slíkum klæðaburði. Það sem 

eftir stendur er heildarslæðan, fyrir utan lambhúshettur og klúta sem hylja vitin á 

góðviðrisdegi, en erfitt er að sjá hvernig réttlæta mætti slíkan klæðaburð með 

tilvísun í lögin, enda beinast þau sérstaklega að henni þrátt fyrir að ekki sé skýrt 

kveðið á um það í lagabókstafnum. 

Hér hefur verið gerið grein fyrir helstu þáttum lagasetningarinnar og þeim 

hugtökum sem tengjast heildarslæðunni með það að markmiði að skýra umræðuna 

um lagasetninguna og setja í visst samhengi. Í 3. kafla verður vikið að 

kenningarammanum og hvernig hann nýtist við greiningu á umræðunni. 
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3 Kenningarammi 
 

Umræðan um heildarslæðuna snertir mörg ólík svið og er kenningasviðið sem 

ritgerðin byggist á því nokkuð breitt og þverfaglegt. Teknir verða fyrir þrír 

kenningaskólar — póststrúktúralismi, femínismi og kenningar um 

þjóðernishyggju (fr. nationalisme) — til þess að varpa ljósi á hinn félagslega 

veruleika sem umræðan er sprottin úr. Megináhersla verður lögð á kenningar 

Michel Foucault  í umfjöllun um póststrúktúralisma og innan femínismans verður 

sérstaklega horft til póststrúktúralísks femínisma, eins og áður hefur komið fram. 

Nálgun viðfangsefnis ritgerðarinnar er því fremur póststrúktúralísk og áhrifa 

póststrúktúralisma gætir að einhverju leyti í umfjöllum um þjóðernishyggju þrátt 

fyrir að hún grundvallist ekki á póststrúktúralískri nálgun. Fjallað verður um 

þjóðernishyggju út frá ólíkum kenningum sem settar hafa verið fram um uppruna 

hennar en sjónum þó sérstaklega beint að kenningum Michael Billig þar sem þær 

veita tiltekna sýn á það hvernig þjóðernishyggja verkar og varpa um leið ljósi á 

áhrif þjóðernishyggju á samfélagið. Mögulegt væri að nýta aðrar kenningar við 

greiningu á umfjöllunarefninu en í ljósi þeirra rannsóknarspurninga sem lagt er 

upp með og til afmörkunar á efninu var ákveðið að einskorða kenningasvið 

ritgerðarinnar við ofangreinda kenningaskóla. Valið á þessum kenningarskólum 

skýrist nánar síðar í samhengi við rannsóknina.  

Með því að byggja á kenningum Michel Foucault um orðræðu er sjónum 

beint að þeim hugmyndum, gildum og viðhorfum sem viðtekin eru innan 

samfélagsins og hvernig þeim er beitt til þess að færa rök fyrir og réttlæta 

pólitískar aðgerðir, eins og fram hefur komið. Þær opna því fyrir greiningu á þeirri 

orðræðu sem beitt er í tengslum við umræðuna um lagasetningu gegn 

heildarslæðunni í Frakklandi og mynda vissan grunn þegar kemur að því að 

rannsaka þær hugmyndir sem haldið er lofti um hinar „búrkuklæddu― konur og 

hvernig þeim er beitt í umræðunni. Í umræðunni eru konur í brennidepli og því 

veita kenningar í femínisma breiðari kenningarfræðilegan grundvöll við greiningu 

á henni. Kenningar í femínisma beina sjónum sínum sérstaklega að konum, stöðu 

þeirra og hvernig fjallað hefur verið um þær og líkama þeirra í tímans rás. Þær 

varpa ljósi á þau áhrif sem viðteknar hugmyndir og staðalímyndir um konur hafa á 

stöðu þeirra en póststrúktúralískur femínismi leggur sérstaka áherslu á 
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fjölbreytileika og uppbrot einsleitra hugmynda og skilgreininga á konunni. 

Umræðan um „bannið gegn búrkunni― snertir þó ekki einvörðungu konur heldur 

múslimskar konur og þar af leiðandi íslam. Með því að beita kenningum um 

þjóðernishyggju er ætlunin að varpa ljósi á umræðu sem snýr að trúarbrögðum, 

gildum og viðhorfum sem gjarnan eru tengd við menningu og siði sem ekki eru 

hluti af vestrænni menningu, eða menningu okkar. Þær snúa meðal annars að því 

hvernig skilgreina megi hugtakið þjóð og þann greinarmun sem skilgreiningin 

gerir á þeim sem tilheyra þjóðinni og þeim sem gera það ekki. Kenningunum er 

því ætlað að varpa ljósi á hvernig við skilgreinum okkur út frá hinum og hvernig 

slík skipting hefur öðlast viðtekningu og þjóðerni orðið að ákveðnum þætti sem 

við göngum út frá og álítum vísan. Hin póststrúktúralíska nálgun byggir því fyrst 

og fremst á áherslunni á hið viðtekna og tungumálið, vettvang skilgreininga og 

hugmyndafræðilegrar sköpunar. Kenningarammanum er þannig ætlað að varpa 

ljósi á hvernig hið viðtekna birtist í umræðunni, hvort sem það snýr að ákveðnum 

staðalímyndum um konur og eða hugmyndum um okkur og hina. Honum er 

jafnframt ætlað að varp ljósi á þá orðræðu sem myndast hefur í kringum 

umræðuna um „bannið gegn búrkunni― og þær konur sem henni klæðast.  

Töluvert hefur borið á rannsóknum innan alþjóðasamskipta (IR) þar sem 

byggt er á póststrúktúralisma og kenningum Foucault, og þá aðallega innan 

undirgreinar IR, alþjóðlegrar stjórnmálafélagsfræði (International Political 

Sociology eða IPS) (Albert og Lenco, 2008). Það er eigi að síður um fremur 

umdeilda nálgun og kenningar að ræða. Póststrúktúralismi felur í sér uppbrot á 

kenningum og hugmyndafræði sem ætlað er að varpa ljósi á þá uppbyggingu valds 

sem liggur að baki sköpun þeirra. Gagnrýnin hefur aðallega beinst að því að 

uppbrotið hafi ekki leitt til endursköpunar og í því sé ekki að finna lausnir á þeim 

vandamálum sem hugmyndafræðin varpar ljósi á (Evans og Newnham, 1998). Hér 

er fyrst og fremst lagt upp með að birta vissa mynd af þeirri umræðu sem á sér 

stað um heildarslæðuna innan franskra fjölmiðla en ekki er lögð áhersla á að finna 

lausn á þeim vanda sem liggur að baki umræðunni. Greiningin er fremur hugsuð 

sem innlegg inn í umræðuna og kenningar Foucault og annarra póststrútkúralista 

notaðar til þess að öðlast nýtt sjónarhorn á hana.  

Um er að ræða fjölbreyttar kenningar og hefur slík nálgun nokkra kosti og 

galla í för með sér. Umfjöllun um kenningarnar mun byggja á völdum þáttum og 
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einungis verður horft til þeirra þátta sem tengjast umfjöllunarefni ritgerðarinnar 

beint og nýtast við greiningu á því. Í valinu felst því nokkur einföldun en hún er 

að sama skapi forsenda þess að unnt sé að nálgast efnið á skilmerkilegan hátt. 

Farið verður í helstu þætti hverrar kenningar fyrir sig og þær skoðaðar óháð 

öðrum kenningum sem teknar eru fyrir en með því er þess gætt að einstakir hlutar 

kenninganna verði ekki teknir úr samhengi. Byrjað verður á því að skyggnast inn í 

póststrúktúralismann í kafla 3.1. og því næst verður sjónum beint að femínískum 

kenningum, í kafla 3.2. Í umfjöllun um femínisma verður aðaláherslan lögð á 

póststrúktúralískan femínisma og sjónum beint að hugtakinu kona sem brotið 

verður upp út frá hugmyndum um þekkingarsköpun, sem fjallað verður um í kafla 

3.2.1, eðlis- og mótunarhyggju, sem verða gerð skil í kafla 3.2.2 og völd, sem 

greint verður frá í kafla 3.2.3. Innan umræðu um kenningar í þjóðernishyggju 

verður gerð grein fyrir helstu kenningarstefnum í því skyni að varpa ljósi á 

hugtökin þjóð og þjóðernishyggja. Stuðst verður við kenningar Billig um 

hversdagslega þjóðernishyggju (e. banal nationalism) frá árinu 1995 til þess að 

varpa ljósi á birtingarmyndir þjóðernishyggju í hinu daglega lífi og hvernig 

hversdagsleiki hennar verður til þess að þjóðernishyggjan fær á sig blæ 

náttúrulegrar tilveru. Horft verður til kenninga um öðrun (e. othering) og hvernig 

við erum skilgreind út frá því sem aðgreinir okkur frá hinum. Í kafla 3.3.2 verður 

sjónum síðan beint að franskri þjóðernishyggju og hún skilgreind út frá þeim 

kenningum í þjóðernishyggju sem fjallað var um í kafla 3.3.1. 

 

3.1  Póststrúktúralismi 

Upphaf póststrúktúralisma er iðulega rakið til þeirra fræðimanna sem létu að sér 

kveða innan fræðaheimsins í Frakklandi á sjöunda áratug síðustu aldar. Á þeim 

tíma var strúktúralisminn mjög ráðandi í frönsku fræðasamfélagi sem og annars 

staðar í Evrópu og átti sú stefna sinn þátt í að móta póststrúktúralíska 

hugmyndafræði. Umhverfið og atburðir í alþjóðasamfélaginu settu einnig sitt 

mark á hugmyndafræðina en tíminn einkenndist af töluverðu umróti innan smærri 

sem og stærri eininga samfélagsins. Í maí 1968 gerðu nemendur byltingu gegn 

yfirvaldinu, kommúnisminn riðaði til falls á 9. áratugnum og sjálfsgagnrýni innan 

vestræns samfélags setti svip sinn á tímabilið eftir síðari heimsstyrjöld. 

Sundurleitir og ótengdir hópar sameinuðu krafta sína í gagnrýni á rökhyggju (fr. 
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raison), vald (fr. autorité) og þá einsleitni og samheldni sem haldið hafði verið á 

lofti (Cahoone, 2003).  

Enduróm þeirrar gagnrýni er að finna innan póststrúktúralískrar 

hugmyndafræði en hún byggist meðal annars á margbreytileika og (mis)mun, 

veltir upp spurningum um vald og birtingarmyndir þess og þær staðreyndir sem 

byggðar eru á rökhyggju. Hugsunarháttur póststrúktúralista hefur síðan orðið 

uppspretta flestra þeirra hugmynda sem teljast til póstmódernisma í listum, 

bókmenntum og kenningum innan heimspeki, félags- og stjórnmálafræði 

(Cahoone, 2003; Garðar Baldvinsson, 2005). Í ljósi þess að áhrifa 

póststrúktúralískrar hugmyndafræði gætir víða er erfitt að ætla að setja fram 

fullnægjandi skilgreiningu á hugmyndafræðinni. Hér verður sjónum beint að 

tungumálinu, einu helsta viðfangsefni póststrúktúralisma (Weedon, 1997), og þá 

sérstaklega orðræðunni (fr. discours), en í henni kristallast inntak ritgerðarinnar. 

Megináherslan verður lögð á kenningar Michel Foucault, eins og áður hefur 

komið fram. Áður en vikið verður að þeim er nauðsynlegt að víkja stuttlega að 

strúktúralískri hugmyndafræði og sýn strúktúralisma á tungumálið þar sem hún 

myndar þann grunn sem póststrúktúralistar byggja á. 

Strúktúralísk nálgun við rannsóknir á tungumálinu byggist að miklu leyti á 

kenningum málvísindamannsins Ferdinand de Saussure en hann hélt því meðal 

annars fram að tungumálið myndaði þann félagslega raunveruleika sem við búum 

við. Hann hafnaði því að hinn félagslegi raunveruleiki væri fyrirfram gefinn og 

tungumálið einungis endurspeglun af honum (Weedon, 1997). Saussure byggði 

hugmyndir sínar á þeirri kenningu að tungumálið væri óhlutbundið kerfi sem væri 

byggt upp af keðju táknmynda þar sem hvert og eitt tákn fæli í sér tvo 

mismunandi þætti, táknmynd (fr. signifiant) og táknmið (fr. signifié) eða 

merkingu. Þessir þættir tengjast á handahófskenndan hátt, þrátt fyrir að vera að 

vissu leyti tvær hliðar á sama peningi. Það er því ekki að finna neina náttúrulega 

tengingu milli rit- eða hljóðmyndar tiltekins tákns og merkingar þess. Nægir í 

þessu samhengi að benda á ólíkar rit- og hljóðmyndir tákna innan ólíkra 

tungumála sem þó búa yfir sömu merkingu. Merkingin er því ekki bundin í 

tákninu sjálfu heldur er hún háð vissu samhengi og tengslum við önnur tákn. 

Táknin öðlast merkingu út frá því sem aðgreinir þau frá öðrum táknum í keðjunni. 

Hin margræða merking táknanna á þó einungis við þegar horft er til rit- eða 
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hljóðmyndar og merkingar í sitt hvoru lagi að mati Saussure. Þegar þessir tveir 

ólíku þættir sameinast öðlast táknið tiltekna fasta merkingu (Saussure, 2003). Til 

marks um þetta segir hann tungumálið ekki vera afsprengi meðvitaðrar umræðu 

einstaklinga heldur séu tengsl tungumálsins og einstaklingsins að stærstum hluta 

ómeðvituð. Tungumálið sem einstaklingurinn temur sér sé uppfullt af 

fastmótuðum merkingum sem orðið hafa til í samfélaginu, gegnum 

samfélagssáttmála, og einstaklingurinn því bundinn af þessum fyrirfram mótuðu 

merkingum orðanna (Weedon, 1997).  

Póststrúktúralistar byggðu á kenningu Saussure en töldu þó að töluverða 

ágalla væri að finna á henni þar sem hún gæti ekki tekið mið af breytingum á 

merkingu orða og margbreytileika þeirra. Þeir samþykktu þá kenningu að merking 

yrði til innan tungumálsins, en væri ekki eingöngu endurspeglun þess, og að tákn 

byggju ekki yfir einstakri merkingu heldur öðluðust hana í gegnum 

tungumálakeðjuna og það sem aðgreinir þau frá öðrum táknum hennar. Þeir 

höfnuðu hins vegar þeirri hugmynd að merking tákna yrði formföst eftir að báðir 

þættir þess hefðu sameinast og litu svo á að táknmiðið eða merkingarhluti táknsins 

væri aldrei ákvarðaður og stöðugur heldur tæki hann sífelldum breytingum. Í þeim 

tilvikum sem tiltekin merking virtist formföst væri aðeins um tímabundna 

formfestu að ræða sem skírskotaði til einhvers þekkts, orðræðunnar. Þeir töldu 

merkinguna þannig alltaf háða samhengi þeirrar orðræðu sem táknið kæmi fyrir í 

og því væri möguleiki á nýrri túlkun táknsins alltaf fyrir hendi. Með þessu fundu 

póststrúktúralistar einnig lausn á þeim vanköntum sem finna mátti í kenningunni 

og snéru að því að hún gæti ekki tekið mið af breytingum á merkingu tákna og 

orða (Weedon, 1997). Á þessari kenningu grundvallast jafnframt nálgun 

póststrúktúralista í rannsóknum þeirra á tungumálinu en þar leitast þeir við brjóta 

upp frásagnir og hugtök til þess að varpa ljósi á orðræðuna og þá hugmyndafræði 

sem liggur hugtökunum að baki (Jones og McBeth, 2010). 

Í þessari sýn póststrúktúralista á tungumálið sem samansafn orðræðna,
13

 

sem stjórna merkingu einstakra orða og tákna innan tungumálsins, felst sú 

hugmynd að tungumálið sé félagslegt fyrirbæri og um leið mögulegur vettvangur 

til greiningar á þeim félagslegu öflum sem móta það og mynda. Kenning Saussure 
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 Þrátt fyrir að eintölumynd orðsins orðræða sé málfræðilega séð réttari en fleirtölumynd þess 

verður hér notast við orðræður þar sem við á. Er það gert til þess að leggja áherslu á að í raun er 

um margar orðræður að ræða innan samfélaga en ekki einungis eina. 
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myndar grunninn sem byggt er á með því að telja tengslin milli rit- og 

hljóðmyndar táknsins og merkingar þess vera tilviljanakennd. Í því felst að 

merking tákna sé ekki bundin í eðli þeirra, að það sé ekkert falið í eðli hlutarins 

sem kalli á þá merkingu sem við leggjum í hann. Þetta opnar á þann möguleika að 

kanna hvernig hugtökin verða til en um leið takmarkast rannsóknin við tilurð 

þeirra þar sem Saussure heldur því fram að eftir að hinir tveir mismunandi þættir 

táknsins hafa sameinast verði þeir að staðreynd. Þrátt fyrir að ekkert sé í merkingu 

orðsins form sem segir að það skuli ritað með þeim hætti sem gert er, verður til 

viss staðreynd eftir að merking þess og ritháttur hafa verið sameinuð. Þá getur 

form einungis þýtt form og ekkert annað. Með því að líta hins vegar á orðin með 

þeim hætti að merkingin miðist við orðræðuna sem þau koma fyrir í er unnt að 

víkka rannsóknina út og kanna hvað það er sem stjórnar merkingu orða og 

hugtaka. Það er þó ekki nóg að gera sér grein fyrir því að samhengið móti 

merkinguna heldur þarf að skilgreina frekar hvað í því felst, hvað felist í 

hugtakinu orðræða.   

Michel Foucault skilgreinir orðræðu á þann hátt að hún sé samspil þekkingar 

(fr. connaissance) og valds (fr. pouvoir) en hann leggur mikið upp úr áhrifum og 

tengslum þessara tveggja þátta (Bjarki Valtýsson, 2011). Hann lítur svo á að 

valdið byggi á og þarfnist ákveðinnar þekkingar en heldur því jafnframt fram að 

beiting valds skapi þekkingu og búi til ný upplýsingakerfi. Samkvæmt Foucault er 

valdið því ekki stöðugt afl heldur samansafn valdatengsla sem geta verkað á 

mismunandi hátt, ýmist sem sameiginlegir kraftar innan tiltekinnar valdakeðju eða 

sem andstæð öfl. Valdatengslin eru hluti af því svæði sem þau verka innan og því 

svæði sem hefur áhrif á hvernig þau verka. Innan þeirra á sér stað barátta sem 

getur ýmist orðið til þess að styrkja þau eða bylta þeim. Þau geta öðlast gildi og 

orðið áþreifanleg fyrir tilstilli félagslegra yfirráða, skipulegra framsetningu laga 

eða í gegnum stjórnskipulag ríkisins (Foucault, 1998). 

Valdið og þekkingin skapa grundvöll orðræðunnar en takmarka hana um 

leið þar sem þau ákvarða svið hennar; hvað megi segja, hver megi segja það, í 

hvaða samhengi og hvaða áhrif það megi hafa (Gordon, 2001). Það er þó nokkuð 

villandi að tala um orðræðu í eintölu þar sem að innan hvers samfélags er að finna 

ótal orðræður sem geta gengið þvert hver á aðra. Orðræður geta einnig undið upp 

á sig og myndað svokölluð orðræðubúnt sem búa yfir svipuðum eiginleikum og 
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orðræðurnar sjálfar en mynda jafnframt eins konar ramma utan um þær þar sem 

þau endurspegla tiltekna tegund hugsunar og samfélagssýnar en útiloka aðra 

(Bjarki Valtýsson, 2011). 

Til þess að átta sig betur á samspili þekkingar og valds og virkni orðræðna 

er nauðsynlegt að líta til skilgreiningar Foucault á sannleikanum (fr. vérité). Hann 

lítur á sannleikann sem breytilegan en ekki algildan og telur að við getum ekki 

náð sannleikanum heldur í besta falli verið innan hans (Garðar Baldvinsson, 

2005). Þetta felur þó ekki í sér að sannleikurinn sé í raun óhlutstæður heldur lítur 

hann á sannleikann sem raunverulegt samfélagslegt afl og því sé nauðsynlegt að 

rannsaka tilveru hans til þess að kanna áhrif hans á samfélagið (Gordon, 2001). Þá 

telur hann sannleikann hvorki óháðan né sneyddan völdum. Hann sé framleiddur 

fyrir tilstilli margs konar hamla og hafta og framkalli og orsaki reglubundin áhrif 

valds (Foucault, 2001). 

 

Sannleikur er mannanna verk sem einungis er hægt að framleiða með 

margvíslegri og meðvitaðri þvingun og slíkur sannleikur veldur 

valdastraumi. Hvert samfélag býr við sitt sannleiksveldi, sína 

„almennu sannleikspólitík.― Slíkt sannleiksveldi er byggt á samþykktri 

orðræðu sem látin er líta út fyrir að vera sönn og inniheldur ákveðinn 

mekanisma sem gerir einstaklingum kleift að greina milli sannra og 

rangra fullyrðinga. Sannleiksveldið setur hömlur og býr til 

framleiðsluferli sannra gilda og ákvarðar hvaða öfl fá það vald í 

hendurnar að búa til og þróa slíkan sannleika (Foucault, 2001: 131  í 

Valtýsson 2011: 42).
14

 

 

Samkvæmt Foucault er sannleikur því ekki samansafn sanninda sem hægt 

er að uppgötva og samþykkja heldur samansafn reglna sem ákvarða hvað sé satt 

(fr. vrai) og hvað rangt (fr. faux) og veita um leið hinu sanna ákveðið vald. Í 

samfélaginu á sér stað barátta um sannleika, stöðu hans og hið efnahagslega og 

pólitíska hlutverk sem hann gegnir (Foucault, 2001). Þrátt fyrir það er 

sannleikurinn ekki slæmur í sjálfu sér og í raun telur Foucault ekkert, og þar með 

talið valdið, vera slæmt í sjálfu sér en allt geti þó verið vafasamt. Tengsl valds og 

þekkingar geta haft slæma afleiðingu í för með sér einmitt vegna þess að þekking 

sem stofnanavæðir valdbeitingu kann að vera talin gild og réttmæt (Gordon, 

2001). 

                                                 
14

 Í þýðingu Bjarka Valtýssonar vantar orðið „instances― en þýðingin er látin standa þar sem 

erfitt reyndist að þýða orðið.  
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Samspil þekkingar og valds sem öðlast hefur sannleiksgildi getur stjórnað 

umræðu og samfélagsvitund svo öldum skiptir (Garðar Baldvinsson, 2005). Þrátt 

fyrir það eru hvorki þekking né vald formföst í sjálfu sér. Valdið einkennist af 

gagnvirkni og skapandi framleiðni sem birtist meðal annars í hringrás 

valdastreymis. Það er ekki bundið við ákveðið svið samfélagsins, tiltekna 

einstaklinga, hópa eða stofnanir. Valdið er gagnvirkt net sem liggur í gegnum alla 

félagslega formgerð samfélagsins (Bjarki Valtýsson, 2011). Þessi hringrás 

valdastreymis birtist meðal annars í ólíkum hugmyndafræðilegum stefnum sem 

kallast á í gegnum söguna. Á hverjum tíma fyrir sig móta stefnurnar gildi, viðhorf, 

og hugmyndir samfélagsins um hvað telst rétt og hvað rangt. Ný hugmyndafræði 

getur síðan storkað þessum sömu gildum og viðhorfum sem með tímanum geta 

glatað mikilvægi sínu (Gordon, 2001). 

Ef einungis er horft til þess hvernig Foucault skilgreinir hugtakið orðræða 

liggur beinast við að draga þá ályktun að einstaklingurinn hafi í raun ekkert 

svigrúm til sjálfstæðis og eigin skoðana heldur mótist óhjákvæmilega af ríkjandi 

viðhorfum og gildum samfélagsins. Slík sýn á einstaklinginn sem máttvana veru 

byggist ekki síst á því að orðræðan ákvarði hvað megi segja, hver megi segja það, 

í hvaða samhengi og hvaða áhrif það megi hafa. Einstaklingurinn virðist því 

algjörlega bundinn orðræðunni við alla tjáningu og sviptur sjálfstæðri hugsun. 

Kenningin er þó ekki svo einföld. Ekki er um eina orðræðu að ræða heldur margar 

sem geta skarast og verið í mótsögn hver við aðra og einstaklingurinn því ekki 

bundinn einni ákveðinni orðræðu, þrátt fyrir að sumar þeirra geti verið ríkjandi á 

tilteknum tímapunkti en öðrum nánast hafnað. Það er þó ekki síst sýn Foucault á 

valdið sem veitir einstaklingnum aukið vægi og svigrúm þar sem hann lítur svo á 

að valdið sé ekki bundið tilteknum hópum, einstaklingum, stofnunum eða 

samfélagssviðum. Valdið er gagnvirkt og hver og einn einstaklingur innan 

samfélagsins getur því í raun storkað sannleiksveldum samfélagsins (Weedon, 

1997). Í þessu sambandi leggur Foucault áherslu á þátt fræðimannsins í því að 

aðskilja sannleiksveldin frá forræðislegum, félagslegum, efnahagslegum og 

menningarlegum formum þeirra (Foucault, 2001).  

Með því að beita kenningum Foucault er hægt reyna að fletta ofan af þeim 

gildum, viðhorfum og hugmyndum sem við teljum réttmæt í dag. Kenningarnar 

gera okkur meðvituð um þann sess sem sköpun og það sem skapað er hafa innan 
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samfélagsins, stofnana og pólitískrar umræðu og hvernig venjur verða til þess að 

við samþykkjum þessi sköpunarverk og lítum á þau sem staðreyndir og algild 

hugtök. Þær beina sjónum að þeim hugtökum sem stjórnvöld notast við til þess að 

veita gjörðum sínum réttmæti og mögulegt samþykki og fá okkur til þess að efast 

um forsendur og hluti sem við lítum á sem sjálfgefna. Þær losa okkur undan 

hefðum, gjörðum og hugarfari sem orðið hefur viðtekið svo fletta megi hulu hins 

samþykkta og um leið öðlast nokkra vitneskju um samfélagið sem hefðirnar, 

gildin og viðhorfin eru sprottin úr (Gordon, 2001). 

 

3.2 Femínismi 
Viðhorf, gildi og hugmyndir samfélagsins um konuna hafa haft mikil áhrif á stöðu 

hennar í gegnum tíðina en femínistar hafa beint sjónum sínum að konum, stöðu 

þeirra og réttindum innan samfélagsins. Femínismi er í senn pólitísk hreyfing og 

samansafn kenninga sem fela í sér ólíka sýn á það hverju þurfi að breyta og með 

hvaða hætti svo tryggja megi konum jöfn réttindi á við karlmenn (McNay, 1992). 

Þessi mismunandi sjónarhorn eða femínísku kenningar hafa verið skilgreindar á 

ýmsan hátt, meðal annars eftir ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma fyrir sig, s.s. 

frjálshyggju eða sósíalisma (Weedon, 1997), eða eftir tilteknum tímabilum, þ.e. 

fyrstu-, annarrar-, þriðju- eða fjórðu-bylgju femínisma (Diamond, 2009; Mann og 

Huffman, 2005).  

Hér verður ekki gerð tilraun til þess að greina frá hinum ýmsu stefnum og 

straumum innan femínisma. Áhersla verður lögð á femínískar kenningar sem 

byggja á póst-strúktúralisma, þeirri hugmyndafræði sem greint var frá í kafla 2.1. 

og snýr m. a. að uppbroti hugtaka og hugmynda. Umfjöllunin verður engu að 

síður sett í ákveðið samhengi við mikilvæg baráttumál femínista og hún tengd við 

aðrar kenningar innan femínisma, þrátt fyrir að ekki verði fjallað um ólíkar stefnur 

femínisma á markvissan hátt. Markmiðið með því er fyrst og fremst að gera 

umfjöllunina skilmerkilegri þar sem aðeins er fjallað um þá þætti innan 

femínismans sem nýtast beint við rannsóknina. Póststrúktúralismi hefur haft þau 

áhrif innan femínisma að grunnhugtök og staðlaðar ímyndir um konuna, kveneðli 

og kvenleikann hafa verið tekin til endurskoðunar en sú nálgun skapar ákveðinn 

grundvöll fyrir þá greiningu sem hér er gerð þar sem sjónum er beint að því 

hvernig fjallað er um ákveðinn hóp kvenna og hvaða mynd er dregin upp af 
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honum. Við slíka greiningu er nauðsynlegt að horfa til þess hvernig tungumálið, 

völd og samfélagsskipan tengjast innbyrðis og hvernig sú tenging, og um leið 

staða kvennanna, birtist innan orðræðunnar (Weedon, 1997).  

Í umfjölluninni um póststrúktúralískan femínisma verður gengið út frá 

þremur hugtökum sem mynda ákveðinn grunn í póststrúktúralískri 

hugmyndafræði en hafa jafnframt verið til umræðu innan femínisma. Um er að 

ræða tungumálið, eðlis- og mótunarhyggju og vald. Í kafla 2.1. var fjallað um 

tungumálið og valdið út frá kenningum Michel Foucault en einnig verður horft til 

annarra póststrúktúralista og þá sérstaklega þeirra kenninga sem sett hafa mark sitt 

á femínískan póststrúktúralisma.  

Í umfjöllun um tungumálið verður leitast við að gera grein fyrir þeim 

femínísku baráttumálum sem tengjast því beint eða óbeint. Einnig verður ljósi 

varpað á þau áhrif sem kenningar póststrúktúralista um tungumálið hafa haft á 

femínískar kenningar. Í fræðilegri umræðu um eðlis- og mótunarhyggju felast 

tvær ólíkar sýnir á einstaklinginn, eiginleika hans og þá sérstaklega hvernig þeir 

eru tilkomnir, hvort þeir séu mótaðir af samfélaginu eða einstaklingnum 

eðlislægir. Innan póststrúktúralismans hefur þessi umræða verið byggð á 

hugtakinu subjectivity
15

 en í því felst meðvituð og ómeðvituð hugsun 

einstaklingsins og hvernig hann skynjar sjálfan sig og tengsl sín við umheiminn 

(Weedon, 1997). Eðlis- og mótunarhyggja er því sótt í umræðu femínisma en 

notast verður við hugtakið subjectivity eða sjálfsvitund til þess að gera grein fyrir 

áhrifum póststrúktúralisma á þá umræðu.  

Í umfjöllun um valdið verður sjónum beint að skilgreiningum femínista á 

völdum og baráttu þeirra fyrir völdum kvenna til jafns á við karla. Einnig verður 

gerð grein fyrir hugmyndum póststrúktúralista um völd. Meðal annars verður 

komið inn á hugmyndir Michel Foucault um kynhvöt (fr. sexualité) og þau áhrif 

sem hún hefur haft innan póststrúktúralísks femínisma. Í umfjölluninni verður 

notast við þrjú mismunandi hugtök sem snerta kyn og kynvitund, þ.e. kynferði (fr. 

sexe) þar sem átt er við líffræðilegt kyn, kvenkyn og karlkyn, kyngervi (fr. genre) 

þegar átt er við kyn í félagslegum skilningi og kynhvöt (fr. sexualité) þegar átt er 

við kynvitund, kynhneigð og kynhvatir einstaklinga. Franska orðið sexualité felur 

                                                 
15

 Hér verður notast við íslenska orðið sjálfsvitund þrátt fyrir að það útleggist fremur á ensku 

sem identity eða sense of identity en subjectivity. Merking þess svipar til merkingar enska orðsins 

subjectivity og verður af þeim sökum notað í umfjölluninni um eðlis- og mótunarhyggju. 
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í sér víðtækari merkingu en íslenska orðið kynlíf og getur átt við um kynhneigð, 

kynlíf sem og kynvitund. Þrátt fyrir að íslenska orðið kynhvöt sé ekki jafn víðtækt 

og sexualité verður það notað þar sem það felur í sér vissa skírskotun til kynlífs 

sem og kynvitundar.  

 

3.2.1 Tungumálið 

Femínistar hafa litið á tungumálið sem grundvöll þekkingarsköpunar og lagt 

áherslu á og gagnrýnt litla aðkomu kvenna að þekkingarsköpun (Weedon, 1997). 

Femínistar skilgreina þekkingu á þann hátt að hún feli í sér þær upplýsingar, 

staðreyndir og kenningar sem liggja til grundvallar því hvernig tiltekið samfélag 

og menning skilgreinir hvað er satt og mikilvægt og af hverju fortíð þess 

samanstendur. Þegar fólk er nánast útilokað frá þessari þekkingu og 

þekkingarsköpun, líkt og konur og aðrir jaðarhópar hafa verið, lifir það í veruleika 

sem það hefur átt erfitt með að taka þátt í að skapa. Femínistar hafa gagnrýnt 

þessa vilhöllu þekkingu (e. partial knowledge) og reynt að skilja hvernig hún 

viðheldur stigveldi og drottnun. Þeir hafa einnig rýnt í það hvaða áhrif staða fólks 

hefur á þekkingarsköpunina, s.s. kyngervi, kynþáttur, stétt, kynhneigð og aldur. Er 

eitthvað til sem kallast „kvenlegt innsæi― (e. women„s way of knowing)? Er 

þekking sem konur skapa um sjálfar sig frábrugðin þeirri þekkingu sem sköpuð er 

af „hærra settri,― ríkjandi menningu? Í umræðunni um tungumálið innan 

femínismans birtist því krafan um að konur hljóti eigin rödd og fái að endurheimta 

og endurbyggja tungumálið, grundvöll allrar tjáningar og femínískrar vinnu og 

kenninga. Sumir femínistar hafa litið svo á að endurskrifa þurfi 

grundvallarorðaforða þar sem innan tungumálsins sé hið karllæga viðmiðið en allt 

sem viðkemur konum frávik þess. Fyrir aðra byggir endurheimtin á því að 

endurskilgreina hin skriflegu form og tegundir eða að leita annarra leiða til þess 

að tjá sig, án tungumálsins, með þögninni og líkamanum (Kolmar and Bartkowski 

2010). 

Töluvert hefur áunnist í baráttunni og konur hafa komið í mun meira mæli 

að þekkingarsköpun frá því eftir miðja síðustu öld (Weedon, 1997). Sú aðkoma 

hefur þó ekki verið jöfn meðal allra kvenna. Í baráttunni fyrir því að rödd 

konunnar fái að heyrast hefur mest borið á rödd hinnar hvítu, gagnkynhneigðu 

konu (Lugones and Spelman 2010) sem oft og tíðum hefur talað fyrir allar konur 
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og fyrir sameiginlegum baráttumálum þeirra. Í baráttunni fyrir rödd konunnar 

hefur því einnig falist ákveðin útilokun á því að „það að vera kona― geti falið í sér 

mismunandi merkingar út frá mismunandi menningarlegum bakgrunni ólíkra 

kvenna og ákveðinni staðalímynd um konuna verið haldið á lofti (Lugones og 

Spelman, 2010; Mann og Huffman, 2005). Þær sem gagnrýndu hina einsleitu 

baráttu kröfðust ákveðinnar viðurkenningar á þeim mismun sem væri á konum og 

lögðu um leið áherslu á að baráttumál þeirra gætu verið frábrugðin frá einum stað 

til annars. Þannig gætu sumar konur t. d. litið á frelsi frá trúarlegum skoðunum, 

sem byggja á hugmyndum feðraveldisins, sem forsendu fyrir betra lífi á meðan að 

aðrar upplifðu trú sína og menningu sem órjúfanlegan þátt sjálfsmyndar sinnar 

(Lugones and Spelman 2010).  

Sem dæmi um þetta má nefna baráttu múslimskra femínista
16

 fyrir því að 

rödd þeirra fái að heyrast. Þrátt fyrir að byggja á ólíkum aðferðum og aðhyllast 

mismunandi pólitískar skoðanir sameinast múslimskir femínistar í tveimur 

baráttumálum. Annars vegar er það baráttan fyrir tjáningarmætti og aukinni 

gerendahæfni (e. agency) múslimskra kvenna innan íslamskra samfélaga, þar sem 

völd og áhrif eru nær eingöngu í höndum karlmanna. Þær krefjast þess í 

sameiningu að hljóta rödd.
17

 Hins vegar er það hin tvíþætta barátta þar sem 

múslimskar konur upplifa sig sem jaðarhóp, bæði innan eigin menningar sem og í 

öðrum menningarheimum. Múslimskar konur eru ekki einungis í bágri 

samfélagsstöðu gagnvart múslimskum karlmönnum heldur líða þær, ásamt öðrum 

múslimum, fyrir arfleið nýlendutímans. Á sama tíma og þær berjast gegn 

feðraveldisskilgreiningum á stöðu sinni og eiginleikum standa þær einnig í baráttu 

gegn hinni vestrænu staðalímynd sem dregin hefur verið upp af þeim og ýtir undir 

                                                 
16

 Er ekki um heilsteyptan kenningarskóla að ræða en hægt að greina þrjá mismunandi 

skoðanahópa meðal fræðimanna. Einn þeirra er til vinstri og kallar sig aðskilnaðarfemínista eða 

veraldlega femínista (e. secular feminists), annar hópurinn er til hægri og kallar sig íhaldssama 

femínista (e. conservatives), en þeir hafa stundum verið nefndir íslamistar, og sá þriðji staðsetur 

sig á mismunandi stöðum milli hinna tveggja fyrrgreindu og hefur verið nefndur íslamskir 

femínistar. Aðskilnaðarfemínistar hafna öllum yfirráðum íslam innan hins opinbera lífernis og álíta 

femínisma og íslam vera algjörar andstæður. Íslamistar líta hins vegar svo á að hið upprunalega 

íslam og femínismi eigi vel saman og svörin sé að finna í kóraninum. Vandamálið liggi í því mikla 

bili sem sé milli þess sem fram kemur í kóraninum og hvernig það sé síðan túlkað í verki. Þriðji 

hópurinn, íslamskir femínistar, er fjölmennasta röddin innan múslimsks femínisma. Að þeirra mati 

er íslam stór hluti af sjálfsmynd þeirra en þær gagnrýna eigi að síður þann sess sem ferðaveldið 

skipar í mörgum múslimskum samfélögum og fara fram á jafnrétti með því að endurskilgreina og 

túlka íslam á nýjan hátt. Þær gagnrýna því íslamskar hefðir en byggja lausnir sínar og nýjar leiðir 

eigi að síður á íslömskum gildum, (sjá Morin 2009). 
17

 Reyndar hver með sínum hætti, aðskilnaðarfemínistar leitast við að skapa hana en íslamistar 

og íslamskir femínistar beina sjónum sínum að endurheimt hennar. 
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jákvæða ímynd vestrænna kvenna á kostnað þeirra (e. colonizing, self-promoting 

Eurocentric) (Morin, 2009). 

Í umræðu femínista um tungumálið felst ekki eingöngu ákveðin krafa um 

að rödd kvenna fái að heyrast, að þær eigi jafnan rétt á við karla til 

þekkingarsköpunar, og þá allar konur en ekki eingöngu konur af ákveðnum 

uppruna, heldur felur hún einnig í sér gagnrýni á það hvernig fjallað er um konur. 

Tungumálið er ekki eingöngu tjáningarform heldur vettvangur skilgreininga og 

stjórnmálalegrar og félagslegrar ímyndarsköpunar. Þar eru hugmyndir um konur, 

stöðu þeirra og hlutverk innan samfélagsins skilgreindar (Weedon, 1997). Krafan 

um endurskilgreiningu á staðalímyndinni um konuna fól því ekki eingöngu í sér 

gagnrýni á það hverjir kæmu að skilgreiningunni heldur einnig kröfu um 

endurskoðun á því hvað felst í því að vera kona. Þrátt fyrir að krafan um 

breytingar hafi komið frá þeim femínistum sem ekki gátu samsamað sig 

staðalímyndinni grundvallaðist hún einnig á hugmyndafræði póststrúktúralista og 

áherslunni á uppbrot algildra hugtaka. 

Endurskoðunin byggðist meðal annars á kenningum strúktúralistans 

Ferdinand de Saussure, sem vikið var að í kafla 2.1., en hann beindi sjónum sínum 

að merkingu orða og tvískiptingu þeirra í rit- eða hljóðmynd og tákn. Femínistar 

hafa sérstaklega horft til kenningar hans um að það sé ekkert falið í rit- eða 

hljóðmynd orða sem kalli á sérstakt tákn heldur sé um tilviljanakennt samband að 

ræða. Ef tekið er sem dæmi orðið kona felur kenning Saussure það í sér að 

merking þess og þeir eiginleikar sem taldir eru vera kvenlegir eru ekki ákvarðaðir 

út frá eðlislægum þáttum sem endurspeglast í hugtakinu kona heldur eru þeir 

félagslega mótaðir innan tungumálsins. Með því að rýna í hugtakið kona er því 

hægt að storka þeim hugmyndum sem ríkjandi hafa verið um hlutverk kvenna. 

Eins og áður hefur komið fram nægir kenning Saussure þó ekki til þess að útskýra 

þær breytingar sem átt hafa sér stað á merkingu hugtaka á borð við kona. 

Nauðsynlegt er að horfa á tungumálið sem kerfi sem mótist af sögunni og sé ávallt 

háð orðræðu, líkt og Foucault gerir. Að innan orðræðunnar sé að finna ákveðin 

sannleiksveldi sem stjórni samfélagssýn og ákvarði hvaða gildi og viðmót séu 

réttmæt hverju sinni. Í því felst einnig viss möguleiki á að rýna í táknin sem 

fyrirfinnast innan orðræðunnar, í þá merkingu sem þeim er gefin og velta upp 

spurningum um hvaðan sú merking sé sprottin (Weedon, 1997). 
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Kenningar fleiri póststrúktúralista hafa veitt femínistum ákveðin tæki í 

baráttu sinni fyrir auknum réttindum, svo sem kenningar Althusser. Þær beinst 

einnig að því að merking hugtaksins kona sé ekki fastmótuð og af þeim sökum séu 

hlutverk kvenna og eiginleikar hvorki algildir né fyrirfram ákvarðaðir. Althusser 

lagði érstaka áherslu á sjálfsmyndir og taldi þær vera klofnar og óstöðugar. 

Kenningar hans hafa vakið áhuga femínista vegna þess að þær leggja áherslu á að 

ekki séu til neinar fyrirfram gefnar sjálfsmyndir og því ekkert sem sé óbreytanlegt 

eða heilagt við staðlar og einfaldar skilgreiningar á konunni (Cavallaro, 2003).  

Áherslan á endurskoðun á grunnhugtakinu kona og þeirri staðalímynd sem 

bundin er við hugtakið helst í hendur við umræðuna um mótunar- og eðlishyggju 

þar sem deilt er um það hvort allar konur búi yfir sameiginlegum eiginleikum sem 

kalla má kvenlega, og séu konum náttúrulegir og eðlislægir, eða hvort kynin séu 

mótuð af samfélaginu.  

 

3.2.2 Eðlis- og mótunarhyggja 

Í umræðunni um eðlis- og mótunarhyggju er litið á þessa tvo þætti sem ótvíræðar 

andstæður. Hún byggist því á togstreitu milli þeirra femínista sem leggja ríka 

áherslu á að geta barist í sameiningu, sem ein rödd, og þeirra sem beina sjónum 

sínum fremur að viðurkenningu á þeim mismunandi aðstæðum sem konur búa við 

og þeim þáttum sem greinir þær að. Í eðlishyggjunni felst sú hugmynd að til sé 

stöðugur og eilífur kvenleiki (fr. féminité) og karlleiki (fr. masculinité) sem sé 

óháður tíma og rúmi en mótunarhyggjan byggir á þeirri sýn að konur og karlar séu 

mótuð af flóknu samspili menningarlegs, félagslegs, sálfræðilegs og sögulegs 

mismunar (Kolmar og Bartkowski, 2010).  

Rök eðlishyggjunnar hafa bæði verið notuð gegn konum og í baráttunni 

fyrir frekari réttindum. Í baráttu þeirra fyrir kosningarétti var þeim rökum til að 

mynda haldið á lofti að konur væru í eðli sínu tilfinningaverur, þær gætu ekki 

byggt skoðanir sínar á rökréttum grunni og ættu því ekki að hljóta kosningarétt 

(Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 11. júní 2002). Þær sem börðust fyrir kosningarétti 

kvenna vildu hins vegar að frábreytni kvenna frá körlum væri metin að 

verðleikum þar sem þær byggju í eðli sínu yfir meiri siðferðisgreind en karlar 

(Kolmar og Bartkowski, 2010). Róttækir femínistar hafa síðan haldið því fram að 

kúgun kvenna sé algild og því ættu kvennahreyfingar að tala einni röddu fyrir 
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allar konur en þeir hafa jafnframt leitast við að skapa konum aðstæður til þess að 

finna sitt rétta sjálf, sinn rétta kvenleika sem byggi ekki á skilgreiningum 

feðraveldisins. Í þeirri hugsun felst þó einnig sú sýn að til sé einhver ákveðinn 

kvenlegur eiginleiki (Weedon, 1997). 

Þeir femínistar sem aðhyllast mótunarhyggju telja hins vegar að til þess að 

skoða konur og kynjamun þurfi að skilgreina þær ólíku félagslegu, menningarlegu 

og sögulegu aðstæður sem þær eru mótaðar af. Framlag kvenna til lífsins utan 

heimilis og þekkingarsköpunar takmarkist af mismunandi félagslegum aðstæðum 

en ekki af eiginleikum þeirra og eðli (Kolmar and Bartkowski 2010). Þá gagnrýna 

þeir einnig eðlishyggju þar sem hún taki ekki mið af breytingum og möguleika á 

fjölbreytni og einblíni á einn ákveðinn þátt sem miða eigi við þegar eðli allra 

kvenna er skilgreint (Shepherd, 2010).   

Til þess að sporna á ákveðinn hátt við líffræðilegri nauðhyggju (e. 

biological determinism) og þeirri tilhneigingu fræðimanna að útskýra kúgun 

kvenna út frá líffræðilegum orsökum hafa margir femínistar hallast að því að líta á 

kynferði og kyngervi sem tvo aðskilda þætti, þar sem annar er álitinn mótaður en 

hinn ákvarðaður. Kynferðið er þá talið ákvarðað af líffræðilegum þáttum 

manneskjunnar (karlkyn og kvenkyn) en kyngervi notað yfir það sem talið er 

menningarlega og samfélagslega myndað og mótað (karlleiki og kvenleiki). Með 

þessu er áhersla lögð á þá félagslegu og menningarlegu þætti sem eiga þátt í að 

ákvarða hvað felst í því að vera kona eða karl. Upp úr 1990 má segja að nánast 

hafi verið horfið frá eðlishyggju í femínískum rannsóknum og athyglinni beint að 

mótunarhyggju þar sem sjálfsmyndir tengdar kyngervi og kynferði (e. gender 

identities) eru hvorki álitnar fyrirfram ákvarðaðar né fullmótaðar. Er slík sýn í takt 

við ummæli Simone de Beauvoir „maður fæðist ekki kona, maður verður kona― 

(Speer, 2005). Þrátt fyrir að manneskjur fæðist með líkamlega og líffræðilega 

eiginleika eru þær ekki fæddar annaðhvort sem konur eða karlar heldur verða þær 

kynjaðar fyrir tilstilli utanaðkomandi þrýstings og samfélagsáhrifa (Cavallaro, 

2003). 

Hugmyndir Judith Butler, póststrúktúralísks, femínísks kennismiðar, sem 

byggir hugmyndir sínar á frönskum póststrúktúralisma og sálgreiningu Lacan, 

hafa haft töluverð áhrif á umræðuna um mótunarhyggju en Butler gengur lengra 

en flestir þeir femínistar sem aðhyllast mótunarhyggju. Að hennar mati er 
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kynferði ekki síður mótað og myndað en kyngervi. Hún beinir sjónum sínum að 

orðræðu samfélagsins þar sem hugmyndinni um að heimurinn skiptist á 

náttúrulegan hátt í tvö kyn, og aðeins tvö kyn, er viðhaldið en á henni byggist 

meðal annars hugmyndin um gagnkynhneigð og viðtekning hennar. Ef litið er á 

kynferði sem líkamlega ákvarðað en kyngervi sem mótað og myndað hlýtur 

kynferðið engu að síður að ákvarða kyngervið. Þrátt fyrir að það sé ekkert sem 

segi að þær hugmyndir sem við höfum um konur stafi af því hvernig konur eru „í 

eðli sínu― felst í kenningunni sú sýn að þær manneskjur sem fæðast í kvenlíkama 

hljóti kvenlegt kyngervi. Líkaminn ákvarðar kynið en samfélagið hvaða augum 

við lítum það. Með því að viðurkenna hins vegar að konur geti fæðst í karllíkama 

og karlar í kvenlíkama, og um leið að kyn hafi ekkert með kyngervi að gera né 

heldur kynhvöt, kynvitund eða kynhneigð, er sýnin á hina náttúrulega tvískiptingu 

í tvö kyn, konu og karl, afhjúpuð sem ákveðin skekkja. Með því er 

gagnkynhneigð, sem og kynferði, einnig opinberað sem félagsleg sköpun.  

Kenningar Butler varpa ljósi á þátt orðræðunnar í sköpun og viðhaldi á 

þeim hugmyndum sem tengjast kynjunum en með því sýnir Butler fram á að 

mótunin er ekki bundin við tilteknar félagslegar eða menningarlegar aðstæður. 

Skilgreiningar á konunni, stöðu hennar og eiginleikum, er því ekki bundin við 

vissa félagslega þætti, stétt, aldur eða kynþátt, heldur mótast þær og myndast í 

orðræðunni. Einn af áhrifaþáttunum ímyndarsköpunar og skilgreininga á konum 

er valdið.  

 

3.2.3 Vald 

Femínistar hafa skilgreint vald með tvenns konar hætti þar sem annars vegar er 

um að ræða vald yfir einhverjum og hins vegar vald til einhvers (e. power over og 

power to). Vald í formi yfirráða og arðráns hefur verið fordæmt og því hafnað af 

hálfu flestra femínista en valds í formi lagalegs, pólitísks, félagslegs og 

efnahagslegs jafnréttis hefur verið leitað; valdið til þess að bregðast við, hugsa, 

tala og fara fram á breytingar. Þá telja femínistar að vald fyrirfinnist í öllum 

þrepum einkalífs og opinbers lífs; „hið persónulega er pólitískt― (e. personal is 

political) varð yfirskrift róttækra femínista á 20. öld. Valdasambönd fyrirfinnast í 

einkalífinu jafnt sem í hinu opinbera lífi þar sem fyrirfinnast nauðganir, 

barsmíðar, klám og annað ofbeldi gegn konum og nauðsynlegt er að afmá 
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aðskilnaðinn og grípa til aðgerða af hálfu hins opinbera til þess að sporna gegn 

ofbeldi innan einkalífsins (Kolmar and Bartkowski 2010). 

 Sýn Foucault á valdið samrýmist ekki fullkomlega þeim hugmyndum sem 

femínistar hafa um það. Eins og kom fram í kafla 2.1. lítur Foucault ekki á valdið 

sem kerfi sem feli í sér undirokun og um leið yfirráð tiltekins hóps yfir öðrum 

heldur sé um að ræða gagnvirkt kerfi sem verki á margslunginn hátt innan 

samfélagsins. Tvískipting valdsins í tvær mismunandi gerðir sem taldar eru 

misjákvæðar samrýmist því ekki kenningum Foucault en samkvæmt honum er 

valdið ekki slæmt í sjálfu sér og ekki bundið við tiltekna samfélagsgerð, tiltekna 

hópa eða einstaklinga (Foucault, 1998). Í stað þess að beina sjónum að ólíkum 

tegundum valds láta kenningar Foucault í té tæki til að rannsaka uppbyggingu 

valds í samfélaginu og jafnframt tæki í baráttunni gegn stofnanavæðingu 

tiltekinnar tegundar valdbeitingar. Þrátt fyrir að falla ekki að sýn femínista á 

valdið opna kenningar hans á möguleika fyrir breytingar á valdakerfum 

samfélagsins og nýja sýn á þau.  

Femínistar hafa eigi að síður gagnrýnt kenningar Foucault, ekki síst þær 

sem hann setur fram í Histoire de la sexualité og fjalla um hvernig kynlíf og 

kynhvatir hafa verið sögulega sköpuð í gegnum orðræðu (Cavallaro, 2003). Þar 

beinir hann sjónum sínum meðal annars að kvenlíkamanum sem hann telur vera 

hlutgerðan og stjórnað í gegnum orðræðu læknisfræði og sálfræði (Amigot og 

Pujal, 2009). Í þessu sambandi fjallar hann um móðurlífsvæðingu kvenlíkamans 

(fr. hystérisation du corps de la femme) sem hann skilgreinir sem: 

þríþætt ferli sem kvenlíkaminn hafi verið rannsakaður útfrá – metinn 

hæfur eða óhæfur – sem algjörlega mettaður af kynhvötum (e. 

sexuality); út frá [því hafi hann] verið felldur inn í svið læknavísinda 

sökum hins sjúklega eðlislæga ástands; út frá því, [hafi hann] að 

lokum verið staðsettur í samhangandi sambandi við samfélagið (þar 

sem hann átti að tryggja frjósemi þess), við fjölskyldusviðið (þar sem 

hann átti að vera efnislegur og hagnýtur þáttur), og líf barna (sem 

hann framleiddi og varð að varðveita sökum líffræðilegrar og 

siðferðislegrar ábyrgðar sem varði gegnum alla skólagöngu barnanna): 

Móðirin, með sinni neikvæðu ímynd sem „hin taugaveiklaða kona― 

var sýnilegasta gerð þessarar móðurlífsvæðingar
18

 (Foucault, 1998, 

bls. 104) 

                                                 
18

 …triple processus par lequel le corps de la femme a été analysé -- qualifié et disqualifié -- 

comme corps intégralement saturé de sexualité; par lequel ce corps a été intégré, sous l'effet d'une 

pathologie qui lui serait intrinsèque, au champ des pratiques médicales; par lequel enfin il a été mis 

en communication organique avec le corps social (dont il doit assurer la fécondité réglée), l'espace 

familial (dont il doit être un élément substantiel et fonctionnel) et la vie des enfants (qu'il produit 

et qu'il doit garantir, par une responsabilité biologico-morale qui dure tout au long de l'éducation): 
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Í þessari skilgreiningu kemur fram viss sýn á það hvernig líkömum kvenna 

hefur verið stjórnað á pólitískan og menningarlegan hátt. Á 20. öldinni voru konur 

álitnar óhóflega kynferðislegar og líkami þeirra var af þeim sökum gerður að 

rannsóknarefni og viðfangsefni karllækna. Á sama tíma var kvenleg kynhvöt 

skorðuð innan hins félagslega rýmis og innan veggja heimilisins þar sem konan 

var álitin ábyrg fyrir fjölgun mannkynsins, fyrir því að halda fjölskyldunni saman, 

uppeldinu á börnunum og átti að lina líkamlegt og andlegt álag hins vinnandi 

manns. Hugmyndinni um óstýriláta og óhóflega kvenlega kynhvöt var haldið í 

skefjum og þær konur sem sýndu fram á einhver merki um óánægju með stöðu 

mála voru sjálfkrafa merktar ákveðinni staðalímynd sem stressaðar, 

taugaveiklaðar og móðursjúkar (Cavallaro, 2003). 

Gagnrýni femínista á kenningu Foucault um móðurlífsvæðingu 

kvenlíkamans hefur aðallega beinst að því að lögð sé of rík áhersla á valdið yfir 

líkamanum en það verður til þess að ýta undir hugmyndina um hinn óvirka líkama 

á kostnað félagslegs valds einstaklingsins og getu hans til þess að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Hugsjón femínisma miðar að því að endurmeta og endurheimta 

reynslu kvenna og grundvallast hún á frumkvæði og sjálfstæðri hugsun 

einstaklingsins. Með því að draga upp mynd af einstaklingnum sem óvirkum og 

áhrifalausum gengur kenningin þvert á grundvallar hugmyndir femínista. Í henni 

felst eigi að síður viss greining á sögulegri umfjöllun um skilgreiningar á 

kvenlíkamanum, þar sem Foucault sýnir fram á að það sé ekkert til sem kallast 

geti náttúruleg eða eðlileg kynhvöt fremur en náttúrulegur og eðlilegur líkami. 

Báðir þessir þættir hljóti merkingu sína út frá þeim orðræðum sem þeir eru hluti af 

(Cavallaro, 2003).
19

 Þessar hugmyndir Foucault, að kynhvötin sé ekki eðlislægur 

eða náttúrulegur þáttur líkamans heldur afleiðingar valdatengsla, hafa veitt 

femínistum aðferðir til að útskýra hvernig reynsla kvenna er skert og henni 

stjórnað í gegnum menningarlega og fyrir fram ákveðna ímynd um kvenlega 

kynhvöt (McNay, 1992). Þá veita þær femínistum einnig tæki í baráttu þeirra fyrir 

rétti kvenna til þess að stjórna eigin líkama sem reynt hefur verið að endurmóta, 

hylja og afhjúpa samkvæmt ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma fyrir sig, s.s. með 

                                                                                                                                      
la Mère, avec son image en négatif qui est la 'femme nerveuse', constitue la forme la plus visible 

de cette hystérisation. 
19

 Í Histoire de la sexualité er einnig að finna ákveðna útlistun á orðræðugreiningu Foucault. 

Farið verður nánar út í orðræðugreininguna í kafla 4.1.  
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slæðum og blæjum, megrunarkúrum og fegrunaraðgerðum (Kolmar og 

Bartkowski, 2010).  

Með því að leggja áherslu á tengsl valds, orðræðu og þekkingar hafa 

póststrúktúralistar veitt femínistum ákveðinn efnivið í baráttunni fyrir auknum 

völdum, aðkomu að þekkingarsköpun og gerendahæfni (e. agency), þ.e. 

möguleikanum til þess að hafa áhrif, framkvæma og vera gerendur í stað þolenda. 

Orðræður samfélagsins hafa áhrif á það hvernig við lítum á okkur sjálf og stöðu 

okkar innan samfélagsins en í stað þess að vera einsleitar fela þær í sér andstæð 

sjónarmið og baráttu um merkingu og skilgreiningu á þeim gildum og viðhorfum 

sem við skilgreinum okkur útfrá. Þar sem um stöðuga valdastrauma er að ræða 

verður sjálfsmynd okkar aldrei fullmótuð né heildstæð (Cavallaro, 2003). Í 

kenningu Butler um sköpun kynjaðrar sjálfsvitundar (e. gender subjectivity) í 

gegnum orðræður samfélagsins og stöðuga endurtekningu þeirra
20

 er auk þess að 

finna áherslu á gerendahæfni einstaklingsins. Endurtekningin og orðræðurnar 

mynda og móta sjálfið en skapa um leið svigrúm fyrir andstæðar sjálfsvitundir 

sem ögra þeim grundvelli sem staðalímyndir og stöðugar sjálfsmyndir byggja á. 

Gerendahæfnin er falin í endurtekningunni þar sem í henni felst að sjálfsmyndir 

verða aldrei fullmótaðar. Það er alltaf rými til þess að endurskoða og 

endurskilgreina. Fyrir tilstilli valdastraums samfélagsins, sem er ekki bundinn við 

tiltekna einstaklinga eða stofnanir, og möguleika einstaklinga á að rjúfa, breyta og 

afneita ríkjandi orðræðum, eru einstaklingarnir alltaf færir um að endurskilgreina 

sjálfa sig og skapa sér nýja sjálfsvitund (Jackson, 2004).  

Með því að beina sjónum að mismun og fjölbreytileika hafa kenningar 

innan póststrúktúralisma enn fremur fengið femínistum í hendur tæki í baráttunni 

fyrir bættri stöðu kvenna. Með fjölbreytni og margbreytileika má telja að spornað 

sé gegn þeirri tilhneigingu að líta á konur út frá stöðluðum ímyndum sem miða 

iðulega við hvítar, miðstéttar og gagnkynhneigðar konur. Slík hugsun hefur gjarna 

verið tengd við póstfemínisma þar sem sumir telja að femínisminn sé að feta nýjar 

brautir og ögra þeirri femínísku þekkingarfræði sem hefur hengt sig í 

skilgreiningar um feðraveldislega og heimsveldislega þætti kúgunar sem álitin er 

                                                 
20

 Butler notast í þessu samhengi við enska hugtakið performativity en í því felst ákveðin 

hugmynd um þátt orðræðna og síendurtekningar þeirra í sköpun og afmörkun á þeim hugmyndum 

og hugtökum sem finna má innan orðræðnanna sjálfra, s.s. hugmynda um sjálfsmyndir út frá 

kyngervi og kynferði.   
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algild. Í því felst einnig útvíkkun á þeim hugmyndum sem við höfum um myndun 

og mótun sjálfsmynda og sjálfsvitundar út frá kyngervi, kyni, og kynþætti og um 

leið hvernig við horfum á aðra innan samfélagsins en ekki einungis okkur sjálf 

(Cavallaro, 2003).  

 

3.3 Þjóðernishyggja 

Líkt og kenningar í femínisma varpa kenningar um þjóðernishyggju ljósi á það 

hvernig við lítum á okkur sjálf og aðra innan samfélagsins. Í umfjöllun um 

þjóðernishyggju verður sjónum beint að skynjun einstaklingsins og þætti ríkisins, 

ráðamanna og fjölmiðla í sköpun hennar og endursköpun. Eins og áður hefur 

komið fram verður byggt á kenningum Billig til þess að varpa ljósi á hvernig 

þjóðernishyggja getur verkað og endurskapast í hinu daglega lífi. Til þess að unnt 

verði að fjalla um franska þjóðernishyggju, sem tengist umfjöllunarefninu 

sérstaklega, verður vikið að ólíkri sýn kennismiða á tilurð þjóða og 

þjóðernishyggju. Í kafla 3.3.1 verður sjónum beint að hugtakinu þjóðernishyggja 

almennt. Í kafla 3.3.2 verður grein gerð fyrir kenningum Billig um hversdagslega 

þjóðernishyggju (e. banal nationalism) og  kenningum um öðrun (e. othering), 

þ.e. hvernig við skilgreinum okkur út frá hinum. Í kafla 3.3.3 verður síðan fjallað 

um franska þjóðernishyggju. 

3.3.1 Stefnur og straumar 

Umræða og kenningar um þjóðernishyggju hafa verið undir miklum áhrifum frá 

mótunar- og eðlishyggju, líkt og femínismi sem fjallað var um í kafla 3.2.2. 

Viðfangsefnið var lengst af uppruni þjóða og þjóðernis. Af þeim sökum hefur 

kenningum um þjóðernishyggju verið skipt niður í undirflokka eftir því hvaða sýn 

kennismiðir höfðu á tilurð þeirra, í frumskeiðis þjóðernsihyggju eða 

prímordíalisma (e. primordialism) og nútíma þjóðernishyggju eða módernisma (e. 

modernism).
21

 Prímordíalistar líta á þjóðerniskenndina sem eina tegund 

                                                 
21

 Í umfjöllun um þjóðernishyggju verður notast við hinu ensku tökuorð þar sem að íslensk 

þýðing þeirra er fremur óþjál og lítt notuð í fræðilegri umfjöllun um þjóðernishyggju. Guðmundur 

Hálfdanarson talar um perenníalisma (e. perennialism) eða eþnisisma (e. ethnicisim) í stað 

prímordíalisma en Özkirimli skiptir kenningum um þjóðernishyggju hins vegar í þrjá flokka, 

primordialism, ethnosymbolisim og modernism, þrátt fyrir að telja að kenningum ethnosymbolista 

svipi um margt til kenninga primordialista. Hann skiptir auk þess prímordíalisma í fjóra 

mismunandi undirflokka: þjóðernislega þjóðernishyggju (nationalist), félagslíffræðilega 

(sociobiological), menningarlega (culturalist) og varanleg/ævarandi þjóðernishyggju (e. 
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samkenndar sem hafi fylgt manninum frá örófi alda en módernistar telja að þjóðir 

og þjóðernishyggja séu afleiðing nútímavæðingar og um leið pólitísk og félagsleg 

sköpun (Guðmundur Hálfdanarson, 2001; Özkirimli, 2010).
22

 

Hægt er að færa rök fyrir því að hinar ólíku hugmyndir módernista og 

prímordíalista
23

 myndi ákveðinn grunn að þeirri merkingu sem lögð er í hugtökin 

þjóð, þjóðerni og þjóðernisvitund en þau birtast í mismunandi sýn þeirra á tilurð 

þjóðernishyggjunnar. Tveir fræðimenn, sem hafa eigi að síður ekki verið flokkaðir 

til kennismiða þjóðernishyggju,  hafa haft töluverð áhrif á hugmyndir og umræðu 

módernista og prímordíalista, franski málvísindamaðurinn og 

trúarbragðafræðingurinn Ernest Renan og þýski heimspekingurinn Johann 

Gottfried Herder.
24

 Hugmyndir þeirra eru um margt ólíkar. Sá fyrrnefndi taldi 

þjóðir fyrst og fremst grundvallaðar á sameiginlegum vilja einstaklinganna til þess 

að tilheyra sömu þjóðinni og talaði í þessu sambandi um að líf þjóðar væri dagleg 

atkvæðagreiðsla (Guðmundur Hálfdanarson, 2001; Seymour, 1999). Herder hélt 

því hins vegar fram að þjóðir yrðu til fyrir stöðugt samspil manns og náttúru og 

tungumálið skipaði stóran sess. Hann lagði mikið upp úr sameiginlegri sögu, 

menningu og tungumáli sem hann taldi undirstöðu sameiginlegra hefða hverrar 

                                                                                                                                      
perennialist). Prímordíalistar eiga það allir sameiginlegt að líta á þjóðernishyggju sem ákveðna 

samkennd sem hafi fylgt manninum frá ómunatíð en sammælast ekki allir um að þjóðernishyggjan 

sé manninum náttúruleg eða eðlislæg.  
22

 Meðal þeirra kennismiða, sem kenndir hafa verið við prímordíalisma, eru Edward Shils og 

Clifford Geertz, Pierre van den Berghe og Adrian Hastings. Özkirimli telur þó að Geertz og Shils 

ættu ekki endilega að flokkast sem prímordíalistar þar sem kenningar þeirra lýsi fremur ákveðinni 

skynjun einstaklingsins en í þeim birtist ekki sú sýn að þjóðernishyggja sé manninum í raun 

eðlisleg eða náttúruleg. Þá gera sumir fræðimenn einnig greinarmun á þeim sem teljast til 

prímordíalista og þeim sem talist geta perenníalistar og fellur Hastings þá í hóp þeirra síðarnefndu 

Til módernista teljast meðal annars Tom Nairn og Michael Hecher sem hafa aðallega fengist við 

áhrif efnahags á uppruna þjóðernishyggju, John Breuilly, Paul R. Brass og Eric J. Hobsbawn, sem 

hafa lagt áherslu á pólitískar breytingar og Ernest Gellner, Benedict Anderson og Miroslav Hroch 

sem hafa horft til samfélagslegra breytinga í leit að útskýringum á uppruna þjóðernishyggju. 

Nánari umfjöllun um þessa ólíku kennismiði er að finna í bók Umut Özkirimli, Theories of 

Nationalism: A critical Introduction, en ekki verður greint frá kenningum hvers og eins þar sem 

það þjónar engum tilgani fyrir þá greiningu sem hér er gerð.  
23

 Áherslur inna þessara flokka hafa því verið fjölbreyttar, bæði hvað varðar nálgun á 

viðfangsefnið en einnig í tengslum við hvort horft er sérstaklega til ríkja eða þeirra einstaklinga 

sem þau skipa. Þjóðernishyggjan hefur þá ýmist verið skilgreind út frá stjórnmálalegum grundvelli 

ríkjanna eða tilfinningum og hugmyndum þeirra einstaklinga sem þeim tilheyra. Erfitt getur verið 

að ætla að flokka kennismiði niður eftir einum tilteknum þætti sem talinn er greina þá að þar sem í 

slíkri flokkun felst alltaf viss einföldun. Þeir sem hafa fjallað um þjóðernishyggju upp úr 9. áratug 

síðustu aldar falla auk þess illa að flokkuninni þar sem áherslan hefur færst frá spurningunni um 

uppruna þjóða og umfjöllunin beinst að ólíkum viðfangsefnum, allt frá áhrifum dægurmenningar á 

þjóðernishyggju til vandamála í tengslum við þjóðernishræringar í fyrrum nýlendum (sjá 

Özkirimli, 2010). 
24

 Hugmyndir þeirra skapa vissan grundvöll fyrir umfjöllun um franska þjóðernishyggju og 

þess vegna er grein frá þeim hér. 
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þjóðar. Máli sínu til stuðnings sagði hann að tungumál mótuðust af náttúrunni og 

að menning væri breytileg eftir aðstæðum á hverjum stað 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Ólíkt Herder lagði Renan áherslu á að þeir þættir sem Herder taldi 

manninum eðlislægir og mætti rekja til náttúrunnar væru að miklu leyti skapaðir. 

Hugmyndir Herder hafa af þeim sökum verið tengdar við eðlishyggju en 

kenningar Renan við mótunarhyggju. Hinn síðarnefndi áleit að val einstaklinga að 

tilheyra einni og sömu þjóðinni grundvallaðist á trú þeirra á sameiginlegar 

minningar, og þjóðarsögu, sem skapaði tilfinningu meðal þeirra um sameiginlega 

fortíð og örlög. Þjóðarsöguna taldi hann vissan tilbúning og fegrun á sögunni, sem 

einkenndist fremur af deilum og sundrung en samfellu sameiginlegra sigra 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Að mati Renan var gleymska því ein af 

undirstöðum þjóðernishyggju, þ.e. hin sameiginlega þjóðarsaga byggði á því að 

fólk væri fljótt að gleyma og samsamaði sig alltaf með sama hópnum, þjóðinni, 

þrátt fyrir að sagan einkenndist af innbyrðis deilum ólíkra hópa (Özkirimli, 2010). 

Í kenningum Renan er því að finna huglægt mat á þjóðinni, að hún byggist á vali 

einstaklingsins sem grundvallað er á vissri sköpun en Herder horfir til 

áþreifanlegra þátta sem hann telur þjóðir myndaðar útfrá (Seymour, 1999). 

Þjóðernisstefna sem byggist á kenningum Renan hefur gjarnan verið nefnd 

frjálslynd þjóðernisstefna en menningarleg þjóðernisstefna hefur verið kennd við 

kenningar Herder (Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Þær kenningar sem teljast til prímordíalisma byggjast að vissu leyti á 

svipaðri hugsun og hugmyndir Herder því margir primordíalistar telja þjóðerni 

vera eðlislægt eða náttúrulegt og að þjóðerniskenndin hafi fylgt manninum frá 

tímum ættbálkasamfélaga. Módernisminn á hins vegar meira sameiginlegt með 

hugmyndum Renan en þær kenningar sem teljast módernískar virkuðu sem 

ákveðin gagnrýni og viðbragð við sýn prímordíalista á þjóðernishyggjuna. 

Samkvæmt módernistum á upphaf þjóðernishyggju rætur að rekja til 

nútímavæðingar, þ.e. til þátta á borð við iðnvæðingu, kapítalisma, 

þéttbýlisvæðingu og aðskilnaðarhyggju í trúmálum. Módernistar telja því, líkt og 

Renan, að þjóðernishyggjan sé félagsleg og pólitísk sköpun síðari tíma 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001; Özkirimli, 2010).  
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Samkvæmt módernistum miðast uppruni þjóðernishyggju því við uppruna 

nútímaríkisins en við upphaf þess telja þeir að höfðað hafi verið í pólitískum 

tilgangi til þeirra þátta sem taldir voru sameina þjóðina, s.s. til sameiginlegrar 

menningar, tungumáls, sögu eða uppruna. Var það gert til þess að kalla fram 

tilfinningu meðal borgaranna fyrir að deila örlögum og uppruna með 

samborgurum sínum og skapa einhvers konar samkennd meðal þeirra, 

þjóðernishyggju. Talið er að eftir að ríkið hafði fest rætur sem pólitísk stofnun 

hafi það haldið áfram að vera virkt í því að ýta undir menningarlega einsleitni og 

höfðaði í þeim tilgangi til sameiginlegs þjóðernis (e. ethnicity) sem byggt hafi 

verið upp á táknrænan hátt (Guibernau og Rex, 2010). Hin menningarlega 

einsleitni er því einn þáttur í sköpun og endursköpun þjóðernishyggju en áhersla á 

hana hefur leitt til þess að einsleitni hefur orðið samtengd hugmyndinni um 

einingu þjóða. Það hefur valdið því að sums staðar hafa eining, einsleitni og 

jafnrétti verið lögð að jöfnu. Af þeim sökum getur fjölbreytileiki, þegar kemur að 

ólíkum klæðaburði, trúarskoðunum eða kynþáttum, verið álitinn fela í sér ákveðna 

ógn og andstöðu við einingu þjóða (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Nánast hefur verið horfið frá prímordíalisma í kenningum um 

þjóðernishyggju þar sem með kenningunum er fyrst og fremst leitast við að sýna 

fram á að þjóðerniskennd hafi fylgt manninum frá ómunatíð en um leið er litið svo 

að þjóðerniskenndin sé „gefin―. Í því felst jafnframt að þjóðerniskenndin sjálf er 

ekki rannsökuð, þ.e. hvernig hún verkar og hvers vegna hún verki með einum eða 

öðrum hætti, heldur beinist athyglin einungis að uppruna hennar. Módernistar eru 

hins vegar taldir veita tiltekna sýn á það hvernig og af hverju þjóðernishyggja 

varð til og leitast um leið við að svara tveimur grundvallaspurningum sem 

prímordíalistar hafa verið gagnrýndir fyrir að gefa engin svör við (Özkirimli, 

2010). Módernistar hafa eigi að síður verið gagnrýndir fyrir kenningar sínar, ekki 

síst fyrir að lýsa þjóðernishyggju sem rótlausu fyrirbæri og að taka ekki nægilega 

mikið mið af áhrifum hennar og þeim tilfinningum sem þjóðerniskenndin vekur. Í 

því sambandi talar Anthony D. Smith meðal annars um að þjóðerniskenndin geti 

ekki verið eins rótlaus og módernistar álíta þar sem í nafni hennar hafi milljónir 

manna látið „leiða sig til slátrunar― (Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Ákveðin andsvör má finna við gagnrýni á kenningarhefðirnar. Í 

kenningum módernista er því ekki haldið fram að þjóðir séu skapaðar úr engu. 
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Ólíkt prímordíalistum telji módernistar hins vegar að þeir þættir sem notaðir séu 

til þess að réttlæta myndun og tilveru þjóða séu ekki fyrirfram ákvarðaðir. Það sé 

tilviljunum háð hvaða þættir séu nýttir og hvort þeir leiði yfir höfuð til myndunar 

nýrra þjóða. Að þeirra mati er það því ekki sameiginleg saga, menning, tungumál 

og uppruni sem ákvarða þjóðina heldur séu einn eða fleiri þessara þátta notaðir á 

pólitískan hátt við sköpun þjóðarinnar, eins og fram kom hér að framan 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Í þessu sambandi má t.d. nefna kenningar 

Benedict Anderson um ímynduð samfélög (e. imagined communities) en þrátt fyrir 

að í orðunu felist að þjóðir séu í raun ímyndaðar eru þær að sama skapi ekki 

álitnar rótlausar. Ímyndunina eigi fremur að skilja sem vissa sköpun en ekki 

fölsun, uppspuna eða tilbúning. Þjóðir séu fyrst og fremst ímyndaðar fyrir þær 

sakir að þeir sem teljast til þeirra muni aldrei kynnast, hitta eða heyra um flesta af 

sínum samborgurum. Í huga þeirra sé engu að síður að finna hugmyndina um 

sameiginlegt samband þeirra. Þetta eigi einnig við um minnstu þjóðir heims. 

Þjóðin er þannig ímynduð sem samfélag vegna þess að hún er talin byggja á 

djúpstæðu bræðralagi. Að mati Anderson er það þetta bræðralag sem gerir það að 

verkum að fólk hefur, síðustu tvær aldirnar, verið tilbúið að deyja fyrir hið 

ímyndaða samfélag. Anderson er því einn af þeim módernistum sem, þrátt fyrir að 

tengja tilurð þjóða og þjóðernishyggju við nútímann, álítur þjóðernishyggjuna 

tengda ákveðnum þáttum sem taldir eru djúpstæðir þegar kemur að skynjun 

einstaklingsins og hinni pólitísku ímyndarsköpun (Anderson, 2006).  

Þessi tvö ólíku viðhorf til þjóðernishyggju, þ.e. að hún sé ýmist álitin 

manninum náttúruleg eða pólitísk sköpun, mynda, eins og fyrr segir, ákveðinn 

grunn þegar kemur að því að skilgreina og skilja hvað í henni felst. Kenningar 

prímordíalista geta varpað ljósi á skynjun þeirra einstaklinga sem eru undir 

áhrifum frá þjóðernishyggju en í kenningum módernista er lögð áhersla á 

þjóðernishyggju sem pólitískt tæki og um leið á þátt ríkisins í myndun og mótun 

hennar. Hinar fyrrnefndu eru mikilvægar fyrir þær sakir að þær birta ákveðinn 

veruleika. Þær draga upp þá mynd sem þjóðerniskenndin vekur. Sá sem upplifir 

þjóðernishyggju telur hana eiga rætur að rekja til tiltekinna þátta sem taldir eru 

hafa fylgt manninum frá fornu fari, hvort sem það er menning, tungumál, uppruni 

eða sameiginleg saga. Sá sem upplifir sig sem hluta af einhverri þjóð upplifir 

tilfinningu sína um leið sem náttúrulega og eðlilega. Að þessu leyti er eðlislægur 
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þáttur þjóðernishyggjunnar raunverulegur, um er að ræða raunverulegt 

samfélagslegt afl. Hinar síðarnefndu birta vissa mynd af því hvernig 

þjóðernishyggja varð til og opna um leið fyrir greiningu á henni með því að gera 

grein fyrir þætti sköpunar í hugmyndum okkar um þjóðir og þjóðernishyggju. 

Kenningar módernista og prímordíalista varpa því ljósi á margbreytileika 

þjóðernishyggjunnar og hvernig hún verkar á einstaklinga sem náttúrulegt 

fyrirbæri þrátt fyrir að vera í raun mannleg sköpun. Til þess að öðlast skýrari sýn á 

endursköpun þjóðernishyggjunnar og hvernig hún birtist okkur í hinu daglega lífi 

verður vikið að kenningum Billig um hversdagslega þjóðernishyggju. 

 

3.3.2 Michael Billig og hversdagsleg þjóðernishyggja (e. banal nationalism) 

Kenningar Michael Billig um hversdagslega þjóðernishyggju veita vissar 

útskýringar á því hvernig þjóðernishyggjan verkar. Hvernig hún, sem mannleg 

sköpun, hefur fengið yfirbragð eðlislægrar tilveru og orðið viðtekin innan ríkja 

sem lengi hafa staðið föstum rótum. Í kenningum hans felst sú sýn á 

þjóðernishyggjuna að hún sé í raun hluti af okkur öllum og öllum athöfnum okkar 

í daglegu lífi, ekki á algjörlega ómeðvitaðan hátt heldur fremur á hversdagslegan 

hátt, eins og heitið gefur til kynna. Hann heldur því fram að við séum minnt á 

þjóðerni okkar á hverjum degi án þess að við tökum beinlínis eftir því. Hann 

beinir sjónum sínum því fremur að fánum og þjóðtáknum sem lúra í 

bakgrunninum en þeim sem er flaggað, að peningaseðlum og táknum sem við 

sjáum og meðhöndlum daglega án þess að veita þeim sérstaka athygli og telur að 

við tækjum fyrst eftir því ef öll táknin hyrfu eða fánalitunum yrði skipt út, líkt og 

þegar klukka hættir að tifa. Samkvæmt Billig eru þjóðtáknin því hluti af þeim 

bakgrunni sem við göngum út frá. Þau gera þjóðerni okkar að viðteknum hlut en 

með því festa þau tilveru þjóðarinnar jafnframt í sessi og stuðla að sífelldri 

endursköpun hennar (Billig, 1995).  

Að mati Billig kemur þó fleira til en þjóðtáknin ein. Hann leggur m.a. 

áherslu á tungumálið og hvernig þjóðernishyggjunni er flaggað innan þess í 

venjubundinni málnotkun. Í stað þess að horfa til stórra orða um þjóðhetjur og 

sigra beinir hann athyglinni að smáorðum sem veita stöðuga og nánast 

ómeðvitaða áminningu um föðurlandið og hina þjóðlegu sjálfsmynd (Billig, 
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1995). Í þessu sambandi horfir hann fremur til orðanna við og hér en lýður og 

samfélag þar sem orðin sýna það samhengi sem talað er út frá. Hann skoðar 

sérstaklega þátt stjórnmálamanna og fjölmiðla í sísköpun eða endursköpun 

þjóðernishyggju og hvernig hún birtist í tungumálinu. Billig telur ráðamenn vera 

mikla áhrifavalda hversdagslegrar þjóðernishyggju en það stafi fremur af því 

hversu áberandi þeir eru en af beinum pólitískum áhrifum þeirra. Þeir nái til fjölda 

fólks dag hvern, m.a. fyrir tilstilli fjölmiðla, þar sem þeir tala ekki einungis til 

allrar þjóðarinnar heldur einnig fyrir hana og hagsmunum hennar. Með því 

skírskota þeir í sífellu til okkar sem þjóðar og staðsetja okkur innan okkar 

föðurlands. Þeir minna okkur á hver við erum og hvar við erum og draga um leið 

mynd af okkar heimi sem hinum raunverulega hlutlæga heimi og föðurlandið 

verður að samhenginu sem stöðug er gengið út frá. Í þessu felst einnig að 

fjölmiðlar skipa nokkuð stóran sess í sísköpun þjóðernishyggju þar sem þeir miðla 

orðum ráðamanna til fólksins. Þáttur þeirra er þó viðmeiri þar sem í uppbyggingu 

fréttaefnis er meðal annars að finna viðhald á skiptingu heimsins upp í tvö svæði, 

þ.e. föðurlandið og útlönd, sem birtist í aðskilnaði innlendra og erlendra frétta. Í 

skiptingunni í föðurlandið og útlönd, við og hinir, felst auk þess ákveðin 

skilgreining á okkur útfrá hinum. Við slíka skiptingu verða til  staðalímyndir þar 

sem við stöndum fyrir það sem telst eðlilegt og venjulegt en hinir verða að 

táknmyndum hins óvenjulega og óeðlilega (Özkirimli, 2010).  

Kenningar Billig veita ekki einungis sýn á það hvernig þjóðernishyggjan 

birtist okkur í hinu venjubundna og daglega lífi heldur varpa þær einnig ljósi á 

þátt ráðamann og fjölmiðla í endursköpun og viðhaldi hennar. Þær draga upp þá 

mynd af þjóðernishyggju að hún sé hluti af okkur en ekki einungis stefna sem 

tilheyri öfga-hægriöflum eða þeim sem berjast fyrir sjálfstæði og myndun nýrra 

þjóða. Hún birtist okkur sem hluti af hinu daglega lífi en ekki sem ákveðin kennd 

sem blossi upp við tilteknar aðstæður og deyi inn á milli. Hversdagsleikinn felur 

þó ekki í sér að þjóðernishyggjan sé með öllu óumdeilanleg eða geti ekki talist 

vafasöm. Hún er liður í sífelldri endursköpun þjóðarinnar og viðheldur því um 

leið heimssýn sem byggir á skiptingu á heiminum upp í ólíkar þjóðir, í við og 

hinir. (Billig, 1995). 

Samkvæmt Krumer-Nevo og Benjamin felur aðgreiningin á okkur og 

hinum, eða öðrunin, í sér ákveðna yfirhafningu á okkur og um leið lítillækkun á 
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hinum. Aðgreiningin frá hinum er hluti af sjálfinu og sjálfsmynd okkar þar sem 

skilgreining okkar á okkur sjálfum miðar iðulega út frá því sem aðgreinir okkur 

frá öðrum. Við búum yfir tilfinningum, skynsemi, getu, reynslu, þekkingu og vilja 

en hina skortir allt þetta þar sem þeir endurspegla það sem við teljum óæskilegt og 

óeðlilegt. Í þessu felst því jafnframt að hinir eru álitnir sneyddir sjálfi, sýnileika, 

sérstöðu og um leið er ekki fallist á rödd þeirra og þekkingu (Krumer-Nevo og 

Benjamin, 2010).  

Iris Marion Young, fjallar í þessu sambandi um menningarlega 

heimsvaldastefnu (e. cultural imperialism) þar sem tilteknir hópar, svo sem 

minnihlutahópar innan þjóða, verði ósýnilegir, verði fyrir fordómum og steyptir í 

staðalímyndir. Með ósýnileikanum á hún við að einstaklingarnir innan hópsins séu 

sviptir eigin persónuleika og persónulegu viðhorfum en birtist hinum ríkjandi 

menningarhópi einungis sem einn hópur með sérstaka reynslu og hagsmuni. Á 

sama tíma eru þeir útmálaðir eftir ákveðinni staðalímynd sem hinir, frávik frá 

viðmiðinu, þ.e. gildum, reynslu og viðhorfum ríkjandi menningar sem álitin er 

algild. Hinn ráðandi hópur þarf ekki að upplifa sig sem hóp þar sem hann skipar 

óskilgreinda, hlutlausa og að því er virðist, algilda stöðu innan samfélagsins. 

Fórnarlömb menningarlegrar heimsvaldastefnu geta hins vegar ekki gleymt 

sameiginlegri sjálfsmynd þess hóps sem þau tilheyra, eða eru talin tilheyra, þar 

sem að hegðun og viðbrögð annarra minna þau stöðugt á hana (Young, 2003).  

Af þessu má sjá að öðrunin er ekki bundin við landamæri ríkja heldur 

huglæga skilgreiningu á þjóðinni, þ.e. hverjir eru taldir tilheyra henni og hverjir 

ekki. Í henni felst meðal annars skipting í hópa innan þjóða þar sem innflytjendur 

geta verið flokkaðir sem hinir. Ragnhildur Jónsdóttir talar í þessu sambandi um 

heimahópa og útihópa og telur þá síðarnefndu geta átt á hættu að verða beittir 

ákveðinni mismunun og orðið að skotmarki fyrirlitningar, sérstakalega ef fólk 

skynji þá sem yfirvofandi hættu. Þetta eigi meðal annars við um samfélög þar sem 

að heimahópurinn upplifi innflytjendur sem einhvers konar ógn við viðtekin og 

ríkjandi gildi og skoðanir (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007).  

Eins og áður segir hefur þjóðernishyggja ekki einungis áhrif á það hvernig 

við skynjum okkur og okkar sjálfsmynd heldur hefur hún einnig áhrif á það hvaða 

augum við lítum aðra. Hún á sér margar birtingarmyndir en fyrirfinnst ekki 

einungis meðal pólitískra öfgahópa eða á ákveðnum tímum, heldur er hún hluti af 
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hinum félagslega raunveruleika sem við búum við. Hún er í sífelldri endursköpun 

og þar koma ólíkir aðilar við sögu, ekki einungis ríkið, heldur einnig 

stjórnmálamenn og fjölmiðlar, svo dæmi séu tekin. Hún birtist okkur í 

tungumálinu þar sem í því endurspeglast sá raunveruleiki sem upplifum, hvernig 

við skynjum hver við erum og um leið hverjir og hvernig hinir eru. Hún er hluti af 

því sem við göngum útfrá, álítum venjulegt og eðlilegt, og er af þeim sökum mjög 

áhrifamikil. Hana er hægt að nýta í góðum eða slæmum tilgangi, hún getur verið 

álitin nauðsynleg undirstaða lýðræðis og lýðveldis þar sem í henni felst 

sameiningarkraftur en getur einnig orðið til þess að vekja upp deilur og stríð. 

Áhrif þjóðernishyggju stafa ekki síst af því að í gegnum endursköpun og 

hversdagsleika gefur hún mannlegri sköpun yfirbragð eðlislægrar tilveru. Áður en 

vikið verður að aðferðafræðinni verða franskri þjóðernishyggju, sköpun hennar, 

þeirri hugmyndafræði sem hún grundvallast á og birtingarmyndum hennar gerð 

skil. Umfjöllun um franska þjóðernishyggju grundvallast á þeim kenningum um 

þjóðernishyggju sem hér hefur verið gerð grein fyrir en henni er jafnframt ætlað 

að setja umræðuna um „bannið gegn búrkunni― í fræðilegt samhengi. 

 

3.3.3 Frönsk þjóðernishyggja 

Í Frakklandi á sér stað mikil samkeppni um hugmyndir og hugmyndafræði, þrátt 

fyrir að við tilteknar aðstæður geti ólíkir hópar sameinast um viss gildi og viðhorf 

(Bowen, 2007). Hin sameiginlegu gildi eru hluti af arfleið frönsku byltingarinnar 

(1789) og á þeim grundvallast frönsk þjóðernishyggja. Í þeim endurspeglast 

annars vegar sýn Frakka á franskt samfélag, grundvöll þess og samband við 

einstaklinginn og hins vegar markar byltingin pólitískt upphaf franskrar 

þjóðernishyggju.  

Áherslan á einingu þjóðarinnar og sameiginleg gildi gerir það að verkum 

að franska byltingin hefur orðið að vissu sameiningartákni Frakka þrátt fyrir að 

marka í raun upphaf pólitískrar sköpunar hennar. Hugmyndir Frakka um franska 

þjóð, og þá þætti sem taldir eru tengja ólíka einstaklinga hennar saman, eru því 

byggðar á pólitískri hugsun en þeir hafa einnig orðið fyrir áhrifum frá 

hugmyndum franskra fræðimanna og heimspekinga. Fræðimenn hafa flokkað 

franska þjóðernishyggju sem frjálslynda. Hún er því talin grundvallast á 
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hugmyndum Renan um að „líf þjóðar sé dagleg atkvæðagreiðsla,― sem fjallað var 

um í kafla 2.3.1. hér að framan. Með þeim er lögð áhersla á val einstaklingsins til 

þess að tilheyra þjóðinni. Þó má deila um það hvort frönsk þjóðernishyggja sé í 

rauninni frjálslynd þar sem val einstaklingsins virðist að vissu leyti bundið af 

hinum sameiginlegu gildum og sýn Frakka á þau (Guðmundur Hálfdanarson, 

2001). 

 Í hugmyndum franska heimspekingsins Jean-Jacques Rousseau birtist 

áherslan á vilja einstaklingsins til þess að tilheyra frönsku samfélagi en um leið 

veita þær vissa sýn á þátt sköpunar í mótun franskrar þjóðernishyggju. Rousseau 

leit á þjóðernishyggju sem nauðsynlegt sameiningarafl samfélaga og innræta 

þyrfti fólki hana, helst frá blautu barnsbeini. Hann lagði ríka áherslu á 

almannahagsmuni framar sérhagsmunum „la volonté générale― og taldi að líf í 

samfélagi grundvallaðist á þeim. Fólk yrði að gerast borgarar í stað „hommes de 

nature― þar sem hinir síðarnefndu lifðu aðeins fyrir sjálfa sig en borgarar væru 

undir því samfélagi komnir sem þeir væru hluti af. Þessa tilfinningu um að 

tilheyra hvert öðru taldi hann aðeins unnt að skapa með þjóðrækni og 

föðurlandsást. Sannur lýðveldissinni væri sá sem hefði öðlast ást á föðurlandi sínu 

með móðurmjólkinni. Sýn Rousseau á grundvelli einingar samfélagsins samrýmist 

því hugmyndum sumra módernista sem telja þjóðernishyggjuna nauðsynlegt 

sameiningarafl samfélagsins. Þjóðernishyggjan er því álitin nauðsynleg til þess að 

umbreyta hópi ólíkra einstaklinga í eina þjóð. Með því að leggja einnig áherslu á 

innrætingu þjóðernishyggjunnar er jafnframt lögð áhersla á að hana þurfi í raun að 

skapa (Özkirimli, 2010).  

Í þessu sambandi er áhugavert að horfa til frönsku þjóðarinnar við upphaf 

byltingarinnar. Undir ancien régime, fyrir tíma frönsku byltingarinnar, var enginn 

þjóðfáni, aðeins héraðsfánar. Tungumálið sem mannréttindayfirlýsingin var 

skrifuð á tilheyrði einungis minnihluta þeirra íbúa sem taldir voru til frönsku 

þjóðarinnar. Fyrir norðan Loire, að undanskyldum Bretagneskaga, skildu flestir 

franska tungu en í suðrinu var hún nær öllum óskiljanleg. Af þessum sökum 

horfði aðeins brot af hinni frönsku þjóð á sjálfa sig sem „Frakka― þegar 

mannréttindayfirlýsingin var sett fram og gildi lýðræðisins, frelsi jafnrétti, 

bræðralag (fr. liberté, égalité, fraternité), voru meitluð í stein (Billig, 1995). Við 

upphaf fyrsta lýðveldisins var því lögð áhersla á að sameina frönsku þjóðina. 
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Jean-Paul Rabaut de Saint-Etienne, einn af fyrstu kjörnu þingfulltrúum Frakka 

eftir byltingu, áleit t.d. að móta þyrfti fólk eins og leir. „Við þurfum að endurnýja 

núlifandi kynslóðir um leið og við mótum komandi kynslóðir. Við verðum að gera 

Frakka að nýrri þjóð― (Bell, 2001: 2). Rabaut taldi nauðsynlegt að miðla stöðugt 

til allra Frakka sömu samræmdu hugmyndunum til þess að ná þessu fram. Til þess 

þyrfti að notast við allar mögulegar leiðir, skynjanir, ímyndanir, minningar, 

skynsemi, allt það sem mannskepnan byggi yfir (Bell, 2001). Við upphaf frönsku 

byltingarinnar var í raun ekki til nein frönsk þjóð heldur var fremur um að ræða 

visst markmið sem talið var nauðsynlegt að ná svo standa mætti vörð um nýfengið 

frelsi borgaranna undan einræði. 

Franska byltingin markar því á vissan hátt mikilvægustu pólitísku 

uppsprettu hugmyndarinnar um þjóðernishyggju þar sem hugmyndir hennar urðu 

til þess að þjóðin varð álitin eina réttmæta uppspretta stjórnmálalegs valds. Þjóðin 

varð í þessum skilningi sameiginlegur og jafn ríkisborgararéttur (fr. citoyenneté)  

eins og hann birtist í slagorðum byltingarinnar frelsi, jafnrétti, bræðralag 

(Özkirimli, 2010). Hinn pólitíski þáttur franskrar þjóðernishyggju er því fremur 

sýnilegur og sköpun franskrar þjóðernishyggju á vissan hátt meðvituð þar sem 

hún er talin grundvallast á þeim einstaklingum sem mynda þjóðina og vilja þeirra 

til þess að tilheyra henni, sbr. hugmyndir Rousseau hér að framan.  

Frönsk þjóðernishyggja grundvallast því meðal annars á vali 

einstaklingsins og ætti því, samkvæmt kenningu Renan, að teljast frjálslynd. 

Hvort val einstaklingsins er raunverulegt er þó ekki öruggt. Í þessu sambandi 

tekur Guðmundur Hálfdanarson dæmi um tungumálið þar sem hann talar um að 

markmið ráðamanna á síðari hluta 19. aldar hafi verið að allir Frakkar töluðu 

frönsku þrátt fyrir að í yfirlýsingum þeirra væri að finna þau skilaboð að tungumál 

skiptu engu máli fyrir franskt þjóðerni. Þar var hinni frjálslyndu þjóðernishyggju 

haldið á lofti þrátt fyrir að aðferðir við sameiningu franskrar þjóðar hafi m. a. 

beinst að því að útrýma öðrum tungumálum en frönskunni, s.s. þeim tungumálum 

sem töluð voru á Bretagne og í suðurhluta landsins. Til marks um þetta vitnar 

Guðmundur til orða Émile Combes, fyrrum forsætisráðherra Frakklands: 

„Bretónar verða aðeins lýðveldissinnar þegar þeir tala frönsku― 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001, bls. 24). Frönsk þjóðernisvitund virðist því 
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byggja að töluverðu leyti á aðlögun borgaranna að gildum fransks samfélags (e. 

assimilationist) (Brubaker, 1992). 

Þrátt fyrir að óvíst sé hvort frönsk þjóðernishyggja geti talist frjálslynd 

skipar val einstaklingsins ríkan sess í hugmyndum Frakka um þjóðernishyggju, 

ekki síst um samband einstaklingsins við samfélagið og um leið við franska ríkið. 

Í Frakklandi er rík áhersla lögð á aðskilnað hins opinbera frá einkalífinu. Eitt af 

aðalmarkmiðum frönsku byltingarinnar var að hið opinbera yrði að vettvangi þar 

sem franskir borgarar upplifðu sameiginleg gildi og hugðarefni. Það sem ekki 

sameinaði borgarana átti ekki að koma milli þeirra og samfélagsins heldur átti það 

einungis heima í einkalífinu: „Frelsi er grunngildi einkalífsins; lýðveldisleg 

samkvæmni er grunngildi hins opinbera rýmis― (Bowen, 2007, bls. 157-158).  

Bræðralag hefur því mikla þýðingu fyrir Frakka en það merkir samkennd 

og náungakærleikur (frönsk-íslensk orðabók). Áherslan á samkennd Frakka birtist 

m.a. í áherslunni á blöndun ólíkra menningarhópa (fr. mixité). Hún er talin hafa 

þau áhrif að franskir ríkiborgarar líti á aðra franska borgara sem samborgara sína í 

stað þess að sjá þá sem tákn fyrir tiltekin þjóðarbrot, þjóðhátt eða kyngervi. 

Blöndunin á því að verða til þess að afmá séreinkenni og veita einstaklingum 

sameiginlega lýðveldiskennd (e. Republican sameness) (Bowen, 2007). 

Eitt af því sem talið er ógna einingu þjóðarinnar og hinum sameiginlega 

vilja franskra borgara til þess að tilheyra hver öðrum og frönsku samfélagi er 

communautarisme. Hugtakið felur í sér einangrun samfélagshópa, sem markast af 

tilteknum uppruna, og viðleitni þeirra til þess að loka sig af (fr. repli 

communautaire). Ógnin er talin felast í því að einangrunin beri þess merki að 

hóparnir neiti að aðlaga sig að eða samlagast frönsku samfélagi. Hin 

menningarbundna einangrun (fr. communautarisme) er því talin ógna beinum 

samskiptum ríkisins við einstaklinginn og um leið undirstöðu franskrar pólitískrar 

hugmyndafræði. Hún aðskilur einstaklinga þar sem þeir eru taldir meta tengsl sín 

við hinn afmarkaða samfélagshóp meira en þátttöku þeirra í frönsku samfélagi og 

hlutdeild þeirra í hinni frönsku þjóð. Menningarbundin einangrun er því 

gildishlaðið orð sem felur nánast alltaf í sér neikvæða merkingu. Birtist sú afstaða 

meðal annars í ummælum fyrrum forsætisráðherra Frakklands, Jean-Pierre 

Raffarain, sem hann lét falla í febrúar árið 2004: „Afneitun á menningarbundinni 
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einangrun er franskt sérkenni; með því eru almannahagsmunir settir ofar 

sérhagsmunum― (Bowen, 2007, bls. 158) 

 Af þessu má sjá að frönsk þjóðernishyggja grundvallast á vali 

einstaklingsins en því vali eru jafnframt settar vissar skorður og það bundið 

grunngildum lýðveldisins; frelsi, jafnrétti, bræðralag. Til þess að sýna fram á að 

vilja tilheyra franskri þjóð er því nauðsynlegt að beygja sig undir gildi hennar, 

franska ríkið og sýn þess á þau. Frönsk þjóðernishyggja er margslungið fyrirbæri 

en hér hefur verið dregin upp mynd af henni með það að markmiði að setja 

umræðuna um „bannið gegn búrkunni― í fræðilegt samhengi.  

 Kenningarammi ritgerðarinnar hefur nú verið kynntur til sögunnar, en 

hann grundvallast á póststrúktúralisma, femínisma og kenningum um 

þjóðernishyggju. Með þessum þremur kenningarskólum er lagður nauðsynlegur 

grundvöllur undir greiningu á þeim þemum sem komu í ljós í rannsókninni, en 

það mun skýrast nánar þegar greint verður frá niðurstöðum hennar í kafla 5. Áður 

en grein verður gerð fyrir þemunum verður vikið aðferðafærðinni.  
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4 Aðferðafræði og úrvinnsla 

Við rannsókn á umfjöllun um heildarslæðuna í frönskum fjölmiðlum er byggt á 

eigindlegri aðferðafræði þar sem aðaláhersla er lögð á orðræðugreiningu í anda 

Michel Foucault, en kenningar hans eru ekki einungis hluti af þeim 

kenningafræðilega grunni sem hér er byggt á heldur fela þær einnig í sér 

aðferðafræði. Með þeirri aðferðafræði er leitast við að rannsaka samspil orðræðu, 

valds og þekkingar og hvaða áhrif það getur haft á myndun svokallaðra 

sannleiksvelda sem stjórnað geta gildum og viðhorfum samfélaga, eins og áður 

hefur komið fram (McNay, 1992). Um er að ræða fremur breiðan og óhlutbundinn 

greiningarramma sem felur í sér nokkra áskorun þegar kemur að því að greina 

skrifleg gögn á hagnýtan hátt (Hayter, 2007). Af þeim sökum er einnig stuðst við 

aðferðafræði sem byggist á Grundaðri kenningu til þess að leggja hagnýtan grunn 

að hugmyndafræðilegri greiningaraðferð.  

Grunduð kenning er aðferð sem miðast við að þróa kenningar, hugtök og 

tilgátur út frá gögnum í stað þess að slíkt sé gert út frá fyrirfram gefnum 

hugmyndum, öðrum rannsóknum eða greiningarrömmum sem þegar liggja fyrir, 

eins og fyrr segir (Taylor og Bogdan, 1998). Hér er henni þó fyrst og fremst beitt 

við greiningu á gögnunum með það að markmiði að gögnin leiði rannsóknina en 

ekki leitast við að þróa nýjar kenningar eða hugtök. Kenningarrammanum er síðan 

ætla að varpa ljósi á gögnin og setja þau í nýtt samhengi. Áður en greint verður 

nánar frá aðferðafræði grundaðrar kenningar verður sjónum beint að 

orðræðugreiningu í anda Foucault og tengslum hennar við fjölmiðla, vettvang 

þeirrar rannsóknar sem hér er gerð. Fjallað verður um orðræðugreiningu Foucault 

í kafla 4.1 en sjónum beint að grundaðri kenningu í kafla 4.2. Að lokum verður 

gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar í kafla 4.3.  

 

4.1 Orðræðugreining í anda Foucault 

Eins og kom fram í kafla 2.1 telur Foucault að orðræður geti verið allt í senn, 

valdatæki og afleiðing valda, og að þær geti að sama skapi verkað sem hindranir, 

mótstaða og upphaf andstæðra stefna. Orðræður breiða út völd, styrkja þau en geta 

einnig grafið undan völdum og berskjaldað þau. Á svipaðan hátt geta þögn og 

leynd verkað sem valdaskjól boða og banna en einnig losað um tök þeirra og 

kveðið á um tiltölulega óskýr mörk umburðarlyndis. Að mati Foucault eru því 
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ekki til tilteknar orðræður valda og andstætt þeim aðrar orðræður sem brjóta í 

bága við þær. Innan sömu stefnu er því hægt að finna andstæðar orðræður en 

orðræður geta einnig gengið frá manni til manns án þess að breytt sé frá einni 

stefnu yfir í aðra, andstæða stefnu. Þegar orðræðurnar eru greindar þarf því að 

vefengja þær út frá því hvaða gagnkvæmu áhrif valda og þekkingar þær tryggja. 

Orðræður geta því í raun aldrei verið ýmist ríkjandi eða víkjandi, falið í sér yfirráð 

eða kúgun. Þær geta engu að síður dregið upp birtingarmynd af yfirráðum eða 

ríkjandi viðhorfum ákveðins tíma fyrir sig  (Foucault, 1998). Við 

orðræðugreiningu horfir Foucault því ekki til þess sem er „vísindalegt― eða „satt― 

innan orðræðunnar heldur snýst orðræðugreiningin um að sjá í sögulegu samhengi 

hvernig áhrif sannleika eru sköpuð innan orðræðna sem eru sjálfar hvorki sannar 

né rangar. (Foucault, 2001). 

Orðræðugreining Foucault felst í því að setja þær orðræður sem koma fyrir 

innan umræðna í nýtt samhengi og er það gert út frá þremur mismunandi þáttum, 

(1) inntaki þeirra, (2) út frá mögulegum áhrifum þeirra og út frá því sem Foucault 

kallar (3) notkun á eins forskrift í gagnstæðum tilgagni. Með innihaldi orðræðna 

er átt við það sem sagt er og það sem þagað er yfir, það sem gengið er út frá og 

það sem er bannað. Möguleg áhrif orðræðna markast af því hver tali, hvaða 

valdastöðu hann gegni og því stofnanatengda samhengi sem hann er í. Eins 

forskrift í gagnstæðum tilgangi á síðan við um það að innan sömu orðræðu getur 

verið að finna þætti sem, undir ákveðnum kringumstæðum, stjórna einstaklingum 

en geta einnig verið leiðin að frelsi þeirra. Í þessu sambandi tekur Foucault sem 

dæmi hvernig skrif og skilgreiningar innan sálfræði og lögfræði, sem byggðust á 

orðræðubúntum
25

 um samkynhneigð, fólu í sér sterkt félagslegt aðhald á sviðum 

„öfuguggaháttar― en urðu um leið til þess að opna á „andstæðar― orðræður. Þar 

talaði samkynhneigðin sínu máli og fór fram á tilverurétt sinn með því að nota 

sama orðaforða og sömu flokkanir og hún hafði verið læknisfræðilega fordæmd út 

frá  (Foucault, 1998). 

Við greiningu á þeirri umræðu sem hér er tekin fyrir er leitast við að beita 

hugmyndum Foucault og setja um leið umræðuna í nýtt samhengi. Horft er til þess 

hvað kemur fram, um hvað er fjallað og hvað ekki, hverju er þagað yfir og hverju 

er varpað fram sem viðteknum sjónarmiðum. Athyglinni er beint að því hvaða 

                                                 
25

 Sjá umfjöllun um orðræðubúnt í kafla 2.1.  
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raddir fá að heyrast innan umræðunnar og hverjum þær raddir tilheyra. Er fyrst og 

fremst vitnað í orð ráðamanna eða fá þær konur sem klæðast heildarslæðunni 

einnig svigrúm til þess að tjá sínar skoðanir? Þá er einnig horft til þess hvort sömu 

orðræður séu notaðar til þess að færa rök fyrir ólíkum skoðunum og um leið hvort 

viðteknum hugmyndum tiltekins tíma sé storkað eða fremur stuðlað að því að 

festa þær í sessi.  

Mögulegur vettvangur orðræðugreiningar er víða en Foucault lítur til að 

mynda á menntakerfið, kirkjuna, fjölskylduna, ríkisstjórnir og fjölmiðla sem 

tilteknar orðræður. Það stafi af því að þessar stofnanir eða einingar, fyrir tilstilli 

og með samspili tungumáls, valds og þekkingar, eigi þátt í að skapa og ýta undir 

tiltekna samfélagssýn og hugmyndafræði en útiloka aðra (Cavallaro, 2003). Þáttur 

fjölmiðla er hér sérstaklega áhugaverður þar sem sú greining sem hér er gerð 

beinist að fjölmiðlaumfjöllun og þeirri mynd sem fjölmiðlar draga fram af 

umræðunni um lagasetningu gegn heildarslæðunni. Töluverðra áhrifa fjölmiðla 

gætir við sköpun og viðhald tiltekinnar samfélagssýnar og hugmynda um menn og 

konur, ekki síst vegna þess að þeir sjá um að dreifa þeim hugmyndum og þeirri 

sýn til almennings. Fjölmiðlar eru því mikilvægur vettvangur pólitískrar 

ímyndarsköpunar og ábyrgð fjölmiðla á mótun fordóma og staðalímynda af þeim 

sökum mikil (Toma, 2007). Ekki er um einhliða ímyndarsköpun að ræða heldur 

eru fjölmiðlar, líkt og tungumálið sjálft, vettvangur átaka um það sem telst „rétt― 

hverju sinni, þær hugmyndir sem við höfum um okkur sjálf og aðra innan 

samfélagsins og þá hugmyndafræði sem viðtekin er á hverjum tíma fyrir sig.  

 

4.2 Grunduð kenning 
Grunduð kenning er nokkuð frábrugðin öðrum kenningum og 

rannsóknaraðferðum þar sem gögnin eru greind og túlkuð um leið og þeim er 

safnað. Í stað þess að byggja upp greiningarramma, greina gögnin út frá tilteknum 

kenningum og fyrirfram mótuðum hugtökum eiga gögnin að leiða rannsakandann 

og hugtökin verða til í ferlinu. Slík nálgun auðveldar rannsakandanum að stýra 

gagnasöfnuninni og beina henni á nýjar slóðir og um leið er hægt að koma í veg 

fyrir að gögnum sé safnað sem ekki nýtast við rannsóknina. Markmiðið er því að 

þróa þær hugmyndir sem rannsakandinn hefur um efnið, frekar en koma á þær 
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einhverjum böndum og því um aðleiðslu fremur en afleiðslu að ræða (Charmaz, 

2004) 

Þegar byggt er á kenningum við gagnaúrvinnslu er rannsakandinn mjög 

meðvitaður um þá þætti og þau mynstur sem unnt er að útskýra með kenningunni 

en um leið er auðvelt að horfa fram hjá mikilvægum atriðum sem fram koma í 

gögnunum. Grundaðri kenningu er ætlað að koma í veg fyrir slíkt með því að láta 

gögnin ráða ferðinni. Til þess að það sé hægt er notast við tilteknar aðferðir í 

gagnagreiningunni.  

Í fyrstu er búinn til kóði (e. code) en með því er leitast við að skilgreina 

um hvað gögnin snúast, hvað kemur fram. Það er gert með því að skoða hverja 

línu fyrir sig og skilgreina hana út frá því sem fjallað er um eða vísað er til 

(Charmaz, 2004). Ýmist er hægt að notast við svokallaða „lifandi kóða― sem 

innihalda beina tilvitnun í umræðuna eða „yrðingar― en þær eru umorðun 

rannsakanda á því sem fram kemur innan hennar. Þegar unnið er með erlent 

tungumál er nánast ómögulegt að notast við lifandi kóða þar sem að þýðing felur 

alltaf í sér einhvers konar umorðun. Eitt orð getur falið í sér margslungna 

merkingu og því getur þýðing haft þær afleiðingar að einhver merkingahluti 

orðsins glatist. Þá geta orð einnig öðlast nýja merkingu eftir þýðingu í þeim 

tilvikum þar sem hið þýdda orð felur í sér margslungnari merkingu en 

upprunaorðið. Þegar unnið er með erlend orð er því fremur um yrðingar en lifandi 

kóða að ræða. Til þess að minnka líkur á rangtúlkunum, sem gætu orðið vegna 

blæbrigðamunar á merkingum tiltekinna orða og til þess að gæta þess að orðin 

héldu sem lengst upprunalegri merkingu sinni, var notast við lifandi kóða í allri 

gagnasöfnun og greiningu. Unnið var með kóðana á upprunalegu máli og einungis 

þýtt yfir á íslensku þegar kom að því að greina frá niðurstöðum. Í þeim tilvikum 

þar sem vitnað var beint til ummæla í umræðunni, og um leið notast við lifandi 

kóða, var hinn upprunalegi texti látinn fylgja í neðanmálsgrein.  

Kóðunum er ætlað að stuðla að því að nýju ljósi sé varpað á hið venjulega 

og hversdagslega og fá rannsakandann til þess að sjá það sem tekið er sem gefið, 

hið sjálfsagða, í nýju ljósi. Þeim er jafnframt ætlað að auðvelda rannsakandanum 

að brjóta gögnin niður í flokka þar sem endurtekning á svipuðum kóðum skapar 

visst mynstur. Flokkarnir fela þannig í sér sameiginleg þemu og mynstur margra 

mismunandi kóða (Charmaz, 2004). Þessir flokkar geta verið myndaðir á tvo 
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mismunandi vegu samkvæmt svokallaðri formgerðarflokkun (e. typology). Sú 

fyrri snýr að því hvernig viðföngin sjálf skilgreina og flokka hluti og manneskjur í 

umhverfi sínu en hin síðari felur í sér að rannsakandinn kemur sér upp sinni eigin 

flokkun. Með því að þróa formgerðarflokkanir er rannsakandinn að skapa 

hugmyndafræðilega tengingu milli ólíkra fyrirbæra (Taylor og Bogdan, 1998).  

Þar sem unnið var að mestu leyti með lifandi kóða í gagnasöfnun og 

gagnaúrvinnslu var meira um að flokkarnir eða þemun, sem urðu til, byggðust á 

skilgreiningu og flokkun viðfanganna sjálfra. Horft var til þess hvaða mynd var 

dregin upp af þeim konum sem klæðast heildarslæðunni í umræðunnar og með 

hvaða hætti fólk réttlætti skoðanir sínar og hugmyndir um heildarslæðuna sem og 

lagasetninguna. Þrjú meginþemu komu í ljós. Hið fyrsta snéri að heildarslæðunni 

sem táknmynd kúgunar og vanvirðingar en það birtist meðal annars í kóðum á 

borð við „búrkan snýst um frelsi og virðingu konunnar―, búrkan er „tákn um 

undirgefni“ og „tákn um atlögu að einstaklingsfrelsi―, svo dæmi séu tekin. 

Kóðarnir eru því myndaðir af þeim orðum sem notuð voru til þess að lýsa 

heildarslæðunni sem tákni um undirgefni þeirra sem henni klæðast. Endurtekning 

þeirra og notkun af mörgum ólíkum aðilum myndaði tiltekið mynstur og til varð 

þemað heildarslæðan sem vandamál sem tengist virðingu og frelsi konunnar. 

Innan þess þema gat einnig að líta andsvar þar sem sömu orð um virðingu og 

frelsi voru notuð til þess að færa rök fyrir andstæðum sjónarmiðum. 

Hin þemun tvö voru mynduð á svipaðan hátt og í öðru þemanu voru það 

orð og setningar á borð við „búrkan er ekkert annað en sýnileg og holdleg tjáning 

bókstafstrúar- og strangtrúarmanna,“ „búrkan er ekki trúartákn heldur merki um 

öfgahyggju“ og „búrkan er ógnvænleg― sem mynduðu, ásamt fleiri svipuðum 

orðum og setningum, þemað um hinar ógnvænlegu bókstafstrúarkonur. Þriðja 

þemað snéri síðan að frönsku samfélagi og gildum þess sem heildarslæðan var 

álitin ógna. Það birtist til að mynda í setningum á borð við þær að   búrkan væri 

„andstæð grundvallarreglum og gildum lýðveldisins― og að hún fæli í sér 

„lítillækkun og væri ekki í samræmi við frönsk gildi.― 

Til þess að ná utan um alla kóðana og hina mismunandi flokka eru síðan 

skrifuð minnisblöð (e. memo-writing) en þau brúa bilið milli kóðunar og fyrstu 

draga að heildstæðri greiningu á gögnunum. Í slíkum skrifum felst sundurliðun á 

flokkunum þar sem þeir eru brotnir niður eftir efni. Hver flokkur er skilgreindur 
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eins vel og unnt er og eiginleikar hans kannaðir sem og þær forsendur sem liggja 

til grundvallar og jafnframt er reynt að varpa ljósi á hvernig og hvenær hann 

þróast og breytist (Charmaz, 2004). 

Grunduð kenning fellur í raun vel að aðferðafræði Foucault þar sem í 

báðum tilvikum er reynt að losna úr  viðjum vanans. Hér er þó ekki horft fram hjá 

kenningum heldur eru þær notaðar sem ákveðin stoð við greininguna. Þau hugtök, 

sem mynda grunninn í kenningunum, eru ekki skilgreind á almennan hátt heldur 

fremur afstætt. Kenningarnar og hugtökin eru þannig höfð til hliðsjónar án þess að 

þau bindi hendur rannsakanda um of við greiningu á gögnunum. Við 

orðræðugreininguna var reynt að greina þau orð, orðasambönd og vísanir í atburði 

(e. representations), sem komu hvað oftast fyrir í umræðunni, og þá merkingu 

sem þau höfðu fyrir lesendur sem og notendur þeirra. Áhersla var lögð á þær 

vísanir sem notaðar voru við gagnrýni og réttlætingu á lagasetningunni og þær 

síðan kortlagðar með tilliti til þess hvernig valdatengslin birtust innan þeirra. 

Hverju var ögrað og hvað sett fram sem staðreyndir og viðmið (Neumann, 2008). 

Einnig var reynt að koma auga á hvort sama orðræða var notuð til þess að réttlæta 

og færa rök fyrir andstæðum sjónarmiðum (Ackerly, 2008) og horft til þess sem 

ekki kom fram, eins og áður segir (Dunn, 2008). 

Kenningunum var þannig beitt til þess að koma auga á ákveðið samhengi 

milli ólíkra þátta og þær notaðar til að greina ákveðin mynstur innan orðræðunnar. 

Grundaðri kenningu var hins vegar beitt á þann hátt að við gagnaöflun var ekki 

einblínt á kenningarnar heldur notast við aðferðafræðina sem kenningin 

grundvallast á. Hver lína fyrir sig var greind, búnir til hugmyndahópar og notast 

var við minnismiða með það að markmiði að gögnin leiddu rannsakandann að 

ákveðinni niðurstöðu en ekki unnið út frá fyrirfram ákveðinni tilgátu um 

niðurstöður. Kenningarnar nýttust því við að sjá ákveðið samhengi innan 

gagnanna en ekki var lagt upp með að þróa hugtök eða kenningar, líkt og grunduð 

kenning leggur töluverða áherslu á (Taylor and Bogdan 1998). 

 

4.3 Gagnasöfnun 
Eins og áður hefur komið fram nær orðræðugreiningin yfir þrjá mánuði innan 

þriggja franskra fréttamiðla — júní 2009, júlí 2010 og október 2010 innan Le 

Monde, Le Figaro og Libération — og snýr að fréttaflutningi tengdum lögunum 
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um bann við því að hylja andlit á almannafæri sem sett voru 11. október 2010 og 

tóku gildi 11. apríl 2011. Í fyrstu var lagt upp með að greina umfjöllun innan sex 

mánaða tímabils en sökum fjölda greina og stærðar verkefnisins var talið 

nauðsynlegt að afmarka greininguna við þrjá mánuði og einskorða hana jafnframt 

við ofangreinda þrjá fjölmiðla. Val fjölmiðlanna markaðist fyrst og fremst af 

ólíkum stjórnmálalegum áhrifum en einnig er um fremur víðlesna fjölmiðla að 

ræða, eins og áður hefur verið greint frá. Le Monde er hlutlaus fréttamiðill, ef 

marka má eigin yfirlýsingar blaðsins, Le Figaro er heldur til hægri og Libération 

hallast til vinstri. Með þessu er leitast við að ná til ólíkra pólitískra sjónarmiða og 

þess gætt að greiningin byggist ekki á fréttaumfjöllun sem einungis er undir 

áhrifum hægri- eða vinstrisinnaðra stjórnmálaafla.  

Þeir þrír mánuðir sem teknir voru fyrir marka mikilvæg skref í átt til 

lagasetningar og um leiða jafnframt í ljós áhugaverð grundvallarsjónarmið í 

umræðunni. Þegar um svo viðamikla umræðu er að ræða er nauðsynlegt að 

afmarka greininguna svo að einhver kostur sé á því að ná utan um hana og vinna 

úr henni innan þess tímaramma sem samræmist umfangi verkefnisins. Valið á 

þeim mánuðum sem teknir eru fyrir mótast fyrst og fremst af viðfangsefninu. 

Sjónum er beint að upphafi umræðunnar þar sem línurnar eru lagðar, að umfjöllun 

um umræður innan franska þingsins í tengslum við atkvæðagreiðslu um 

lagasetninguna og loks að þeim tímapunkti þar sem lögin fara fyrir 

stjórnlagadómsstólinn og hljóta í kjölfarið samþykki. Þessi þrjú tímabil, júní 2009, 

júlí 2010 og október 2010, endurspegla þá áherslu sem lögð er á samfélagslega 

orðræðu og með hvaða hætti hún er nýtt í umræðunni til þess að veita tilteknum 

skoðunum réttmæti.  

Við gagnasöfnun var horft til frétta jafnt sem innsends efnis þar sem leitast 

var við að fá sem besta mynd af þeim ólíku táknmyndum sem heildarslæðan hefur 

öðlast, en líta má á fjölmiðlaumfjöllun sem vissa endurspeglun á umfjöllun 

samfélagsins um líðandi stund, eins og fram kom í kafla 4.1. Fréttir fela í sér 

umfjöllun um atburði samtímans og eru skrifaðar af fólki sem túlkar þessa atburði 

og velur úr hvað skuli fjalla um og hvernig.  
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Töluverður tími fór í að finna gagnasöfnunaraðferð sem myndi nýtast vel 

við verkefnið. Fyrst var lagt upp með að notast við svokallaðar RSS-skrár
26

 

fréttamiðla þar sem safna átti fréttum jafnóðum og birta þær á tiltekinni 

heimasíðu. Átti slík aðferð að auðvelda alla yfirsýn og vinnu með gögnin en við 

nánari skoðun reyndist hún ekki henta nægilega vel þar sem hún takmarkast við 

tiltekinn fjölda færslna aftur í tímann. Algengur fjöldi er til dæmis 25 nýjustu 

færslurnar hverju sinni en slíkt hentar engan veginn þegar greina á umfjöllun sem 

nær marga mánuði aftur í tímann. Því var ákveðið að nýta leitarvélar fjölmiðlanna 

sjálfra sem reyndust þó vera misgóðar til þess að safna fréttunum. Í stað þess að 

notast við vefþjónustu RSS-skráa til þess að safna gögnunum var ákveðið að 

notast við hana til þess að halda utan um allar fréttirnar á einni tiltekinni vefsíðu. 

Fréttum frá Libération var safnað í gegnum leitarvél miðilsins og veitti leit 

eftir orðinu „burqa― (ísl. búrka) 384 niðurstöður fyrir sex mánaða tímabil. Einnig 

var leitað eftir orðunum „niqab― (ísl. níkab) (188 niðurstöður) og „voile intégral― 

(ísl. heildarslæða) (379 niðurstöður) en þau orð eru notuð jöfnum höndum í 

umræðunni, eins og áður hefur komið fram. Í sumum tilvikum var um sömu 

greinar að ræða sem höfðu að geyma fleiri en eitt af ofangreindum orðum. 

Vefþjónustan í kringum RSS-skrárnar kom sér því vel þar sem hún jók á yfirsýn 

og auðveldaði um leið alla flokkun á fréttunum og útilokun á því að sömu 

fréttirnar væru greindar tvisvar. Þá auðveldaði hún þá afmörkun sem síðar átti sér 

stað og fólst í því að greina einungis þrjá mánuði í stað sex en innan þjónustunnar 

var auðvelt að aðgreina umfjöllunina eftir mánuðum. Slóðum þeirra frétta sem 

fundust við leit í leitarvél miðilsins var safnað saman og þær nýttar til þess að 

birta allar fréttirnar á einni heimasíðu, http://burka.saevar.is.  

Innan hinna miðlanna tveggja, Le Monde og Le Figaro, var töluvert um 

greinar sem bundnar voru áskrift og greiða þurfti fyrir aðgang að þeim. Hjá þeim 

fyrrnefnda var einungis boðið upp á að nýta sér 25 slíkar greinar á mánuði en Le 

Figaro bauð upp á áskrift þar sem hægt var að sækja 90 greinar á mánuði. Í 

gegnum Konunglega bókasafnið í Kaupmannahöfn og Kaupmannahafnarháskóla 

reyndist hægt að leita innan þessara tveggja miðla að kostnaðarlausu og fá 
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 RSS stendur fyrir Really Simple Syndication og hefur verið notast við orðið efnisstraumar á 

íslensku. Efnisstraumarnir fela í sér nýtt efni á heimasíðum og vefsíðum, s.s. fréttamiðla eða 

bloggsíðna. Með því að safna veitum í lesara er hægt að fylgjast með öllu nýju efni sem kemur inn 

á síðurnar. 

http://burka.saevar.is/
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niðurstöðurnar senda í ritvinnsluskjali. Þar sem engin slóð fylgdi fréttunum 

reyndist óhagkvæmt að notast við vefþjónustu RSS-skránna en slíkt hefði haft í 

för með sér mikla vinnu við að setja hverja frétt fyrir sig handvirkt inn á vefinn. 

Sú vinna hefði aldrei borgað sig enda fólst upprunaleg hugmynd í því að auðvelda 

alla yfirsýn og utanumhald á greinunum. Það varð því úr að vefþjónustukerfi 

RSS-skránna og heimasíðan http://burka.saevar.is
27

 nýttist einungis fyrir fréttir 

Libération en unnið var með aðrar fréttir í ritvinnsluskjölum. 

Þegar upp var staðið var fjöldi þeirra frétta og greina sem notast var við 

160. Fréttir og greinar tengdar orðunum búrka, níkab og heildarslæða voru alls 32 

hjá Le Monde, 63 hjá Libération og 65 hjá Le Figaro á því tímabili sem tekið var 

til greiningar. Um er að ræða heildarfjölda frétta eftir að farið hafði verið yfir 

niðurstöður leitar og gengið úr skugga um að ekki væri um fleiri en eina útgáfu af 

hverri frétt að ræða. Þar sem leitað var eftir fleiri en einu leitarorði komu sumar 

fréttir upp tvisvar til þrisvar ef öll orðin sem leitað var eftir komu fyrir innan 

hennar. Fjöldinn segir þó ekki allt en til þess að gefa einhverja mynd af magninu 

var orðafjöldi frétta og greina frá Le Figaro um 30.000 fyrir það tímabil sem hér 

var tekið fyrir, eða um 91 síða. Orðafjöldi frétta og greina Le Monde var síðan rétt 

rúmlega um 15.000 og rúmar 40 síður. Þar sem fréttum frá Libération var safnað í 

gegnum RRS-skrár fékkst ekki eins gott yfirlit yfir orðafjölda þeirra en fjöldi 

frétta var svipaður og hjá Le Figaro eins og fyrr segir. Hér hefur verið gerð grein 

fyrir þeirri aðferðafræði sem nýtt var við söfnun og úrvinnslu á gögnunum en nú 

verður vikið að umfjöllun um þau þemu sem greiningar- og kenningaramminn 

varpaði ljósi á.  
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 Síðan er virk og safnar stöðugt RSS skrám frá fjöldanum öllum af frönskum fjölmiðlum. Þar 

er því hægt að sjá nýlegar fréttir sem tengjast umræðunni um heildarslæðuna. Á tímabili voru 

einungis birtar greinar Libération fyrir það tímabil sem tekið var til greiningar en eftir að henni var 

lokið var aftur opnað fyrir greinar allra fjölmiðlanna.   

http://burka.saevar.is/
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5 Búrkan, tákn kúgunar og bókstafstrúar, ósamrýmanleg 

frönskum gildum 

Sú aðferðafræði sem beitt var við greiningu á umræðunni um „bannið gegn 

búrkunni― og gerð var grein fyrir í 4. kafla hér að framan, varpaði ljósi á þrjú 

meginþemu umræðunnar.
28

 Það fyrsta snýr að orðræðu um virðingu og frelsi 

þeirra kvenna sem klæðast heildarslæðunni og birtist í þemanu heildarslæðan er 

vandamál sem snýr að frelsi og virðingu konunnar, annað snertir heildarslæðuna 

sem táknmynd bókstafstrúar og hið þriðja snýr að gildum fransks samfélags og 

þeirri ógn sem samfélaginu er talin steðja af heildarslæðunni. Fyrstnefnda þemað 

birtist m. a. í orðræðu um kvenfrelsi og samfélag sem talið er byggt á jafnrétti 

kynjanna þegar fjallað er um lagasetningu sem bannar konum að klæðast 

heildarslæðunni á almannafæri. Í öðru þemanu er m.a. vísanir tilvísunum til 

strangtrúaðra múslima, trúarofstækis og öfgahópa súnna-múslima sem nefnast 

salafistes á frönsku. Í þeirri orðræðu felst ákveðin vísun til öryggis og þeirrar 

ógnar sem talin er stafa af þeim sem klæðast heildarslæðunni. Öryggisorðræðan er 

þó ekki einungis falin í orðræðu um trúarofstæki heldur er einnig fjallað beint um 

ógnina sem talin er felast í því að einstaklingar séu ekki auðkennanlegir innan 

hins opinbera rýmis og er sú orðræða hluti af þriðja þemanu. Þar eru vísanir í 

franska lýðveldið la République, þau gildi sem það byggir á og aðlögun eða 

samlögun
29

 (fr. intégration) innflytjenda að því einnig töluvert áberandi. Almennt 

er umræðan er þó ekki einsleit og innan hennar er að finna margar mismunandi 

raddir sem sumar mynda eins konar andsvör við ríkjandi orðræðum. Tekin eru 

viðtöl og vitnað í sérfræðinga á sviðum íslams, la laїcité, arabískrar og 

múslimskrar menningar og fengin eru álit lögfræðinga á vandkvæðum við 

lagasetningu sem tengist klæðaburði fólks.  

Andsvörin við ríkjandi orðræðu er að finna í þeirri umræðu sem beinist að 

gagnrýni á  lagasetninguna. Þar er helst vísað til einstaklings- og trúfrelsis, að 

umræðan beri vott um fordóma í garð múslima og feli í sér birtingamynd 

umburðarleysis gagnvart þeim. Sumir bera einnig fyrir sig ákveðinn samanburð 
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 Greiningin nær til júní 2009, júlí 2010 og október 2010 í Le Monde, Libération og Le 

Figaro, eins og áður hefur komið fram. 
29

 Íslenska orðið aðlögun er fremur gildishlaðið orð en það felur í sér að innflytjendur eigi að 

aðlaga sig að okkar samfélagi. Franska orðið þýðir raunar samþætting eða samruni. Í umræðunni 

má þó greina ólíkar merkingar þess þar sem því er stundum beitt í merkingunni aðlögun fremur en 

samlögun.  
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þar sem búrkan er borin saman við bikiní eða míní-pils. Þrátt fyrir að orðræðurnar 

geti verið ólíkar eftir því hvort um er að ræða rök með eða á móti banni getur 

svipuð orðræða einnig verið notuð til þess að færa rök fyrir ólíkum viðhorfum. Í 

þemanu sem snýr að frelsi og virðingu kvennanna er orðræðan t.d. notuð á þann 

hátt. Þar notast báðir aðilar, bæði þeir sem leggjast gegn banni og þeir sem styðja 

það, jöfnum höndum við orðræðu tengda virðingu og frelsi þeirra kvenna sem 

klæðast heildarslæðunni. Heildarslæðan felur því í sér mörg mismunandi tákn sem 

hlaðin eru ólíkum merkingum. Með því að fara nánar í hvert þema fyrir sig og 

brjóta hugtökin niður, verður flett ofan af hinum ýmsu táknmyndum hennar og 

þeim hugmyndum sem búa þar að baki. Til þess að gera grein fyrir orðræðunni er 

vitnað til þeirra ummæla sem birt voru um heildarslæðuna í fjölmiðlum á því 

tímabili sem hér er til greiningar. Svo að unnt sé að sýna fram á að um tiltekið 

þema sé að ræða er nauðsynlegt að draga fram nokkurn fjölda ummæla, en eins og 

fram kom í umfjöllun um aðferðafræði rannsóknarinnar í kafla 4.2, grundvallast 

þemun m.a. á endurtekningum.
30

  

Byrjað verður að gera grein fyrir þemanu um heildarslæðuna sem 

táknmynd kúgunar og vanvirðingar  í kafla 5.1 og dregin verður upp mynd af því 

hvernig þemað birtist í umræðunni. Kaflanum er skipt í tvo undirkafla sem 

markast af þeim ólíku merkingum sem lagðar eru í heildarslæðuna. Í kafla 5.1.1. 

verður fjallað um heildarslæðuna sem táknmynd kúgunar og vanvirðingar en í 

kafla 5.1.2. verður gerð grein fyrir andsvarinu, þ.e. þeim hluta orðræðunnar sem 

snýr að áherslunni á hið frjálsa val kvennanna og heildarslæðuna sem tákn 

virðingar og sæmdar. Í lok kaflans verður vikið að áliti fræðimanna á 

spurningunni hvort um kúgun eða frjálst val sé að ræða og grein gerð fyrir sýn 

þeirra á heildarslæðuna og þær konur sem henni klæðast. Í kafla 5.2 verður 

sjónum beint að heildarslæðunni sem tákni fyrir hinar ógnvænlegu 

bókstafstrúarkonur og loks verður táknmynd heildarslæðunnar sem andstæðu við 

allsherjarreglu og frönsk gildi gerð skil í kafla 5.3.  
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 Ekki er þó unnt að minnast á öll þau ummæli sem látin voru falla. Fjöldi ummæla er einnig 

mismikill eftir þemum en erfitt getur reynst að gera nægilega grein fyrir þeim mismun sem 

fyrirfinnst á fjölda þeirra. Þau ummæli sem snúa að andsvarinu, þeim hluta orðræðunnar þar sem 

heildarslæðan er álitin tákn um virðingu eða sæmd þeirra kvenna sem henni klæðast, eru til að 

mynda mun færri en þau sem byggja á hugmyndinni um hina kúguðu „búrkuklæddu― konu. Til 

þess að geta eigi að síður gert grein fyrir þeim hluta orðræðunnar eru flest öll ummæli af því tagi 

tínd til. Það hefur hins vegar þau áhrif að ummælin virðast fleiri og viðameira samanborið við þau 

sem talist geta hluti af hinni ríkjandi umræðu. 
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5.1 Heildarslæðan er vandamál sem snýr að frelsi og virðingu 

konunnar!
31

  

Nicolas Sarkozy lét þau orð falla falla í ræðu þann 22. júní 2009 að heildarslæðan 

fæli í sér vandamál tengd virðingu og frelsi konunnar. Í kjölfarið fylgdi síðan sú 

yfirlýsing að búrkan væri ekki trúartákn heldur tákn um „undirokun“ og 

„lítillækkun“
32

 (Coroller, 23. júní 2009; Gabizon, 24. júní 2009; Le Monde, 23. 

júní 2009, 30. júní 2009; Libération, 22. júní 2009a, 22. júní 2009c, 30. júní 

2009a; Waintraub, 23. júní 2009). Orðin marka á vissan hátt upphaf umræðunnar 

og eru mjög áberandi í allri umfjöllun um mögulega lagasetningu gegn 

heildarslæðunni í júnímánuði 2009. Aðrir tala á svipuðum nótum, hvort sem um er 

að ræða ráðamenn, þingmenn, talskonur femínistahreyfinga, múslima eða jafnvel 

talsmenn Al-Qaeda. Áherslan er á virðingu og frelsi konunnar en þó leggja ekki 

allir sama skilning í þau orð eða í það minnsta hvernig best sé staðið vörð um 

frelsið og virðinguna. 

 Samkvæmt Franskri-íslenskri orðabók í vefbókasafni Snöru felur franska 

orðið dignité í sér merkingarnar virðing, sæmd, virðuleiki, reisn, myndugleiki, 

sjálfsvirðing, stolt, heiður, metorð og tign. Orðið getur því jafnt átt við um 

sjálfsvirðingu sem tign þar sem hið fyrra vísar til þeirrar virðingar sem við berum 

fyrir okkur sjálfum en hið síðara til þess að virðingin, eða „la dignité“, fyrirfinnist 

á mismunandi stigum. Það sést m.a. í íslenskri notkun á orðunum háttvirtur, 

hæstvirtur, virðulegur og máltækinu að komast til vegs og virðingar. Sá skilningur 

á orðinu stangast á við merkinguna að bera virðingu fyrir öðrum, þar sem vísað er 

til þess að allar mannverur eigi að njóta virðingar, óháð aldri, stöðu, kyni, 

kynþætti, trú, skoðunum eða öðrum þáttum sem greinir þær að. Í þeim skilningi er 

virðingin skilyrðislaus og felur það í sér að allir eigi að njóta sömu virðingar. 

Margræðni hugtaksins virðing endurspeglast í notkun þess í umræðunni og 

birtist m. a. í því hversu ólíkur sá hópur er sem beitir því, hvað talið er ógna 

virðingu konunnar og hvernig best sé að standa vörð um virðingu hennar. Flestir 
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 Stytting á orðum sem Frakklandsforseti, Nicolas Sarkozy lét falla 22. júní 2009: Le voile 

intégral n„est „pas un problème religieux― mais „de liberté et de dignité de la femme―, [c‘est un] 

„signe d„asservissement, d„abaissement.―   
32

 „Je veux le dire solennellement [...] La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe 

d'asservissement, c'est un signe d'abaissement.“ 
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ráðamenn og þingmenn virðast á einu máli um að heildarslæðan sé tákn um 

kúgun, útilokun og lítillækkun konunnar. Í þeim fáu tilvikum
33

 þar sem grein er 

gerð fyrir skoðunum þeirra kvenna sem klæðast heildarslæðunni eða aðstandenda 

þeirra, koma fram andstæð sjónarmið. Þar er heildarslæðan er fremur talin fela í 

sér sæmd og konurnar taldar kjósa að klæðast heildarslæðunni af fúsum og 

frjálsum vilja. Umræðan er því nokkuð tvípóla þar sem spjótin beinast ýmist að 

því hvort konurnar klæðist heildarslæðunni af fúsum og frjálsum vilja eða hvort 

um kúgun sé að ræða, beina eða óbeina. Eins og áður segir er þó einnig að finna 

fjölbreyttari sjónarhorn og birtast þau meðal annars í ummælum fræðimanna um 

málið, eins og fram kemur í greiningunni.  

5.1.1 Búrkan, tákn kúgunar og vanvirðingar gagnvart konunni 

Í þeirri orðræðu sem snýr að heildarslæðunni sem táknmynd kúgunar og 

vanvirðingar er sú mynd dregin upp af hinum níkabklæddu konum að þær séu 

þolendur og þvingaðar til þess að klæðast heildarslæðunni. Orðræðan byggist því 

á hugmyndinni um hina kúguðu níkabklæddu konu og viðtekningu hennar. Hún 

birtist í orðum og ummælum ráðamanna, formanna femínistahreyfinga og 

þingmanna sem oft og tíðum eru höfð beint eftir þeim án sérstakra útskýringa. Það 

að óþarft sé að útskýra fullyrðingar á borð við þá sem höfð var eftir Nicolas 

Sarkozy hér að framan um að búrkan væri vandamál sem snéri að virðingu og 

frelsi konunnar sýnir fram á hversu viðtekin tengingin er milli heildarslæðunnar 

og kúgunar. 

Forsætisráðherra Frakklands, François Fillon, er meðal þeirra ráðamanna 

sem telur heildarslæðuna fela í sér frelsisskerðingu og vanvirðingu gagnvart 

konum en hann sagðist „aldrei láta virðingu og frelsi konunnar verða fótum 

troðin―
34

 (Leclerc, 26. júní 2009; Libération, 30. júní 2009b). Hann lét þau orð 

einnig falla að búrkan snérist ekki einungis um trúfrelsi heldur „frelsi og virðingu 

                                                 
33

 Lítið ber á umfjöllun þar sem greint er frá skoðunum þeirra kvenna sem klæðast 

heildarslæðunni. Birt var ein grein í Le Monde í júní sem byggð var á völdum þáttum úr 

bloggfærslum notenda síðunnar, www.lemonde.fr, og komu þar fram sjónarmið fólks sem sagðist 

þekkja náið konur sem klæddust heildarslæðunni. Í ummæli einstakra ráðamanna er að finna 

svipaða sýn og þar er birt. Mest ber þó á ummælum þar sem heildarslæðan er talin tákn um kúgun 

og vanvirðingu við þær konur sem henni klæðast. Þemað birtist því fremur í því að við gagnrýni á 

lagasetningunni sækir fólk í svipaða orðræðu en að þau byggist á miklum endurtekningum. Það 

ber einnig að hafa í huga að hér er einungis miðað við þær fréttir og greinar sem birtust í Le 

Monde, Libération og Le Figaro þá þrjá mánuði sem teknir eru til greiningar. 
34

 „jamais laisser la dignité et la liberté des femmes bafouées.― 

http://www.lemonde.fr/
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konunnar―
35

 (Libération, 30. júní 2009b). Fillon gengur út frá því í orðum sínum 

að heildarslæðan snúist um frelsi og virðingu konunnar en um leið felst í þeim sú 

sýn á heildarslæðuna að hún tákni hið andstæða, frelsisskerðingu og vanvirðingu. 

Með því að útskýra ekki nánar að hvaða leyti hún troði á frelsi og virðingu 

konunnar varpar hann táknmyndinni fram líkt og um staðreynd væri að ræða og 

ýtir um leið undir viðtekningu hennar. Í þessu sambandi er einnig athyglisvert að 

velta fyrir sér merkingu orðsins virðing og á hvaða forsendum heildarslæðan er 

talin vanvirða þær sem henni klæðast.  Er það fyrir neðan virðingu konunnar að 

líkami hennar sé hulinn? Grundvallast virðingin fyrst og fremst á táknrænni 

merkingu heildarslæðunnar og viðtekningu hennar? 

Viðtekning hugmyndarinnar um hina kúguðu búrkuklæddu konu byggist 

meðal annars á endurtekningu, eins og áður hefur komið fram, en fleiri tala á 

svipuðum nótum og Fillon. Í ummælum þeirra birtist táknmyndin m.a. í áherslu á 

líkama kvennanna, í áhrifamiklum viðlíkingum sem notuð er um heildarslæðuna 

og í áherslu á sjálfsmynd þeirra kvenna sem henni klæðast, eða raunar skort á 

henni.  

Þau ummæli sem tengjast líkömum kvenna virðast fyrst og fremst bundin 

við orðræðu femínista. Sabine Salmon, formaður hreyfingarinnar Einhuga konur 

(fr. présidente de l'association Femmes Solidaires), taldi að heildarslæðan og 

„einföld slæða― (fr. le simple voile) væru í raun af sama meiði og í báðum 

tilfellum „væri líkami kvenna þrætuepli (fr. enjeu) í stríði gegn frelsi þeirra“
36

 

(De Boishue, 2. júlí 2010). Hún áleit því að með heildarslæðunni, og í raun 

slæðum múslimskra kvenna almennt, væri verið að reyna að stjórna líkömum 

kvenna og hefta um leið frelsi þeirra. Í grein Sihem Habchi, formanns 

femínistahreyfingarinnar Hvorki hórur né kúgaðar (fr. Ni putes ni soumises), og 

Naїma Charaї, félaga í sósíalistaflokknum og kjördæmisfulltrúa Aquitaine (fr. 

Conseillère régionale d'Aquitaine), sem birtist í júlí 2010 er sjónum einnig beint 

að líkama kvenna, þ.e. hvernig neikvæð sýn á kvenleikann verður til þess að 

sumar konur kjósi að hylja líkama sinn. Þær telja að konurnar skammist sín fyrir 

kvenleika sinn og hylji sig meðal annars til þess að verjast fyrirlitningu og rógi: 

                                                 
35

 „La burqa ce n„est pas seulement une question de liberté religieuse“ mais une „question de 

la liberté et de la dignité de la femme.― 
36

 „dans les deux cas, le corps des femmes est l'enjeu d'une guerre contre leur liberté.― 
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Þrýstingurinn sem [margar konur og ungar stúlkur] verða fyrir leiðir 

of oft til þess að þær skammast sín fyrir kvenleika sinn, upp að því 

marki að þær hylja hann og jafnvel afneita honum. Það að vera 

kvenleg þýðir að vera hóra. Það að vera kvenleg felur í sér að vera 

berskjölduð gagnvart fyrirlitningu, rógi, að eiga ekki lengur skilið 

virðingu og eiga jafnvel á hættu að verða fyrir árás. Ef við leyfum 

konunni sem hylur allan líkama sinn að vera tákn „hins góða 

kvenleika― hvað verður þá um þær sem líta á það sem merki um 

hugrekki að klæðast pilsi í skólanum? Hvað verður um þær sem 

berjast fyrir því að stunda nám? Hvað verður um þær sem berjast 

daglega fyrir því að vera virtar sem frjálsar konur?
37

 (Habchi og 

Charaї, 13. júlí 2010). 

 

Samkvæmt þessum ummælum klæðast múslimskar konur heildarslæðunni sökum 

ákveðins þrýstings sem þær verða fyrir en um leið er dregin upp sú mynd af þeim 

að þær viðhaldi á vissan hátt hinni slæmu ímynd með því að klæðast henni. Þær 

telja því einnig að með því að láta það viðgangast að konur klæðist 

heildarslæðunni sé verið að samþykkja að konurnar séu táknmynd „hins góða 

kvenleika.― Í greininni, sem beint er til þingmanna sósíalistaflokksins og felur í 

sér áskorun um að samþykkja lagasetninguna, er því að finna þá sýn á málið að 

með því að kjósa gegn lagasetningu sé verið að kjósa með heildarslæðunni og því 

sem hún er talin standa fyrir (Habchi og Charaї, 13. júlí 2010). 

Orðræðu sem snýr að kvenleikanum er einnig að finna í ummælum André 

Gerin en hann telur heildarslæðuna vera niðurlægjandi klæðaburð
38

 (Libération, 

17. júní 2009), „tákn um atlögu að einstaklingsfrelsi, [og] að kvenleikanum― 

(Equy, 17. júní 2009). Þrátt fyrir að vera ekki áberandi í umræðunni er notkunin á 

orðinu kvenleiki athyglisverð, ekki síst fyrir þær sakir að heildarslæðan er talin 

ógna honum á einhvern hátt. Habchi og Charaї leggja áherslu á þær neikvæðu 

hugmyndir sem þær telja múslima hafa um hið kvenlega og kvenleikann en að 

sama skapi telja þær hugmyndirnar verða til þess að sumar konur skammist sín 

fyrir kvenleika sinn og hylji hann. Það virðist því vera skýr tenging milli líkamans 

                                                 
37

 „Les pressions qu‟[de nombreuses femmes et jeunes filles] subissent les conduisent trop 

souvent à avoir honte de leur féminité au point de la camoufler, parfois même de la nier. Etre 

féminine, c‟est être une pute. Etre féminine, c‟est s‟exposer au mépris, au dénigrement, ne plus 

mériter le respect et parfois même risquer l‟agression. Si nous laissons la femme intégralement 

voilée devenir le symbole de la „bonne féminité“, que vont devenir celles pour qui porter une jupe 

au lycée est un acte de bravoure ? Que vont devenir celles qui se battent pour poursuivre leurs 

études ? Que vont devenir celles qui luttent au quotidien pour être respectées en tant que femmes 

libres ?“ 
38

 „tenue vestimentaire dégradante.― 
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og kvenleikans, þ.e. að líkaminn sé talinn vera táknmynd kvenleikans. Að mati 

Gerin er heildarslæðan „niðurlægjandi― klæðaburður og tákn um „atlögu að 

kvenleikanum.― Hvort slík atlaga stafar af táknrænni merkingu slæðunnar eða 

þeirri staðreynd að hún hylji allan líkamann kemur ekki fram en vekur eigi að 

síður upp spurningar um hvort það að vera kona sé bundið við birtingarmynd 

líkamans, hvort hann er hulinn eða alls ekki. 

Í öðrum ummælum André Gerin er síðan að finna áhrifamiklar viðlíkingar 

þar sem hann líkir heildarslæðunni við fangelsi á einum stað (fr. des prisons de 

tissus) (Gabizon, 10. apríl 2009) og segir hana vera „farandfangelsi―
39

 á öðrum 

(Equy, 17. júní 2009; Le Monde, 17. júní 2009a, 17. júní 2009b).  

 

Ásýnd þessara fangelsuðu kvenna er okkur nú þegar óbærileg þegar 

hún kemur frá Íran, Afganistan og Sádí-Arabíu. Hún er algjörlega 

óviðunandi á grundu fransks lýðveldis
40

 (Le Monde, 17. júní 2009a; 

Libération, 17. júní 2009, 18. júní 2009b)  

 

Við getum ekki látið okkur nægja að halda fagrar ræður um frelsi og 

mannréttindi í Íran eða Afganistan. Ég tel að við verðum einnig að 

sópa fyrir framan eigin dyr
 41

 (Equy, 17. júní 2009) 

 

Í orðum Gerin er að finna ríka áherslu á ásýnd kvennanna sem ganga um í 

„farandfangelsum― en sömuleiðis er að finna samlíkingu á aðstæðum þeirra við 

aðstæður kvennanna sem búa í Íran, Afganistan og Sádí-Arabíu, þar sem settar 

hafa verið strangar reglur um klæðaburð af hálfu yfirvalda. Hægt að skilja Gerin á 

þann hátt að hann yfirfæri kúgun þeirra kvenna sem þar búa yfir á þær konur sem 

klæðast heildarslæðunni í Frakklandi.  

Í ummælum þingmannsins Lionnel Luca (UMP) er konunum líkt við hórur 

og jafnframt gengið út frá því að þær séu af erlendu bergi brotnar en hann lét 

eftirfarandi orð falla í júlí 2010: „Þeim sem vilja klæðast búrkunni er velkomið að 

taka beint flug til Kabúl eða Peshawar― (Henry, 8. júlí 2010). Ef þær segja: „þetta 

er mitt frelsi, mitt val― svarar hann fullum hálsi: „eins og hórurnar með sínum 

                                                 
39

 „La burqa représente une atteinte aux libertés individuelles, à la féminité, il s„agit d„une 

prison ambulante.― 
40

 „La vision de ces femmes emprisonnées nous est déjà intolérable lorsqu„elle nous vient 

d„Iran, d„Afghanistan, d„Arabie saoudite... Elle est totalement inacceptable sur le sol de la 

République française.― 
41

 „On ne peut pas se contenter de tenir des beaux discours sur la liberté et les droits de 

l„Homme en Iran ou en Afghanistan. Je crois qu„il faut aussi balayer devant sa port.― 
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hórmöngurum segjast vera alveg frjálsar
42

 (Henry, 8. júlí 2010). Í þessum 

ummælum er því ekki einungis haldið fram að konurnar séu neyddar til þess að 

klæðast heildarslæðunni heldur er rýrð einnig kastað á þær konur sem segjast gera 

það af fúsum og frjálsum vilja. Blaðamaður virðist hins vegar ekki taka mark á 

ummælum Luca og líkir honum við Lukku-Láka sem skjóti fyrst og hugsi svo en 

með því grefur hann undan áhrifum orða hans og vægi.  

Annað dæmi þar sem notast er við áhrifamikla viðlíkingu er að finna í 

ummælum Fadela Amara (UMP), ráðuneytisstjóra í málefnum ríkis og borgar (fr. 

La secrétaire d„Etat à la ville) og fyrrum formanns femínistahreyfingarinnar Ni 

Putes Ni Soumises. Í stað þess að líkja konunum við hórur eða heildarslæðunni við 

fangelsi talar hún um að hún sé „líkkista sem drepi grundvallarfrelsi―
43

: „Þegar á 

heildina er litið eru þær konur sem [klæðast] búrkunni fórnarlömb [en búrkan] 

felur í sér afnám allrar tilveru þeirra―
44

 (Le Monde, 19. júní 2009; Libération, 19. 

júní 2009). Viðlíkingar sem þessar eru ekki mjög áberandi innan umræðunnar en 

þær eru eigi að síður hluti af þeirri mynd sem dregin er upp af konunum þar sem 

þeim er lýst sem kúguðum fórnarlömbum. Í lýsingu Amara eru konurnar þó ekki 

eingöngu taldar fórnarlömb heldur einnig álitnar sviptar allri tilvist. Í ummælum 

hennar er því einnig að finna ákveðna tengingu við sjálfsmynd þeirra kvenna sem 

henni klæðast og hvernig heildarslæðan er álitin ræna konurnar allri sjálfsmynd. 

Í ummælum Sarkozy er einnig að finna áherslu á sjálfsmynd kvennanna 

sem klæðast heildarslæðunni en hann telur að hún feli í sér útilokun konunnar frá 

samfélaginu og brottnám sjálfsmyndar hennar: 

Við getum ekki sætt okkur við að í okkar landi séu konur fangar 

bakvið net,
45

 útilokaðar frá samfélaginu og sneyddar allri sjálfsmynd. 

Það samræmist ekki þeim hugmyndum sem franska lýðveldið hefur 

um virðingu konunnar (Gabizon, 23 júní 2009)
46

. 

 

                                                 
42

 „Celles qui veulent la porter sont libres de prendre un vol direct pour Kaboul ou Peshawar― 

Si elles disent : „C‟est ma liberté, c‟est mon choix―, il rétorque : „Comme les putes, avec leurs 

maquereaux, se disent toutes libres.― 
43

 „cercueil qui tue les libertés fondamentales.― 
44

 „Globalement, les femmes qui ont la burqa, confiscation de leur existence même, sont des 

victimes.― 
45

 Grillage á frönsku sem þýtt getur vírnet; hænsnanet; vírnetsgirðing samkvæmt fransk-

íslenskri orðabók í vefbókasafni Snöru.  
46

 „Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un 

grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. Ce n'est pas l'idée que la 

République française se fait de la dignité de la femme.― 
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Svipuð mynd er dregin upp í lýsingu á hátíðahöldum í Clichy-sous-Bois, þegar 

fyrsti steinninn var lagður að nýrri mosku þar í bæ. Hópnum sem hafði safnast 

saman var þar lýst sem, „litríkum og glaðlegum, án búrku eða níkab, röð ólíkra 

persónuleika―
47

 (Coroller, 22. júní 2009). Í þessum ummælum er lögð áhersla á 

hversu einangraðar og persónuleikasnauðar konurnar eru taldar vera þar sem 

heildarslæðan ræni konurnar sjálfsmynd þeirra.  

Í orðræðunni um frelsi og virðingu hinna níkabklæddu kvenna, sem 

byggist á heildarslæðunni sem táknmynd kúgunar, er að finna ummæli ráðamanna 

og þingmanna úr ólíkum flokkum sem og talskvenna femínistafélaga. Ummælin 

eru því ekki bundin við einn stjórnmálaflokk, hægri eða vinstri öfl, þrátt fyrir að 

við atkvæðagreiðslu um lagasetninguna hafi skoðanir verið nokkuð skiptar á 

vinstri vængnum, m.a. innan sósíalistaflokksins (PS). Nær allir þingmenn 

hægriflokkana, UMP og NC, greiddu hins vegar atkvæði með henni, svo dæmi 

séu tekin. Orðræðan um lagasetninguna fellur einnig að þemanu um frelsi og 

virðingu kvennanna þar sem að hún grundvallast meðal annars á táknmyndinni 

um hina kúguðu níkabklæddu konu. Í þeirri orðræðu verður lagasetningin að 

svarinu við kúguninni þar sem hún er talin fela í sér frelsun þeirra kvenna sem 

klæðast heildarslæðunni.  

Til marks um það eru ummæli André Gerin en hann sagði lögin vera 

„skynsamleg, [þar sem þau fælu í sér] vernd og frelsun konunnar― (Chahine, 8. 

júlí 2010; S. Huet, 29. júlí 2010). Hann taldi jafnframt að í banninu fælist fagur 

„sigur fyrir frelsun konunnar― (Le Monde, 8. október 2010). Habchi og Charaї eru 

sama sinnis en þær telja „þvingandi og táknrænt vald laganna― nauðsynlegt til 

þess að standa vörð um „frelsun― þessara kvenna: 

Bann á heildarslæðunni innan opinbers rýmis felur í sér sönnun þess, 

fyrir allar konur sem búa í Frakklandi, að lýðveldið er varnarveggur 

gagnvart allri þeirri hugmyndafræði sem ógnar frelsun þeirra, sem enn 

er á viðkvæmu stigi. Með því er verið að segja þeim að lýðveldið er 

ekki óstöðugt og vanmáttugt í vörninni fyrir réttindum þeirra, frelsi 

þeirra og virðingu. Slíkt krefst þvingandi og táknræns valds laganna. 

Grundvöllur þess er samstaða og sammæli lýðveldissinna
48

 (Habchi 

og Charaї, 13. júlí 2010). 

                                                 
47

 „Une foule colorée et joyeuse, sans burqa ni niqab. Une brochette de personnalités.―  
48

 „Interdire le port du voile intégral dans l‟espace public, c‟est affirmer à toutes les femmes 

qui vivent en France que la République est le rempart contre toutes les idéologies qui cherchent à 

remettre en cause leur émancipation, si fragile encore. C‟est leur dire que la République ne vacille 

pas, qu‟elle ne faiblit pas dans la défense de leurs droits, de leur liberté et de leur dignité. Pour 
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Haft er eftir Roger-Gérard Schwartzenberg, heiðursforseta PRG, róttækra 

vinstri manna (fr. Parti Radicale de Gauche), að formáli frönsku 

stjórnarskrárinnar frá 1946 og 1958 réttlæti það að sett verði lög um notkun 

heildarslæðunnar en í þeim formála eru konum tryggð réttindi á öllum sviðum til 

jafns við réttindi karla
49

 (Libération, 20. júní 2009). Með þessu er sett 

jafnaðarmerki milli lagasetningarinnar og ákvæða stjórnarskrárinnar sem tryggja á 

réttindi kvenna. Innan orðræðunnar er því m.a. sótt í smiðju stjórnarskrárinnar, í 

ákvæði um jafnrétti kynjanna, til þess að réttlæta lagasetningu án þess þó að 

skýring sé gefin á því hvernig lagasetningin tryggi og auki jafnrétti. Einfaldlega er 

gengið út frá því sem vísu þar sem heildarslæðan er talin brjóta á frelsi og 

réttindum kvennanna. Þegar lögin voru samþykkt í október 2010 og 

stjórnlagadómstóllinn (fr. Conseil constitutionel) hafði úrskurðað þau í samræmi 

við gildandi stjórnarskrá talaði Jean-François Copé, formaður UMP í neðri deild 

þingsins, að í því fælust „öflug skilaboð sem send væru öllum þeim konum sem 

berðust fyrir virðingu sinni―
50

 (Le Monde, 8. október 2010; Libération, 7. október 

2010; Perrault, 8. október 2010). 

Afstaða þeirra þingmanna sem sátu hjá við kosningu lagasetningarinnar 

var gagnrýnd með því að vísa meðal annars í virðingu konunnar. „Er hægt að sitja 

hjá í máli sem snertir virðingu konunnar?― (Du Limbert, 3. júlí 2010). Því var 

haldið fram að sósíalistar teldu sig kannski vera að færa forsetanum gjöf ef þeir 

kysu með lagasetningunni en hin raunverulega „gjöf― væri hins vegar að kjósa 

ekki. „Vegna þess að Nicolas Sarkozy gæti minnt þá á [...] að þegar þeir voru 

beðnir um að standa vörð um virðingu konunnar þá kusu þeir að sitja hjá―
51

 (Du 

Limbert, 3. júlí 2010). Þá sátu fjórir þingmenn Grænna (fr. députés Verts) hjá, 

þrátt fyrir að hafa áður gefið út tilkynningu þess efnis að þeir myndu segja nei, 

eftir að flokkssystir þeirra, Anny Poursinoff, hafði varað þá við því að með því að 

                                                                                                                                      
cela, la force contraignante et symbolique de la loi est nécessaire. Pour cela, le consensus et 

l‟unanimité des républicains sont primordiaux.― 
49

 „garantit à la femme, dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l„homme.“ Pour lui, 

ce préambule justifierait donc de légiférer sur le port du voile intégral. 
50

 „un signal fort envoyé à toutes les femmes qui se battent pour leur dignité.― 
51

 „Car Nicolas Sarkozy saura leur rappeler en temps utile que lorsqu'il leur a été demandé de 

défendre la dignité de la femme, ils ont choisi l'abstention.― 
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kjósa gegn lögunum gætu þeir virst fylgjandi heildarslæðunni
52

 (Le Monde, 14. 

júlí 2010a). François Rebsamen, borgarstjóri Dijon, lagði jafnframt áherslu á að 

allir sósíalistar og enn fremur allir lýðveldissinnar fordæmdu notkun búrkunnar í 

Frakklandi sem og annars staðar og lét þau orð einnig falla að „virðing konunnar 

væri í húfi―
53

 (Laurent, 6. október 2010).  

Innan þeirrar orðræðu sem hér hefur verið gerð grein fyrir er dregin upp sú 

mynd af konunum að þær séu þvingaðar undir heildarslæðuna og með því sé gerð 

atlaga að virðingu þeirra. Svarið við vanvirðingunni og þvinguninni er lagasetning 

sem talin er fela í sér frelsun kvennanna og standa vörð um virðingu þeirra. 

Umræðan um frelsun kvennanna grundvallast því á heildarslæðunni sem 

táknmynd kúgunar. Í einu tilviki er minnst á aðrar mögulegar leiðir en 

lagasetningu en þó einungis til þess að leggja áherslu á að þær séu ekki færar. 

Habchi og Charaї telja að þrátt fyrir að fræðsla af hálfu hins opinbera sé góð og 

nauðsynleg til þess að vinna gegn notkun heildarslæðunnar hafi „slíkar aðgerðir 

[...] enga þýðingu meðan það sé látið viðgangast að konur klæðist 

heildarslæðunni á [franskri] grundu
54

―(Habchi og Charaї, 13. júlí 2010). Orðið 

virðing er töluvert notað og þrátt fyrir að erfitt sé að gera grein fyrir nákvæmri 

merkingu þess innan orðræðunnar virðist því helst vera beitt í þeim skilningi að 

allir eigi að njóta sömu virðingar. Þar sem gengið er út frá því að heildarslæðan sé 

táknmynd kúgunar er hún á þeim forsendum talin vega að virðingu þeirra kvenna 

sem henni klæðast. Það má þó velta vöngum yfir því hversu mikil virðing felist í 

því að lýsa konunum sem persónuleikasnauðum, fangelsuðum og undirokuðum.  

 

                                                 
52

 Hér er ekki verið að reyna að rýna í kosninguna sjálfa, af hverju fólk kaus með eða á móti 

eða sat hjá, heldur þá umræðu sem myndaðist í kringum hana. Töluverður fjöldi sósíalista sat hjá, 

margir þeirra voru hlynntir banni en töldu betra að banna heildarslæðuna einungis innan opinberrar 

þjónustu, ekki á almannafæri. Aðrir voru mótfallnir lagasetningunni og einn þingmaður „Grænna― 

François de Rugy, gagnrýndi stjórnvöld og sagði að verið væri að hella olíu á eld og endurlífga 

deilur einungis til þess að auka fylgi og safna atkvæðum. „Avec ce projet de loi d'affichage, vous 

jetez de l'huile sur le feu, vous ravivez les tensions dans des buts strictement électoralistes.― 
53

 „Tous les socialistes, bien sûr, et plus largement tous les républicains, condamnent 

l'utilisation de la burqa dans notre pays et ailleurs. Il y va de la dignité de la femme.“ 
54

 „Mais nous savons que ces actions n‟ont aucun sens lorsque l‟on tolère le voile intégral sur 

notre territoire.― 
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 5.1.2 Virðing og frjálst val 

Í umræðunni er einnig að finna nokkurs konar andsvar við þeirri orðræðu sem hér 

hefur verið gerð grein fyrir. Þeir sem tala gegn lagasetningunni notast einnig við 

orðræðu um frelsi og virðingu, þar sem áhersla er lögð á valfrelsi kvennanna. Sú 

áhersla birtist ýmist í því að konurnar eru taldar hafa fullan rétt á því að velja 

hverju þær klæðast eða að þær kjósi sjálfar að klæðast heildarslæðunni af fúsum 

og frjálsum vilja. Þá er einnig lögð áhersla á þá sæmd eða virðingu sem talin er 

felast í heildarslæðunni. 

Haft var eftir Ayatollah Mohammad Hussain Fadlallah
55

, sjíta múslima 

sem gegndi valdamikilli stöðu innan líbanska stjórnkerfisins, að yfirlýsingar 

Nicolas Sarkozy um að búrkan væri tákn undirokunar konunnar fælu í sér �Äbrot á 

frelsi�³56
 hennar (Le Figaro, 25. júní 2009). Hann bað Sarkozy að endurskoða 

afstöðu sína og sakaði hann um að �Äkúga konuna og gera atlögu að vilja hennar 

og frelsi þegar henni væri bannað að velja hvaða fötum hún klæddist
57�³��(Leclerc, 

26. júní 2009). Í einni frétt var minnst á yfirlýsingu frá Amnesty International þar 

sem þingmenn voru hvattir til þess að hafna algjöru banni við búrkunni því slíkt 

�Äbryti á réttindum um tjáningar- og trúfrelsi�³58
 (Libération, 7. október 2010). Í 

þessum ummælum er lögð áhersla á réttindi kvennanna til þess að klæðast því sem 

þær kjósa og um leið gengið út frá því að þær hafi val. Hér er því lögð áhersla á að 

með lagasetningunni sé verið að kúga konuna, þar sem að með henni sé brotið á 

rétti hennar til þess að velja að klæðast heildarslæðunni.  

Í Le Figaro birtist grein í júlí 2010 um heimildarmyndina Ce que le voile 

dévoile eftir Négar Zoka sem fjallar um níkab og franskt samfélag. Þar er meðal 

annars haft eftir Hasma, sem segist klæðast slæðunni af fúsum og frjálsum vilja, 

�D�è���I�H�P�t�Q�L�V�W�D�U���K�D�I�L���E�D�U�L�V�W���I�\�U�L�U���H�L�J�L�Q���N�O� �è�D�E�X�U�è�L���R�J���Äí dag berjumst við fyrir okkar, 

til þess að öðlast réttinn til þess að klæðast slæðunni án þess að þurfa að réttlæta 

það�³59
 (De Boishue, 2. júlí 2010). Hér er lögð áhersla á valfrelsi þeirra kvenna 

sem klæðast níkab, að þær kjósi það sjálfar, en þrátt fyrir að notast sé við orðið 

                                                 
55

 Hann lést 4. júlí 2010. 
56

 �Äviolation des libertés.“ 
57

 �Äd'opprimer la femme et de porter atteinte à sa volonté et à sa liberté de choix lorsqu'on lui 

interdit de choisir ses vêtements���³ Selon lui �Äcette attitude est une forme de violation des libertés.“ 
58

 �Äviolerait les droits à la liberté d'expression et de religion.“ 
59

 „les féministes se sont battues pour leur tenue vestimentaire, nous luttons pour la nôtre 

aujourd'hui, pour gagner le droit de porter le voile sans avoir à le justifier.�³ 
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slæða í stað heildarslæðu, níkab eða búrku, virðist samhengið benda til þess að 

um heildarslæðuna sé að ræða, án þess að fullyrt skuli um það. Í frétt sem fjallaði 

um viðtal við konu að nafni Sandrine Mouleres,
60

 var það haft eftir henni að 

heildarslæðan fæli fremur í sér „frelsun― en „innilokun,― og hún væri í raun eina 

leiðin til þess að öðlast lífshamingju
61

 (Fulda, 15. október 2010). 

Í þeirri frétt þar sem ummælin voru höfð eftir Mouleres er sýn hennar á 

aðstæður þeirra kvenna sem bera slæðuna sögð vera í anda „Kærleiksbjarnanna― 

(fr. Bisounours)
62

. Í umfjölluninni eru orð hennar því dregin í efa og hugmyndir 

hennar um frelsun og innilokun birtar sem barnalegar (Fulda, 15. október 2010). Í 

umfjöllun um heimildarmyndina Ce que le voile dévoile er svipað uppi á 

teningnum en hún endar á ákveðinni gagnrýni á myndina þar sem sjónarmið 

„þeirra kvenna sem eru neyddar til þess að klæðast níkab af eiginmönnum sínum 

og umhverfinu―
63

 eru ekki talin koma nægilega fram. „Við hefðum kosið að Négar 

Zoka léði þeim konum sem búa við frelsisskerðingu sökum búrkunnar meiri 

rödd―
64

 (De Boishue, 2. júlí 2010). Í fréttinni er engu að síður greint frá því að í 

leit sinni að svari við því hvers vegna „franskt samfélag upplifi að níkab ógni 

grunngildum la laïcité―
65

 leiti Zoka til fjölbreytts hóp fólks sem hafi ólíkar 

skoðanir: „aðila í nefnd þingsins, félagsfræðinga, kvenna sem klæðist níkab og 

femínískra baráttukvenna―
66

 (De Boishue, 2. júlí 2010). Í ummælunum er því 

gengið út frá því að ákveðinn fjöldi kvennanna sé neyddur undir heildarslæðuna. 

Le Monde birti eina grein í júní 2009 sem unnin var upp úr bloggfærslum 

notenda vefsíðu fjölmiðilsins. Þar er því meðal annars haldið fram að þær konur 

sem klæðast heildarslæðunni í Frakklandi kjósi það sjálfar og sumir krefjast þess 

jafnvel að látið verði af öllu tali um að konurnar séu þvingaðar. „Það verður að 

                                                 
60

 Töluverð umfjöllun virðist hafa átt sér stað um Mouleres þrátt fyrir að aðeins einu sinni hafi 

verið minnst á hana innan þess tímabils sem hér er tekið til greiningar. Í apríl 2010 var hún 

stöðvuð við akstur og dæmd til sektar fyrir að keyra íklædd níkab. Í kjölfarið kom upp 

fjölkvænismál þar sem eiginmaður hennar var sakaður að eiga fleiri konur en hana eina.  
61

 „libération“ plus qu'un „enfermement“ - et, à l'en croire, le seul chemin vers la félicité.  
62

 „Et de donner de sa douce voix une vision digne des Bisounours de la condition de femme 

voilée.“ 
63

 „Pour autant, de nombreuses questions restent en suspens. Notamment sur les femmes qui 

sont contraintes par leur mari et leur entourage de porter le niqab.“ 
64

 „On aurait aimé que Négar Zoka donne davantage la parole à celles dont la liberté est 

entravée par la burqa.“ 
65

 „dans le souci de comprendre pourquoi la société française se sent menacée dans ses 

principes de laïcité par le port du niqab.“ 
66

 „membres de la mission  parlementaire, sociologues, femmes portant le niqab, militantes 

féministes.“ 
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hætta að segja að manneskjan sé þvinguð til þess að klæðast [heildarslæðunni], 

það er rangt. Þetta er virkilega persónubundið val―
67

 (Le Monde, 22. júní 2009), 

segir Nabil, eiginmaður franskrar konu sem tók sjálf upp íslamstrú og hefur kosið 

að klæðast níkab. Hann segir einnig að ákvörðun konu hans hafi verið honum 

erfið í fyrstu. „Þetta var ekki auðvelt í fyrstu [...] en með tímanum og vegna þess 

að maður þekkir manneskjuna að þá vandist þetta.―
68

 (Le Monde, 22. júní 2009). 

Í annarri færslu er sagt frá stúlku í kringum tvítugt sem klæðist heildarslæðunni 

þrátt fyrir að móðir hennar gangi einungis með slæðu. „Þetta er val um lífsmáta 

sem er algjörlega persónubundið―
69

 (Le Monde, 22. júní 2009) 

Í dag mun handfylli af þingmönnum neyða hana til þess að vera heima 

hjá sér líkt og þessir sömu þingmenn neyddu ungar stúlkur að vera 

heima hjá sér í stað þess að fara í skólann. Valfrelsið er fyrir alla í 

Frakklandi, nema kannski fyrir múslima
70

 (Le Monde, 22. júní 2009) 

 

Í þessum ummælum er lögð áhersla á þá þvingun sem felst í lagsetningunni og að 

hún muni leiða til þess að konurnar einangrist heima fyrir. Hér er því afstaðan í þá 

veru að lagasetningin sé til þess fallin að einangra konurnar, þvert á ummæli í 

kafla 5.1.1 þar sem heildarslæðan var talin einangra konurnar og lagasetningin 

talin veita þeim frelsun. 

Tvær franskar áhrifakonur tala á svipuðum nótum, Cécile Duflot, 

framkvæmdastýra Græningja (fr. la secrétaire générale des Verts) og Martine 

Aubry, borgarstýra í Lille og formaður PS (fr. la maire de Lille et la premiere 

secretaire du PS). Sú fyrrnefnda lét þau orð falla í júní að hún teldi ólíklegt að 

mögulegt bann við búrkunni myndi „hafa jákvæð áhrif―, þar sem hætt væri við því 

að þær múslimakonur sem um ræðir myndu „hverfa okkur sjónum― og að 

aðstæður þeirra yrðu „verri―
71

 (Libération, 18. júní 2009a). Þá sagði hún einnig að 

klæðnaður á heildarslæðunni „færi fyrir brjóstið á henni sem konu og femínista― 

                                                 
67

 „il faut arrêter de dire qu„on oblige la personne à le mettre, c„est faux. C„est vraiment un 

choix personnel.“ 
68

 „Dans la vie quotidienne, c'est vrai que ce n'était pas facile au début, avec sa famille aussi, 

mais avec le temps, et en connaissant la personne, on s'habitue.“ 
69

 „…c„est un choix de vie complètement personnel.“ 
70

 Vísun í lagasetninguna frá því 2004 þar sem trúartákn voru bönnuð í opinberum skólum: 

„Aujourd„hui une poignée de députés vont l„obliger à rester chez elle, comme ces même députés 

ont obligé des jeunes filles à rester chez elles au lieu d„aller à l„école. La liberté de choix est pour 

tout le monde en France, sauf peut être pour les musulmans.― 
71

 „amener quelque chose de positif,“ „disparaissent de notre vue“ et que leur situation soit 

„pire.“ 
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en „stimplun væri ekki rétta lausnin―
72

 (Libération, 18. júní 2009a). „Ég veit ekki 

hver er töfralausnin, en það sem er öruggt, er að rífast um málið og nota stór orð, 

er ekki rétta leiðin að mínu mati―
73

 (Libération, 18. júní 2009a). Hin síðarnefnda, 

Aubry, taldi að forðast ætti „einfaldar― lausnir.
74

  

Ef sett yrðu lög sem bönnuðu [heildarslæðuna] kæmi það ekki í veg 

fyrir að konurnar héldu áfram að klæðast henni, þær myndu halda 

kyrru heima fyrir, við sæjum þær ekki meir
75

 (Libération, 19. júní 

2009) 

 

Auðvitað erum við mótfallin búrkunni, heildarslæðunni, en það sem 

ég kýs fremur er að við einbeitum okkur að aðlögun þessa fólks
76

 

(Libération, 19. júní 2009) 

 

Í ummælum Aubry og Duflot er því að finna ákveðnar áhyggjur af 

lagasetningunni og þeim áhrifum sem hún gæti haft á konurnar án þess þó að þær 

segist hlynntar heildarslæðunni sem slíkri. Afstaða þeirra virðist því byggjast á 

þeirri sýn að heildarslæðan feli í sér kúgun og vanvirðingu við þær sem henni 

klæðist. 

Í ummælum, sem birtust í greininni í Le Monde og vitnað var í hér að 

framan, er að finna áherslu á að konurnar séu ekki neyddar. Þar segir Anouck 

Belhair, frönsk kona sem tók upp íslamstrú en ólst upp hjá trúlausum foreldrum, 

að rétt sé að konur væru þvingaðar til þess að klæðast búrkunni í Afganistan en að 

í Frakklandi væri um að ræða persónubundið val. „Spyrjið þær konur sem klæðast 

[heildarslæðunni], gerið kannanir, svörin kæmu ykkur örugglega á óvart [...] Við 

erum ekki neyddar!―
77

 (Le Monde, 22. júní 2009). Hér er því gerður greinarmunur 

á löndunum og lögð áhersla á að aðstæður séu ólíkar. Það er álitið sem svo að til 

séu dæmi þess að konur séu kúgaðar til þess að klæðast heildarslæðunni en það 

eigi einungis við um önnur lönd, ekki Frakkland. Þrátt fyrir að Belhair noti við í 

setningunni „við erum ekki neyddar― tekur hún hvergi fram með beinum hætti að 

                                                 
72

 „me heurte humainement en tant que femme, en tant que féministe“ mais „la stigmatisation, 

ça ne me semble pas être une bonne solution.“ 
73

 „Je ne sais pas quelle est la solution magistrale mais ce qui est sûr, c„est que s„empoigner 

sue le sujet et faire des grandes phrases ne me semble pas être la bonne démarche.“ 
74

 invite à éviter les solutions „simplistes.“ 
75

 „Si une loi l„interdisait cela n„empêcherait pas les femmes de continuer à le porter mais elles 

resteront chez elles, on ne les verra plus.― 
76

 „Bien sûr qu„on est opposés à la burqa, au voile intégral, mais ce que je souhaite d„abord 

c„est qu„on s„occupe de l„insertion de ces populations.― 
77

 „Posez la question aux femmes qui la portent, faites des sondages, vous en aurez bien des 

surprises ! Nous ne sommes pas forcées !“ 
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hún sjálf klæðist níkab eða heildarslæðunni. Það er því ekki hægt að vita með 

vissu hvort hún er að tala fyrir sjálfa sig eða hvort hún þekki konu eða konur sem 

klæðist henni. Í hinum tilvikunum tveimur, sem vitnað var til í grein Le Monde, er 

um að ræða fólk sem þekkir persónulega til kvenna sem klæðast heildarslæðunni.  

Þannig er því líka farið með Katia Lourdani sem segist ekki klæðast 

heildarslæðunni sjálf en þekkja náið konur sem geri það. Hún kýs að taka það 

fram að hún hafi sjálf valið að gerast íslamstrúar og að hún sé frönsk.  

Ég klæðist henni ekki en ég virði algjörlega val allra þeirra kvenna 

sem kjósa að klæða sig á þennan hátt. Ég þekki þess utan náið konur 

sem gera það og ég get fullvissað ykkur um að þær geisla af gleði, að 

þetta er þeirra val og að í engu tilfelli er um kúgun að ræða, í hvaða 

formi sem er. Þær eru með höfuðið á réttum stað, margar þeirra eru 

menntaðar, með háskólapróf og falla fullkomlega að samfélaginu. 

Umræðan er ekki á mjög háu stigi. Einstök dæmi eru notuð til þess að 

setja fram alhæfingar. Þær eru taldar vera konur sem láti stjórna sér af 

„skeggjuðu― körlunum sínum en margar þeirra eru ekki einu sinni 

giftar!
78

 (Le Monde, 22. júní 2009) 

 

Í orðum Lourdani er lögð áhersla á hversu hamingjusamar þessar konur eru og að 

þær taki fullan þátt í samfélaginu, séu menntaðar og margar hverjar ekki giftar 

þrátt fyrir að þær birtist yfirleitt í umræðunni sem kúgaðar konur sem láti stjórna 

sér af eiginmönnum sínum. Dalil Boubakeur, umsjónarmaður la Grande Mosquée 

í París, hafði svipaða skoðun á umræðunni sem hann taldi  sýna umburðarleysi 

gagnvart þeim konum sem klæddust níkab. Að hans mati gerðu konurnar það til 

þess að „tjá frjálst val og andsvar við útskúfuninni, til þess að tjá „ofur-

sjálfsmynd“ sína sem múslimar―
79

 (Le Monde, 18. júní 2009; Libération, 18. júní 

2009a). Boubakeur leggur áherslu á val þeirra en einnig beinir hann sjónum að því 

að heildarslæðan geti verið andsvar við þeirri útskúfun sem þær verða fyrir og tjái 

um leið ofur-sjálfsmynd þeirra sem múslimar. Að hans mati er því um vissa 

yfirlýsingu að ræða.  

                                                 
78

 „Je ne la porte pas, mais je respecte tout à fait le choix de toutes les femmes désireuses de se 

vêtir de cette manière. J'en connais d'ailleurs dans mon entourage proche et je peux vous assurer 

qu'elles sont tout à fait épanouies dans leur vie, qu'il s'agit de leur choix et qu'en aucun cas, elles 

ne sont oppressées d'une quelconque manière. Elles ont la tête sur les épaules, elles sont instruites 

pour beaucoup d'entre elles, diplômées et parfaitement insérées dans la société. Le débat actuel ne 

vole pas haut. On prend des cas uniques pour en faire des généralités. On les fait passer pour des 

femmes endoctrinées par leurs "barbus" de maris alors que beaucoup d'entre elles ne sont 

d'ailleurs même pas mariées.― 
79

 „Cette résurgence montre qu„il y a une intolérance à l„égard des femmes vêtues comme ça 

mais celles-ci s„habillent de cette façon pour exprimer un libre choix oppositionnel face à la 

réprobation, pour exprimer leur hyper-identité musulmane“ 
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Andsvarið við hinni ráðandi táknmynd felst ekki einvörðungu í áherslunni 

á valfrelsið heldur eru einnig dæmi þess að fólk álíti heildarslæðuna tákn um 

sæmd og virðingu þeirra sem henni klæðast en ekki vanvirðingu. Í sömu grein Le 

Monde og vitnað var til hér að ofan er því meðal annars haldið fram að það að 

hylja algjörlega líkamann sé merki um mikinn sóma sem geti eingöngu talist 

heiðra konuna, jafnvel þó slíkt virðist svívirðilegt í augum Vesturlandabúa.
80

 Sá 

sem svo mælir segist þó ekki tala fyrir því að konur klæðist heildarslæðunni á 

Vesturlöndum en telur jafnframt að slíkt ætti ekki að banna. „Þrátt fyrir að mér 

finnist persónulega fremur öfgakennt að klæðast [heildarslæðunni] á 

Vesturlöndum, finnst mér alveg jafn öfgakennt að banna það―
81

 (Le Monde, 22. 

júní 2009). Belhair, sem vitnað var í hér að ofan leggur svipaða merkingu í 

heildarslæðuna og segir „ef við klæðumst búrkunni eða níkab er það til þess að 

verja okkur gagnvart augnaráði ákveðinna manna, til þess að varðveita sóma 

okkar
82

― Caroline Ouled M leggur á það ríka áherslu að á þær sér hlustað og segir 

jafnframt: „þetta er okkar val, ávöxtur krafna okkar um sæmd―
83

 (Le Monde, 22. 

júní 2009). Í ummælum sem höfð voru eftir formanni Al-Qaeda í Maghreb er 

einnig vikið að tengdu hugtaki, þ.e. heiðri, í tengslum við lagasetninguna. „Við 

hefnum okkur á Frakklandi [...] til heiðurs dætrum okkar og systrum―
84

 

(Le Monde, 30. júní 2009).  

Í þessum tilvikum er virðingin notuð í merkingunni sæmd eða heiður og 

notast við orðið pudeur í stað dignité. Heildarslæðan, eða réttara sagt það að hylja 

líkamann, er því talin fela í sér vissa sæmd fyrir konuna. Hér er það heildarslæðan 

sem álitin er varðveita virðingu konunnar en fyrir ráðamenn Frakklands og flesta 

þingmenn vanvirðir hún hana. Sú merking virðist jafnfamt grundvallast á þeirri 

merkingu sem hér hefur verið gerð grein fyrir, að heildarlæðan sé talin fela í sér 

tákn um sæmd konunnar. Í þeim greinum þar sem gerð er grein fyrir sýn 

fræðimanna á málið koma fram önnur sjónarmið. Þar er ekki eingöngu gengið út 

                                                 
80

 „Le fait de couvrir intégralement le corps chez la musulmane est un signe de grande pudeur 

qui ne peut qu'honorer cette dernière, même si cela paraît choquant aux yeux des Occidentaux.― 
81

 „Si, à titre personnel, je trouve extrême de le porter en Occident, cela dit, je trouve tout aussi 

extrême de l'interdire.― 
82

 „Si nous portons la burqa ou le niqab, c„est pour se protéger du regard de certains hommes, 

pour garder notre pudeur.― 
83

 „Ce qui est important est que l„on nous écoute : ce choix est le nôtre, fruit de notre exigence 

de pudeur.― 
84

 „Nous nous vengerons de la France […] pour l'honneur de nos filles et de nos sœurs.― 
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frá því að spurningin snúist um annaðhvort kúgun eða frjálst val heldur eru 

dregnar fram þær fjölbreyttu og ólíku ástæður sem legið geta að baki því að konur 

klæðist heildarslæðunni.  

Mohamed-Cherif Ferjani, fræðimaður og kennari í arabískri og múslimskri 

þjóðmenningu, leggur áherslu á að mismunandi ástæður geti legið að baki því að 

konur klæðist heildarslæðunni. Hann telur að sumar þessara kvenna geri það 

vegna þess að þær telji að um trúarlega skyldu sé að ræða, ýmist sökum fáfræði 

eða vegna áhrifa frá umhverfinu, en aðrar klæðist heildarslæðunni til þess að gera 

kröfu til múslimskrar sjálfsmyndar. Í síðastnefnda tilvikinu sé iðulega um ungar, 

menntaðar stúlkur að ræða, oft nemendur í háskóla, sem upplifi að trú þeirra, 

íslam, sé hafnað og hún svert. „Þetta er þá ákveðin leið til þess að taka upp eða 

tileinka sér þá fordóma sem manni er mismunað út frá [og er] fremur um 

undirstrikun á ákveðinni sjálfsmynd að ræða en afbökun á trúnni―
85

 (Bertrand, 19. 

júní 2009, 20. júní 2009). Þessi sýn Ferjani svipar um margt til þeirra hugmynda 

sem Boubarkeur hefur um heildarslæðuna og vitnað var til áður. 

Að hans mati leggja því sumar þessara kvenna trúarlega merkingu í 

heildarslæðuna en svo virðist þó sem Ferjani gangi út frá því að slík trúarleg 

merking sé ýmist byggð á fáfræði eða sé tilkomin vegna áhrifa frá umhverfinu. 

Ályktun kvennana um hina trúarlegu merkingu sé því röng. Samkvæmt Ferjani 

klæðist aðrar konur heildarslæðunni til þess að leggja áherslu á múslimska 

sjálfsmynd sína og nota hana líkt og fána en í sumum tilvikum geti einnig verið 

um kúgun að ræða, bæði beina og óbeina. Sumar konurnar væru kúgaðar til þess 

að klæðast heildarslæðunni af sínum nánustu en í öðrum tilfellum gæti það verið 

svo að þær öðluðust meiri virðingu innan ákveðins hóps ef þær klæddust henni 

eða fyndu fyrir þrýstingi innan þess samfélagshóps sem þær tilheyra. Hann lagði 

þó aðaláherslu á það hversu flókið þetta væri og hversu margar og mismunandi 

ástæður lægju að baki því að konur klæddust heildarslæðunni og taldi erfitt að 

ætla sér að setja lög um málið (Bertrand, 20. júní 2009). 

Vandamálið, í lýðræðissamfélagi, er að jafnvel þó að fullvissa sé fyrir 

því að um þrýsting sé að ræða er erfitt að setja lög um táknrænt 

ofbeldi, líkt og á við í þessu tilviki. Við getum harmað það að 

konurnar láti stjórna sér og neyði sig sjálfar til að klæðast 

táknmyndum kúgunar sinnar en við getum ekki útilokað þær, bannað 
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 „C„est une manière d„adopter le stigmate par lequel on est discriminé. Une affirmation 

identitaire plus qu„une application erronée de la religion.“ 
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þeim eða þröngvað þær til þess að hegða sér á ákveðinn hátt í þessum 

efnum. Ef við gerum það, hvernig getum við fordæmt þá sem neyða 

þessum táknum upp á konur í Afganistan, í Arabíu eða annars 

staðar?
86

 (Bertrand, 20. júní 2009) 

 

Í þessum orðum Ferjani er einnig lögð áhersla á hversu þvingandi lagasetningin 

getur verið og orðið til þess að konurnar einangrist.  

Í ummælum Ferjani kemur fram nokkuð fjölbreytt sýn á þær konur sem 

klæðast heildarslæðunni. Að hans mati virðast ástæðurnar misjafnar sem liggja að 

baki og ekki eingöngu um kúgaðar konur að ræða heldur klæðist sumar 

heildarslæðunni til þess að senda ákveðin skilaboð, til þess að leggja áherslu á 

sjálfsmynd sína sem múslimar. Þær geri það vegna þess að þær finni fyrir 

fordómum í sinn garð. Fordómum gagnvart íslam sem að þeirra mati er órjúfanleg 

sjálfsmynd þeirra. Hann segir þó einnig að konurnar láti stjórna sér og neyði sig 

til þess að klæðast táknmyndum kúgunar sinnar en með því hverfur hann ekki 

algjörlega frá þeirri sýn að konurnar séu kúgaðar; ef það er ekki af völdum sinna 

nánustu eða íslam er það samfélagið og fordómarnir sem þær búa við sem neyða 

þær undir heildarslæðuna.  

Jean Bauberot, prófessor í sögulegri og félagslegri laїcité
87

, hefur svipaðar 

hugmyndir um þær konur sem klæðast heildarslæðunni og telur líklegt að bæði 

tilvikin fyrirfinnst, að í hjá sumum konunum sé um kúgun að ræða en í öðrum 

tilvikum sé þetta frjálst val. Hann vekur einnig upp spurningar um ástæður þess að 

níkabklæddar konur virðist fleiri en áður. „Ég veit ekki hvort að við sjáum fleiri 

konur í búrkum á götum úti – ef við gefum okkur að sú tilfinning sé rétt – vegna 

þess að þær fari meira út en áður―
88

 (Equy, 19. júní 2009). Að hans mati þarf að 

minnsta kosti að fara mjög varlega í sakirnar og afla heildrænna upplýsinga um 

málið. „Ef það verða sett lög, er þá ekki hætt við því að þessar konur 
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 „Le problème, pour une société démocratique est que, même lorsqu„il y a certitude quant à 

ces pression, il est difficile de légiférer sur les violences symboliques dont relève ce type de 

pression [...] On peut déplorer que les femmes se laissent manipuler et se faire imposer les 

symboles de leur oppression, mais on ne peut pas les exclure, leur interdire ou leur imposer une 

quelconque ligne de conduite en la matière ; si on le fait, comment peut on dénoncer ceux qui 

imposent ces symboles aux femmes en Afghanistan, en Arabie ou ailleurs ?“ 
87

 Jean Bauberot, titulaire de la chaire d‘histoire et sociologie de la laїcité à l‘École pratique 

des hautes études (EPHE). 
88

 „Or, je ne sais pas si le fait de voir plus de femmes en burqa dans la rue – à supposer que 

cette impression  soit juste – n„est pas lié au fait que celles-ci sortent d‟avantages.“ 
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einangrist?―
89

 „Í þeim tilvikum þar sem klæðaburðurinn er þvingaður, virðist 

ráðstöfun á félagslegri hjálp til þess að fylgja þeim í átt til sjálfstæðis meira 

viðeigandi [en lagasetning]―
90

 (Equy, 19. júní 2009). 

 Eins og áður hefur komið fram myndar þessi umræðan um sæmd og 

valfrelsi kvennanna ákveðið andsvar við orðræðunni um hina kúguðu 

búrkuklæddu konu. Um andstæð sjónarmið er að ræða, þar sem lagasetningin er 

talin árás á frelsi konunnar og því haldið fram að konurnar klæðist 

heildarslæðunni af fúsum og frjálsum vilja en séu ekki kúgaðar. Í þeirri orðræðu 

eru konurnar því álitnar gerendur í stað þolenda eða fórnarlamba en um leið 

gengið út frá því að konurnar hafi val. Notast er við sömu orðin til þess að réttlæta 

mismunandi skoðanir og sjónarmið. Annars vegar er lögð áhersla á frelsið til þess 

að fá að velja að klæðast búrkunni en hins vegar á frelsisskerðinguna sem felst í 

heildarslæðunni og hvernig lagasetning komi til með að frelsa konuna undan 

kúguninni. Orðræðan er þó ekki einsleit þrátt fyrir að mest fari fyrir orðræðu um 

heildarslæðuna sem táknmynd kúgunar og vanvirðingar við konuna. Innan hennar 

er einnig að finna andsvar og vísanir í ummæli fræðimanna um heildarslæðuna og 

merkingu hennar. 

 

5.2 Ógnvekjandi bókstafstrúarkonur 

Innan orðræðunnar um hinar ógnvekjandi bókstafstrúarkonur er sú mynd dregin 

upp af þeim konum sem klæðast heildarslæðunni að þær séu ógnvekjandi, hluti af 

öfgahópum múslima og þeim jafnvel líkt við drauga og bardagamenn. Hér er 

heildarslæðan því álitin pólitískt tákn og ákveðin birtingarmynd bókstafstrúar en 

um leið virðist hún vekja vissan ótta og hræðslu. Sumir þeirra sem tjá sig í 

fjölmiðlum beina sjónum sínum að fjölgun þessara kvenna, að þær verði sífellt 

fleiri og fleiri, og leggja áherslu á að aukningin sé sýnileg. Innan orðræðunnar 

beinast spjótin því fremur að þeirri ógn sem talin er stafa af konunum en að 

aðstæðum þeirra sjálfra, þ.e. að þær séu kúgaðar og fórnarlömb. Konurnar eru 

ýmist birtar sem þolendur, leiksoppar hryðjuverkamanna eða gerendur sem ógna 
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 „S„il y a une loi, ces femmes ne risquent-elles pas de rester recluses?“ 
90

 „Dans le cas où le port de la burqa est subi, un dispositif d‟aide sociale pour accompagner 

vers l‟autonomie paraît peut-être plus approprié.― 
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samfélaginu. Innan orðræðunnar verður lagasetningin jafnframt svarið við 

ógninni.
91

  

 

5.2.1 Þær verða fleiri og fleiri, þessar öfgafullu múslimakonur 

„Það sem er öruggt er að búrkan er áþreifanlegt merki þess að bókstafstrú þrífst á 

okkar grundu―
92

 (Le Monde, 19. júní 2009). Þessi orð voru höfð eftir Fadela 

Amara sem sagði einnig að búrkan væri „ekkert annað en sýnileg og holdleg 

tjáning bókstafstrúar- og strangtrúarmanna―
93

 (Coroller, 19. júní 2009; 

Libération, 18. júní 2009a). Sama dag lét hún þau orð einnig falla að þær konur 

sem klæddust búrkunni væru „fórnarlömb―
94

 (Le Monde, 19. júní 2009; 

Libération, 19. júní 2009) en til þeirra var vitnað í kafla 5.1.1. 

Þrátt fyrir að Amara líti á konurnar sem fórnarlömb telja sumir að 

konurnar velji sjálfar að klæðast heildarslæðunni. Hinir sömu álíta að í flestum 

tilvikum sé um að ræða franskar konur sem tekið hafi upp íslamstrú. Sérfræðingur 

í innanríkisráðuneytisinu taldi til að mynda að konurnar „ákveddu sjálfviljugar að 

klæðast búrkunni eða níkab og væru þá undir áhrifum frá netsíðum 

strangtrúarmanna (fr. salafistes) sem segðust fylgja hinu upprunalega íslam―
95

 

(Coroller, 19. júní 2009). Annar sérfræðingur, Bernard Godard, sem hefur sérhæft 

sig í málefnum íslam og starfað sem skrifstofustjóri trúmála í 

innanríkisráðuneytinu (fr. ancien chef du Bureau des cultes au ministère de 

l'Intérieur), hélt því fram að þrátt fyrir að sumar konur þjáðust undan þessari 

slæðu sem umlykti þær frá toppi til táar klæddist meirihluti þeirra henni af fúsum 

og frjálsum vilja. „Margar þeirra eru franskar að þjóðerni og hafa tekið upp 

íslamstrú. Þær gerast „salafistes“ eins og þegar maður gengur inn í 
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 Innan orðræðunnar er ekki að finna beint andsvar við heildarslæðunni sem táknmynd 

bókstafstrúar og öfga, þ.e. svipuð orðræða er ekki notuð til þess að færa rök fyrir andstæðum 

sjónarmiðum. Í þessum kafla er því dregin upp nokkuð einhliða mynd af þeim konum sem klæðast 

heildarslæðunni en sú mynd endurspeglar eigi að síður umræðuna. 
92

 „Ce qui est certain c'est que la burqa est le signe d'une présence concrète du 

fondamentalisme sur notre sol.“ 
93

 „n„est que l„expression visible et physique des fondamentalistes et des intégristes.― 
94

 „Globalement, les femmes qui ont la burqa, confiscation de leur existence même, sont des 

victimes.― 
95

 „Selon lui, les femmes – souvent des converties – décideraient volontairement de porter la 

burqa ou le niqab sous l„influence des sites Internet salafistes, ces fondamentalistes se réclamant 

de l„islam des origines.― 
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sértrúarsöfnuð―
96

 (Gabizon, 19. júní 2009a). Þá talar mannfræðingurinn Dounia 

Bouzar um að búrkan hafi breiðst út í Frakklandi á síðastliðnum 15 árum fyrir 

tilstilli hvatningar frá róttækum bókstafstrúarhreyfingum. Yfir 30.000 Frakkar 

tilheyri „salafistum― og þar af séu einhverjar þúsundir kvenna sem klæðist 

búrkunni. Eins og Godard telur Bouzar að konurnar séu flestar franskar og hafi 

farið sjálfviljugar undir búrkuna í tengslum við þátttöku þeirra í 

sértrúarsöfnuðinum. „Þetta snýst um að reisa órjúfanleg mörk milli þeirra sem 

eru „innan“ og þeirra sem eru „utan―
97

 (Gabizon, 23 júní 2009). 

Konurnar eru því einnig taldar gerendur en þá er það líklegast í slæmum 

tilgangi og fyrir áhrif öfgamanna. Flestir þingmenn úr röðum hægriflokka og 

sumir sósíalistar líta einnig á búrkuna sem tákn íslamskrar bókstafstrúar og að 

„lýðveldið verði að svara― (Libération, 30. júní 2009b). Hinar búrkuklæddu konur 

verða „fleiri og fleiri― (Equy, 17. júní 2009), ekki bara í borgum heldur einnig í 

sveitum.
98

 André Gerin leggur ríka áherslu á fjölgun þeirra kvenna sem klæðist 

heildarslæðunni og telur jafnframt að slíkt feli í sér vissa ógn. Rama Yade, 

ráðuneytisstjóri mannréttindamála  (fr. Secrétaire d„Etat aux droit de l„Homme), 

horfir svipað á málið. Það sé nauðsynlegt „að grípa til aðgerða, sama hvaða 

aðferð verði notuð; lög, reglugerðir, tilskipun, beinar aðgerðir ...“
99

 (Coroller, 

22. júní 2009). Notkun búrkunnar sé í stöðugri aukningu, aukningin sé „að 

minnsta kosti sýnileg―
100

 (Coroller, 22. júní 2009). Þrátt fyrir að töluverða áherslu 

sé að finna á fjölgun þeirra kvenna sem klæðast heildarslæðunni taldi Claude 

Dilain (PS), borgarstjóri Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), notkunina hvorki 

mikla né að um stórfellda aukningu væri að ræða
101

 (Coroller, 22. júní 2009). 

Fyrrum kvenréttindamálaráðherra, Yette Roudy (PS), horfir fremur til 

umfangs þeirra krafna sem hún telur að bókstafstrúarmennirnir muni gera en 

fjölda þeirra.  
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 „si certaines femmes souffrent de ce voile qui les ensevelit de la tête au pied, la majorité a 

volontairement adopté cette tenue. Beaucoup ont la nationalité française. Et l'on compte pas mal 

de converties dans leurs rangs. Elles deviennent salafistes comme on entre dans une secte.“ 
97

 „Il s'agit d'ériger une frontière infranchissable entre ceux qui sont „dedans“ et ceux qui 

sont „dehors“.“  
98

 „Il y en a de plus en plus, y compris en milieu rural.“ 
99

 „Il faut „agir, quelle que soit la méthode : loi, règlement, décret, peu import.― 
100

 „en tout cas, à l„œil, c„est visible.― 
101

 „il ne décrit pas le phénomène comme massif ni prenant une ampleur alarmante.― 
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Bókstafstrúarmennirnir eru engir vitleysingar. Þeir byrja á mjög 

gáfulegan hátt með búrkunni […] en síðan biðja þeir um aðskilda tíma 

í sundlauginni, aðskilda bekki [...] Þetta endar með 

aðskilnaðarstefnu
102

 (S. Huet, 14. júlí 2010) 

 

Ummælin fela engu að síður í sér ákveðna hræðslu við útbreiðslu 

heildarslæðunnar og þau áhrif sem hún er talin hafa. Í þessu sambandi er einnig 

lögð áhersla á að heildarslæðan sé ekki í samræmi við vers kóransins, að hún feli 

ekki í sér neina trúarlega merkingu. Thierry Mariani (UMP) segir til að mynda: 

„Mér virðist það vera hlutverk þingmanna að velta vöngum yfir þessari 

óviðunandi iðkun. Búrkan er ekki trúartákn heldur merki um öfgahyggju―
103

 

(Gabizon, 19. júní 2009b) og Roger-Gérard minnir á ummæli Dalil Boubaker, 

imam la Grande Mosquée í París að „búrkan sé ekki bundin kórönsku ákvæði 

heldur hefð sem boðuð sé af íslamskri öfgahyggju―
104

 (Libération, 20. júní 2009).  

Samkvæmt frétt frá því í júní 2009 eru yfirlýsingar sem þessar frá 

múslimskum áhrifamönnum fremur fátíðar en þar kemur fram að Dalil Boubaker 

sé einn um að hafa gefið frá sér skýra yfirlýsingu þess efnis að hann legðist gegn 

því að konur klæddust níkab. Aðrar hreyfingar hafi virst vandræðalegar og ekki 

viljað taka í sama streng. Samkvæmt upplýsingaskrifstofu innanríkisráðuneytisins 

(fr. Direction centrale du renseignement intérieur) stafaði það líklega af því að 

innan þeirra væri að finna lítinn hóp 

bókstafstrúarmanna (Gabizon, 19. júní 

2009a). Í sama mánuði var eigi að síður 

haft eftir Abdelali Mamoun, imam í 

Guyancourt (Yvelines), að alls staðar í 

Frakklandi fylgdi fjölgun „ninja― 

kvennanna „hraðri vaxtarkúrfu―. „Það 

verður að svara þessu fráhvarfi með 

                                                 
102

 „Les fondamentalistes ne sont pas fous. Ils commencent fort intelligemment par la burqa 

[...] mais ensuite ils demanderont des temps de piscine distincts, des classes séparées. Ce sera 

l'apartheid.―  
103

 „Cela me paraît du rôle des députés de s'interroger sur cette pratique inadmissible. La 

burqa n'est pas un signe religieux, mais une marque d'extrémisme.― 
104

 „le port de la burqa n„est pas une prescription coranique, mais une coutume imposée 

arbitrairement par une tendance islamiste extrême.― 

Mynd 5.1: Ninjas 
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Mynd 5.2: Menn með cagoule á höfði 

trúnni. Þrátt fyrir að þessir „salafistar“ séu ekki „djihadistar“ þá hata þeir 

Vesturlönd―
105

 (Gabizon, 1. júlí 2009).  

Í orðum imamsins kemur fram sú ógn sem talin er stafa af þessum 

strangtrúuðu konum sem „hata Vesturlönd― en einnig vekur athygli notkun hans á 

orðinu ninjur í lýsingu hans á þeim. Mynd 5.1.
106

 ætti að gefa einhverja mynd af 

því sem um er rætt.
107

 Þrátt fyrir að ekki fari mikið fyrir viðlíka orðanotkun þegar 

talið berst að hinum búrkuklæddu konum er orðið eigi að síður hluti af þeirri 

mynd sem dregin er upp af hinni ógnvekjandi, og jafnvel hættulegu, 

bókstafstrúarkonu. 

Í grein Le Monde sem byggð er á bloggfærslum notenda vefmiðilsins er að 

finna svipaða orðanotkun en þar segist Ramdane Hellali, múslima af alsírskum 

ættum, „blöskra þegar [hann] sjái þessa ósýnilegu drauga á götum úti―
108

 

(Le Monde, 17. júní 2009b). Jacques Myrad, þingmaður úr flokki UMP, líkti 

búrkunni síðan við cagoule, 

lambhúshettur sem 

uppreisnarmenn frá Korsíku hafa 

notað og sjá má mynd 5.2.
109

 

Ummælin viðhafði hann í 

tengslum við vangaveltur um 

hugsanlegan grundvöll 

lagasetningar en hann taldi líklegt að hægt yrði að setja lög á grundvelli 

öryggisástæðna. „Ef allir Korsíkubúar eða Baskar klæddust cagoule á götum úti 

yrði það á endanum bannað. Það sama á við um búrkuna―
110

 (Gabizon, 24. júní 

2009). 

                                                 
105

 „Il faut apporter une réponse religieuse à ces dérives. Même si ces salafistes ne sont pas 

djihadistes, ils haïssent l'Occident.― 
106

 Mynd fengin 16. mars 2011 af http://www.realultimatepower.net/index4.htm 
107

 Samkvæmt ensk-ensku orðaneti í vefbókasafni Snöru er „ninja― félagi í hópi manna sem 

þjálfaðir voru í bardagalist til þess að stunda njósnir, árásir úr launsátri eða leigumorð. Á slíkt þá 

sérstaklega við um hóp japanskra bardagalistamanna frá 14. öld en ninja getur einnig átt við um 

manneskju sem hefur færni í bardagalistinni ninjutsu. 
108

 „Je suis outré quand je vois dans la rue ces fantômes invisibles.― 
109

 Mynd fengin af lemonade.fr. Sótt 5. apríl: 

http://abonnes.lemonde.fr/societe/portfolio/2009/08/10/la-citoyennete-corse-au-c-ur-des-journees-

internationales-de-corte_1227363_3224.html 
110

 „Si tous les Corses ou les Basques portaient la cagoule dans la rue, on finirait par 

l'interdire. De même pour la burqa.― 

http://www.realultimatepower.net/index4.htm
http://abonnes.lemonde.fr/societe/portfolio/2009/08/10/la-citoyennete-corse-au-c-ur-des-journees-internationales-de-corte_1227363_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/portfolio/2009/08/10/la-citoyennete-corse-au-c-ur-des-journees-internationales-de-corte_1227363_3224.html
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Orðin sem notuð eru til þess að lýsa konunum fela í sér tenginu við 

bardagamenn og uppreisnarmenn en um leið virðist lagt að jöfnu þær ástæður sem 

liggja að baki. Eru konurnar af þeim sökum hættulegar? Liggur spurningin í því 

afhverju þær kjósi að hylja andlitið? Sá sem svo geri hljóti að gera það í slæmum 

tilgangi? Eru þær fyrst og fremst taldar vilja gera sig óþekkjanlegar svo þær geti 

framið ódæðisverk?  

Í tvennum ummælum er að finna beina yfirlýsingu á því að heildarslæðan 

sé ógnvænleg og feli í sér árás. Jean-Marc Ayrault, þingmaður sósíalistaflokksins, 

sagði hreint út að „búrkan væri ógnvænleg―
111

 og Marlène, 63 ára ellilífeyrisþegi, 

sem starfaði áður sem enskukennari (Libération, 13. október 2010), sagði 

heildarslæðuna fela í sér árás. „Fyrir mér felur heildarslæðan í sér vissa árás, mér 

fannst að mér vegið sem konu― (Leclair, 13. október 2010b). Ummælin lét hún 

falla eftir að hafa ráðist á konu frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum, sem 

búsett var í Frakklandi, togað niður andlitsblæju hennar, slegið hana utan undir og 

bitið hana í handlegginn. Sér til varnar sagðist hún hafa verið búin að fá nóg af 

umræðunni um heildarslæðuna. „Þetta níkabmál, það er svo mikið talað um það 

að ég á erfitt með að umbera það―
112

 (Libération, 13. október 2010). „Ég vissi að 

ég myndi springa einn daginn. Búrkumálið var farið að fara verulega í taugarnar 

á mér―
113

 (Leclair, 13. október 2010a).  

Innan þessarar orðræðu vekur töluverða athygli hversu áberandi notkunin 

er á orðinu búrka. Orðið virðist mun gildishlaðnara en heildarslæða og níkab og 

mikið notað þrátt fyrir að ekki hafi verið dæmi þess að konur klæddust búrkunni í 

Frakklandi við upphaf umræðunnar, eins og fram kom í 2. kafla. Í júní 2009 var 

haldin sýning á nýrri hönnun á abaya, svörtum klæðum sem konur í Sádí-Arabíu 

sveipa um sig þegar þær eru utan heimilisins. Libération fjallaði um málið og þar 

kom fram að einn af hönnuðunum, Adam Jones, hefði gengið úr skugga um að 

ekki væri um búrku að ræða. „Ég fullvissaði mig um á Google að abaya væri ekki 

búrka―
114

 (Daumas, 29. júní 2009; Frönsk-íslensk orðabók).  

                                                 
111

 „la burqa est une agression.“ 
112

 „Cette histoire de niqab, on en parle tellement que j‟ai du mal à le supporter.― 
113

 Jeudi, une enseignante à la retraite doit comparaître devant la 17
e
 chambre du tribunal 

correctionnel de Paris pour avoir agressé une Émirienne portant un niqab. „Je savais que j'allais 

craquer un jour. Cette histoire de burqa commençait à m'agacer.― 
114

 „Je me suis assuré sur Google que l‟abaya n‟était pas une burqa.“ 
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Í þeirri orðræðu sem hér hefur verið gerð grein fyrir er rík áhersla lögð á 

þá ógn sem talin er stafa af konunum sem klæðast heildarslæðunni. Sumir notast 

við lýsandi orð á við drauga og ninjur og birta þannig fremur ógnvænlega mynd af 

konunum. Aðrir tala beint um þá ógn sem þeir telja að stafi af þeim, að 

heildarslæðan feli jafn vel í sér vissa árás, en flestir eru þó ekki jafn berorðir í 

lýsingum sínum. Þrátt fyrir það má lesa á milli línanna þó ógn sem þeir telja að 

stafi af heildarslæðunni með tengingunni við bókstafstrúarsamtök og öra fjölgun 

þeirra kvenna sem henni klæðast.  

 

5.2.2 Svarið við bókstafstrúnni og hótunum hryðjuverkamanna 

„Öfgamenn vilja reyna á mótspyrnu lýðveldis okkar. Við ætlum að svara þeim en 

á snjallan hátt, ekki með grimmd eða í fljótfærni―
115

 (S. Huet, 29. júní 2009). 

Þessi orð lét Jean-François Copé, formaður UMP, falla í júní 2009, við upphaf 

umræðunnar. Ummælin fela í sér ákall um samstöðu og yfirlýsingu um að 

lýðveldinu stafi ógn af öfgafólki. Copé gefur því í skyn að hinar níkabklæddu 

konur séu öfgamenn sem ógni lýðveldinu. Í orðræðunni um hinar ógnvænlegu 

bókstafstrúarkonur er svarið að finna í lagasetningunni.  

Þegar atkvæðagreiðsla um lagasetninguna fór fram í neðri deild þingsins, 

lét Copé eftirtalin orð falla: 

Ef umræðan sýnir fram á það að pólitískir ábyrgðarmenn, til hægri og 

vinstri, hafi sameinast í baráttunni gegn þessu fyrirbæri, er um skýr 

skilaboð að ræða sem send eru öllum bókstafstrúarmönnum. Leitin að 

sammæli við atkvæðagreiðslu þessara laga, sem snúa að 

allsherjarbanni innan almannarýmisins, er enn nauðsynlegri til þess að 

komast hjá því að múslimskum samlöndum okkar finnist beittir 

fordómum. Búrkan er ekki byggð á trúarlegu ákvæði. Um er að ræða 

öfgastefnu sem notfærir sér trúna í pólitískum tilgangi
116

 (S. Huet, 3. 

júlí 2010a). 

 

Í ummælunum er að finna skýra áherslu á þau skilaboð sem lagasetningunni er 

ætlað að senda „öfgamönnum.― Einnig er álitið sem svo að til þess að beina 

                                                 
115

„des extrémistes veulent tester la résistance de notre République. Nous allons leur répondre, 

mais de manière astucieuse, pas brutale, pas précipitée.“ 
116

 „Si les débats montrent que des responsables politiques de droite comme de gauche sont 

rassemblés pour combattre le phénomène, ce sera un signal clair et ferme lancé à tous les 

intégristes. La recherche d'un consensus pour voter cette loi d'interdiction générale dans l'espace 

public est d'autant plus nécessaire qu'il faut tout faire pour éviter que nos compatriotes 

musulmans se sentent stigmatisés. La burqa n'est pas une prescription religieuse. Ce sont des 

extrémistes qui instrumentalisent la religion à des fins politiques.“ 
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spjótum frá múslimum almennt, og sýna fram á að um aðgerðir gegn öfgafólki sé 

að ræða, sé nauðsynlegt að allir sameinist í baráttunni. Í lok ummælanna er síðan 

lögð áhersla á að búrkan sé ekki trúartákn heldur pólitískt tákn öfgahópa.  

Í október, eftir að lögin höfðu verið samþykkt af stjórnlagadómstólnum, 

var svipað hljóð í Copé. Þá dásamaði hann hið „sterka svar, stílað á alla þá 

öfgamenn sem vildu sannreyna lýðveldið―
117

 (Le Monde, 8. október 2010). Fleiri 

tala á svipuðum nótum. Jacques Myard, þingmaður UMP, sagði í júní, tæpum 

mánuði fyrir kosningar, að „þingmennirnir hefðu ákveðið, að því er virtist, að 

stöðva þessa öfgastefnu―
118

 (Gabizon, 24. júní 2009). Aurélie Filippetti, úr flokki 

sósíalista, áleit „málið nógu alvarlegt til þess að senda einföld skilaboð― en að 

hennar mati hafa lögin „mikilvægt fræðslugildi―
119

 (S. Huet, 3. júlí 2010b). André 

Gerin talaði á svipuðum nótum þegar umræða um lagasetninguna fór fram í neðri 

deild þingsins. „Við erum samtaka þeim röddum sem hækka í dag gegn íslamskri 

bókstafstrú í hinum arabíska og múslimska heimi―
120

 (S. Huet, 29. júlí 2010; 

Libération, 8. júlí 2010). Í ummælunum er lögð áhersla á að heildarslæðan sé 

birtingarmynd íslamskrar bókstafstrúar og í þeim fréttum þar sem greint var frá 

ræðu Gerin er sagt frá því að sitjandi þingmeirihluti hafi fagnað þegar hann lýsti 

yfir andspyrnustríði gegn bókstafstrúnni og heildarslæðunni: „Það verður að 

segja stopp við þessari stefnu― íslamsks strangtrúnaðar. „Stopp með einni röddu 

lýðveldissinna!―
121

 (S. Huet, 29. júlí 2010; Libération, 8. júlí 2010).  

Í ummælunum má greina þá sýn á lagasetninguna gegn heildarslæðunni, 

að með henni sé verið að berjast gegn bókstafstrú í Frakklandi. Með því að banna 

heildarslæðuna er álitið sem svo að um skýr skilaboð sé að ræða til handa öllum 

bókstafstrúarmönnum og -konum. Meðal þeirra þingmanna sem sátu hjá við 

atkvæðagreiðsluna er jafnvel að finna sömu sýn á lagasetninguna, þrátt fyrir að 

þeir hafi ekki greitt „svarinu við öfgastefnunni― atkvæði. Jean Glavany, 

þingmaður sósíalista, skýrði afstöðu sína til að mynda með þeim hætti að hann 

                                                 
117

 „une réponse ferme adressée à tous les extrémistes qui veulent tester la République.“ 
118

 „Les parlementaires sont décidés, me semble-t-il, à porter un coup d'arrêt à cet 

extrémisme.“ 
119

 „La députée de Moselle, qui a toujours dit qu'elle voterait pour une loi d'interdiction 

générale, estime que „le sujet est suffisamment grave pour envoyer un message simple
119

―. Elle 

juge que cette loi aura „une vertu pédagogique très forte―.“ 
120

 „Nous sommes en phase avec les voix qui s'élèvent aujourd'hui contre l'intégrisme 

islamique dans le monde arabe et musulman.― 
121

 „Il faut dire stop à la dérive― de l'intégrisme islamique, „stop d'une seule voix 

républicaine.― 
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teldi það „ómetanlega gjöf til þeirra bókstafstrúarmanna sem við heyjum öll 

baráttu gegn―
122

 ef stjórnlagadómstóllinn samþykkti ekki lagasetninguna (S. Huet, 

14. júlí 2010; Libération, 13. júlí 2010). Aðrir úr röðum sósíalista tóku í svipaðan 

streng en stjórnlagadómstóllinn hafði gefið út álit um að lagalegar forsendur væru 

fyrir banni sem næði til opinberrar þjónustu (Chahine, 8. júlí 2010; Le Monde, 14. 

júlí 2010a). Í lagatillögunni náði bannið hins vegar til alls almannarýmisins.  

 

5.3 Búrkan, allsherjarregla og frönsk gildi 

Í þeirri orðræðu sem hér verður tekin fyrir kemur fram að heildarslæðan 

samrýmist ekki frönskum gildum og ógni allsherjarreglu. Meðal þeirra gilda er la 

laïcité, sem snýr að aðskilnaði ríkis og kirkju, en þeir sem beita því í umræðunni 

virðast leggja í það fremur ólíka merkingu. Orðræðan um grunngildi lýðveldisins 

og fransks samfélags varpar einnig ljósi á allsherjarregluna, sem lagasetningin 

grundvallast á, og þá merkingu sem lögð er í heildarslæðuna út frá henni. 

Merkingin birtist fyrst og fremst í því hvernig lagasetningin er réttlætt með vísan 

til þess að konurnar, sem klæðast heildarslæðunni, séu á einhvern hátt ógn við 

almannaheill eða hagsmuni samfélagsins. Áherslan er því ekki síður á viðhorf 

Frakka til eigin samfélags en kvennanna sjálfra og heildarslæðunnar.  

 

5.3.1 Heildarslæðan ógnar lýðveldinu og gildum þess 

„Búrkan er ekki velkomin á yfirráðasvæði franska lýðveldisins―
123

 (Bidar, 29. júní 

2009; Coroller, 23. júní 2009; Daumas, 29. júní 2009; Du Limbert, 3. júlí 2010; 

Gabizon, 24. júní 2009; Guiral, 23. júní 2009; Le Monde, 22. júní 2009, 23. júní 

2009, 30. júní 2009; Libération, 22. júní 2009a, 22. júní 2009c, 23. júní 2009, 30. 

júní 2009a, 30. júní 2009b; Waintraub, 23. júní 2009). Þessi orð lét Nicolas 

Sarkozy falla í ræðu sem áður hefur verið vitnað til og forsetinn hélt 22. júní 

2009. Eins og sjá má á magni heimilda voru þau margoft endurtekin í 

fjölmiðlaumfjöllun um heildarslæðuna og í einni fréttinni fylgdi með lýsing á 

viðbrögðum áheyrenda sem fögnuðu orðum forsetans og klöppuðu (Huet, Sophie, 

                                                 
122

 Le „risque juridique“ d'une interdiction totale, estimant qu'une censure du texte serait „un 

cadeau inestimable pour les intégristes que nous combattons tous.“ 
123

 „La burqa ne sera pas la bienvenue sur le territoire de la République.― 
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Jeudy, og Bruno, 23. júní 2009). Í orðunum felst áhersla á franska lýðveldið og að 

heildarslæðan, eða búrkan samkvæmt orðum forsetans, eigi ekki heima innan 

þess. Fleiri leggja ríka áherslu á lýðveldið og tilgreina sérstaklega að 

heildarslæðan samræmist ekki grundvallargildum þess. 

Roger-Gérard Schwartzenberg, sem áður hefur verið vitnað til, taldi „mjög 

þarft að setja lög um bann gegn því að klæðast búrkunni sem væri andstæð 

grundvallarreglum og gildum lýðveldisins―
124

 (Libération, 20. júní 2009) og Jean-

Marc Ayrault, sagði búrkuna fela í sér „lítillækkun og hún væri ekki í samræmi við 

[frönsk] gildi―
125

 (Cherel, 14. júlí 2010). Sihem Habchi og Naїma Charaї, sem 

einnig hefur verið vitnað til áður, leggja ríka áherslu á að heildarslæðan brjóti í 

bága við gildi lýðveldisins og nauðsyn þess að lýðveldissinnar bregðist við þeirri 

ógn sem talin er stafa af henni: 

Heildarslæðan er merki hugmyndafræðilegrar kreddufestu, sem brýtur 

í bága við mannlega virðingu og ógnar kynjablöndun. Hún stríðir gegn 

gildum lýðveldisins um frelsi, jafnrétti og bræðralag. Hugmyndin um 

manneskjuna – konu og karl – sem í henni felst, verður ekki liðin. 

Skiptir okkur þá engu þótt sú sem henni klæðist kjósi það vegna 

trúariðkunar eða annarrar iðkunar eða hvort einhverjar segist klæðast 

henni af fúsum og frjálsum vilja. Enginn getur fallist á eigin 

niðurlægingu og enginn lýðveldissinni getur verið aðgerðarlaus og 

látið þeim eftir vettvanginn sem ógna jafnrétti
126

 (Habchi og Charaї, 

13. júlí 2010). 

 

Í ummælunum er auk þess að finna mjög skýra áherslu á að heildarslæðan sé tákn 

um kúgun og niðurlægingu og að hin táknræna merking sé öðrum merkingum 

yfirsterkari. Þannig skipti, að þeirra mati, meira máli sú merking sem í henni felst 

en ástæðurnar sem kunna að liggja að baki því að konurnar klæðist 

heildarslæðunni. Af þessu má sjá að aðaláherslan er á frelsi og jafnrétti en um leið 

byggist sú áhersla á ákveðinni sýn á samfélagið. Samfélagið og lýðveldið á að 

                                                 
124

 „…serait très utile de légiférer pour interdire le port de la burqa, qui est contraire à nos 

principe fondamentaux et aux valeurs de la République― 
125

 „…président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale: la burqa „est une régression, 

elle n'est pas conforme à nos valeurs―.― 
126

 „Le voile intégral est l‟étendard d‟une idéologie sectaire, attentatoire à la dignité humaine 

et qui menace la mixité. Il heurte les valeurs républicaines de liberté, d‟égalité et de fraternité. Il 

véhicule une conception de l‟être humain - femme et homme - qui ne saurait être tolérée. Peu nous 

importe que celui-ci se revendique d‟une pratique religieuse ou d‟une autre, peu nous importe que 

certaines affirment le porter librement. Nul ne saurait consentir à sa propre dégradation, et nul 

républicain ne saurait baisser les bras et abandonner le terrain à ceux qui remettent en cause 

l‟égalité des droits. ― 
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grundvallast á frelsi og jafnrétti og þar sem táknræn merking heildarslæðunnar er 

talin fela í sér árás á þau gildi er hún jafnframt talin fela í sér árás á lýðveldið.  

Í júlí 2010, eftir að greidd höfðu verið atkvæði um málið í neðri deild 

franska þingsins, lét Jean-François Copé þau orð falla að „forsetinn hefði 

samþykkt lögin og búrkan yrði loksins bönnuð á öllu yfirráðasvæði 

lýðveldisins.―
127

 Hann talaði einnig um það „hugrekki― sem þyrfti til þess að segja 

„sannleikann― en slíkt væri nauðsynlegt ef Frakkar vildu „varðveita fallegustu 

samfélagsgerð heims―
128

 (Garat, 6. júlí 2010). Í orðum hans er ekki einungis 

gengið út frá því að „bannið gegn búrkunni― sé hið eina rétta, sbr. notkun á orðinu 

sannleikur. Í þeim felst einnig sú sýn á franskt samfélag að það búi yfir fallegustu 

samfélagsgerð heims. François Fillon lítur lagasetningu svipuðum augum en eftir 

að lögin höfðu verið samþykkt fagnaði hann þessari mikilvægu ákvörðun sem fæli 

í sér staðfestingu á gildum lýðveldisins (Perrault, 8. október 2010).  

Ákveðið andsvar er að finna við þeirri sýn að lagasetningin sé í anda 

lýðveldishyggju og standi vörð um grunngildi lýðveldisins. Það er einna helst að 

finna meðal ummæla sem höfð voru eftir tveimur erlendum ráðamönnum, Damian 

Green, núverandi innflytjendaráðherra Bretlands og Barack Obama, 

Bandaríkjaforseta. Í júlí 2010 var haft eftir Green að hann væri mótfallinn 

lagasetningu gegn heildarslæðunni í tengslum við umræður um mögulegt bann við 

henni í Bretlandi.
129

 „Að segja fólki hverju það má og má ekki klæðast þegar það 

gengur á götum úti er ekki bresk aðferð“
130

 (Vanlerberghe, 20. júlí 2010). Hann 

bætti því síðan við að breskt samfélag „væri umburðarlynt samfélag sem byggði á 

gagnkvæmri virðingu“
131

 og taldi, þrátt fyrir mikilvægi þess að sjá andlit annarra,  

að „ekki væri æskilegt að breska þingið reyndi að setja eða setti lög sem mætu 

                                                 
127

 „Le président a accepté cette loi, poursuit-il sous les vivats. Et la burqa sera enfin interdite 

sur tout le territoire de la République.― 
128

 „Le courage également de „dire la vérité― sur la politique de rigueur qui doit être menée, 

étape indispensable, selon lui, „si l'on veut préserver le plus beau modèle de société du monde―.― 
129

 Philip Hollobone hafði þá lagt fram svipað lagafrumvarp fyrir neðri deild breska þingsins 

(fr. Chambre des communes) og samþykkt hafði verið í júlí 2010 í Frakklandi en hún snéri að 

alhliða banni við níkab og búrku. Ekki er því um að ræða bein ummæli um lagasetninguna í 

Frakklandi en ummælin tengjast umræðunni eigi að síður þar sem þau birtust í tengslum við 

umfjöllun um bannið.   
130

 „Dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas porter quand ils marchent dans la rue 

est une manière de procéder qui n'est pas britannique.― 
131

 „Nous sommes une société tolérante pratiquant le respect mutuel.“ 
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fyrir um það hverju fólk á að klæðast“
132

 (Libération, 18. júlí 2010). Í annarri frétt 

var síðan haft eftir honum að, öfugt við Frakkland, væri aðskilnaðarmálum ekki 

fylgt eftir af hörku í Bretlandi―
133

 (Libération, 18. júlí 2010). Hinn síðarnefndi, 

Obama,  gagnrýndi að vestrænt land skyldi „fyrirskipa hvaða fötum― múslimskar 

konur „ættu að klæðast―
134

 (Libération, 22. júní 2009b).  

Í ummælum Green og Obama kemur fram sú sýn að lagasetningin feli í sér 

fyrirskipun frá ríkinu um hverju konur megi klæðast og hverju ekki og að slíkt sé 

ekki í samræmi við vestræn gildi og hlutverk vestrænna ríkja. Green leggur 

áherslu á að breskt samfélag byggi á gagnkvæmri virðingu og beitir því sömu 

orðræðu og þeir sem styðja lagasetningu. Sú orðræða endurspeglast m.a. í 

ummælum Jean-François Copé: 

Að klæðast búrkunni er ekki það sama og að ganga í rauðu vesti eða 

hvítum buxum! Búrkan felur í sér árás á virðingu kvenna og 

öryggisógn. Þær sem henni klæðast eru dæmdar til afneitunar á 

sjálfsmynd sinni. Samfélagið sem við viljum búa í er hins vegar 

friðsælt, byggt á bræðralagi og gagnkvæmri virðingu. Ef við gerum 

fyrirbærið að hversdagslegum hlut, ef við látumst ekki sjá það eins og 

það raunverulega er [...], mælum fyrir því, höfum við gert 

ófyrirgefanleg mistök―
135

 (S. Huet, 3. júlí 2010a). 

 

Samkvæmt Copé er franskt samfélag byggt á bræðralagi og gagnkvæmri virðingu 

og að hans mati er því ógnað af þeim sem klæðast búrkunni. Green álítur það hins 

vegar til marks um gagnkvæma virðingu að virða þær konur sem klæðast 

heildarslæðunni með því að setja ekki lög sem beinast gegn þeim og banni þeim 

að klæðast henni.  

Ummælin eru ekki höfð eftir frönskum ráðamönnum heldur erlendum en í 

þeirri umræðu sem hér er tekin til greiningar er að finna fá ummæli franskra 

ráðamanna sem líta málið svipuðum augum og Green og Obama. Eini 

þingmaðurinn sem kaus gegn lagasetningu, Daniel Garrigue,  virðist þó sömu 

                                                 
132

 „pas souhaitable que le parlement britannique tente d'adopter ou adopte une loi dictant ce 

que les gens doivent porter― 
133

 „agressivement laïque“ 
134

 le président américain avait critiqué le fait du‘un pays occidental „dicte les vêtements“ 

qu‘une musulmane „doit porter.“ 
135

 „Porter la burqa, ce n'est pas la même chose que de porter une veste rouge ou un pantalon 

blanc ! La burqa, c'est une atteinte au respect des femmes et à la sécurité. C'est pour celles qui la 

portent être condamnées à un déni d'identité. Or la société dans laquelle nous voulons vivre est 

une société apaisée, fraternelle et respectueuse de chacun. Si nous avions banalisé le phénomène, 

si nous avions feint de ne pas le voir tel qu'il est, comme certains, y compris dans mon propre 

camp, le préconisaient, nous aurions commis une faute impardonnable.― 



  

93 

 

skoðunar. Hann taldi að með því að reyna að „berjast gegn öfgafullu háttalagi, 

væri hætt við að [franskt samfélag] þokaðist í átt að alræðislegu samfélagi―
136

 

(Le Monde, 14. júlí 2010a). Ummæli eins fræðimanns, Jean Bauberot, sem vitnað 

var til í kafla 5.2, gefa einnig í skyn svipaða sýn en hann taldi að um væri að ræða 

„fremur jakobínska trú þar sem ríkið er talið vita hvað er best fyrir borgarana―
137

 

(Equy, 19. júní 2009) og lögin því fela í sér vissa forræðishyggju. Þá var haft eftir 

Khaled
138

, þegar fyrsti steininn var lagður að moskunni í Clichy-sous-Bois-

Montfermeil, að „ríkið gerði nákvæmlega það sama og það gagnrýnir íslam fyrir 

að gera. Það tekur sér réttinn til þess að fyrirskipa hverju konur eiga að 

klæðast―
139

 (Coroller, 22. júní 2009).  

 Orðræðan um frönsk gildi og þá undirstöðu sem þau mynda fyrir lýðveldið 

og franskt samfélag er í raun hluti af orðræðunni um heildarslæðuna sem 

táknmynd kúgunar og vanvirðingar þar sem hún byggist á umræðu um sömu 

gildin. Hún felur þó í sér víðara sjónarhorn á umræðuna þar sem sjónum er ekki 

einungis beint að jafnrétti og frelsi heldur einnig að því hvaða áhrif heildarslæðan 

er talin hafa á þessi gildi og um leið á samfélagið. Í þeim ummælum þar sem 

lagasetningin er gagnrýnd á þeim forsendum að hún brjóti í bága við hlutverk 

ríkisins er einnig lögð áhersla á þær hugmyndir og þau gildi sem vestræn ríki eigi 

að byggjast á. Í þeim ummælum er lagasetningin í raun talin hafa sömu áhrif á 

samfélagið og heildarslæðan er talin hafa meðal þeirra sem líta á lagasetninguna 

sem vænlegan kost.  

 

5.3.2 La laїcité 

Að blanda ekki saman almannarýminu og trúnni, það er la laїcité
140

 

(Equy, 17. júní 2009)  

 

Það sem vakti athygli mína í Frakklandi? La laїcité. Þetta er ekki 

hugtak heldur raunveruleg menning, ákveðið afskiptaleysi gagnvart 

                                                 
136

 „pour combattre un comportement extrémiste, on prend le risque de glisser vers une société 

totalitaire.― 
137

 „croyance un peu jacobine selon laquelle l„Etat saurait ce qui est bon pour les citoyens.“ 
138

 Í fréttinni um moskuna í Clichy-sous-Bois-Montfermeil var einungis minnst á Khaled en 

engin frekari deili á honum gefin. 
139

 „L„Etat fait exactement ce qu„il reproche à l„islam. Il s„octroie le droit de dicter ce que 

doivent porter les femmes.― 
140

 „Ne pas mélanger l„espace public et la religion, c„est cela la laїcité.― 
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trúnni sem ég kann að meta. Húrra fyrir að hafa bannað búrkuna!
141

 

(Gabizon, 22. júlí 2010). 

 

Í dag gætir ákveðins misskilnings varðandi la laїcité. Grundvallargildi 

þess, skjalfest undir III. lýðveldinu, eru skoðana- og trúfrelsi, jafnrétti 

ríkisborgara frammi fyrir lögunum, aðskilnaður trúar og 

almannarýmis. Um er að ræða hindrun á yfirráðum trúarinnar, ekki á 

tjáningu hennar
142

 (Equy, 19. júní 2009) 

 

La laїcité er ekki afneitun á öllum trúarbrögðum og trúarlegum 

viðhorfum heldur virðing fyrir öllum viðhorfum og öllum 

trúarskoðunum. Aðskilnaður ríkis og kirkju var sársaukafullur en 

neyðumst við til þess að halda áfram þessu stríði sem á engan rétt á 

sér? Okkur stafar ekki ógn af klerkastéttinni, okkur stafar hins vegar 

ógn af ákveðinni tegund umburðarleysis sem fordæmir allt sem 

viðkemur trúnni
143

 (Libération, 22. júní 2009c) 

 

 

Þessar tilvitnanir fela í sér ólíka sýn á hugtakið la laїcité þar sem sumir leggja 

áherslu á aðskilnaðinn, að trúin eigi ekki heima innan hins opinbera rýmis, meðan 

aðrir leggja ríkari áherslu á að trú- og skoðanafrelsi séu grunnstoðir hugtaksins. 

Fyrstu ummælin eru höfð eftir André Gerin sem áður hefur verið vitnað til og var 

í forsvari fyrir lagasetningu um heildarslæðuna. Önnur tilvitnun er höfð eftir 

Alexandra Chreiteh, ungum nema frá Yale í Bandaríkjunum sem komin var til 

Frakklands til þess að bæta frönskukunnáttu sína. Þriðju ummælin eru höfð eftir 

Jean Bauberot og þau síðustu mælti forseti lýðveldisins, Nicolas Sarkozy.  

Ummæli Nicolas Sarkozy, sem álítur umburðarleysi gagnvart trúnni fela í 

sér mikla ógn fyrir samfélagið, virðast stangast á við þau ummæli sem áður hafa 

verið höfð eftir honum um heildarslæðuna, að hún sé ekki velkomin á franskri 

grundu. Forsetinn hefur þó einnig lagt ríka áherslu á að heildarslæðan sé ekki 

trúartákn heldur tákn lítillækkunar og undirokunar konunnar. Það virðist því sem 

Sarkozy byggi fremur á því að heildarslæðan hafi ekkert með trú að gera en að 

hún sem slík stangist á við grundvallargildi la laїcité og það þurfi á þeim 

forsendum að banna hana. Bannið byggist fremur á því að hún sé ekki trúartákn. 

                                                 
141

 „Ce qui me frappe en France ? La laïcité. Ce n'est pas un concept, mais une véritable 

culture, une indifférence religieuse que j'apprécie. Bravo d'avoir interdit la burqa.― 
142

 „Il y a aujourd„hui une confusion sur la laїcité. Ses principes fondateur, actés sous la IIIe 

République sont la liberté de conscience, l„égalité des citoyens devant la loi, la séparation du 

religieux et de l„espace public. Il s„agissait d„empêcher la domination du religieux, non son 

expression.― 
143

 „La laїcité c„est le respect de toutes les opinions et de toutes les croyances. La séparation 

de l„église et de l„Etat s„est faite dans la douleur, mais sommes-nous obligés de continuer cette 

guerre qui n„a pas lieu d„être? Nous ne sommes pas menacés par le cléricalisme, nous le sommes 

d‟avantage par une forme d„intolérance, qui stigmatiserait toute appartenance religieuse.― 
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Aðrir virðast horfa á málið með öðrum augum og telur André Gerin til að mynda 

að heildarslæðan ógni  la laїcité. Rama Yade og Roger-Gérard Schwartzenberg 

taka í svipaðan streng og telja bæði að grípa verði til aðgerða „til þess að standa 

vörð um la laїcité
144

“ (Coroller, 19. júní 2009). Í ummælum Julien Dray, 

þingmanns PS, er síðan að finna þá sýn að umræðan snúist að vissu leyti um la 

laїcité en að lagasetningin sé ekki til þess fallin að ná settum markmiðum: 

Við erum andsnúin slæðuburði en ég held að lögin ykkar séu hvorki 

heildræn né heildstæð. Það vantar víðtæka og jákvæða lagasetningu 

sem endurskilgreinir grundvallarreglur la laїcité og út frá þeim réttindi 

ríkisborgaranna
145

 (Le Monde, 14. júlí 2010b; Libération, 8. júlí 

2010). 

 

Samkvæmt ummælum Julien Dray er umræðan um bannið gegn heildarslæðunni 

nátengd hugtakinu la laїcité en að hans mati ætti athyglin fyrst og fremst að 

beinast að því að endurskilgreina hugtakið og í kjölfarið réttindi borgaranna. Í júní 

kallaði Sihem Habchi síðan eftir því að umræðan um la laїcité yrði opnuð að nýju, 

eftir lögin frá árinu 2004, og talaði um að „hver og einn yrði að mynda sér skoðun 

á la laїcité og kynjablöndun
146

 (Libération, 17. júní 2009, 18. júní 2009a) 

 Af þessu má sjá að deilan um það hvort heildarslæðan sé trúartákn eða 

ekki endurspeglast í umræðunni um la laїcité. Þeir sem telja la laїcité ógnað 

byggja á þeirri hugmynd að heildarslæðan sé trúartákn og að í hugtakinu, la 

laїcité, felist fyrst og fremst aðskilnaður trúarinnar frá hinu opinbera rými. Aðrir 

líta svo á að heildarslæðan sé á engan hátt trúarlegs eðlis og af þeim sökum snúist 

málið ekki um la laїcité. Enn aðrir telja hugtakið óviðkomandi umræðunni þar 

sem að hugtakið snúist fremur um trúfrelsi en höft. Þá lítur Jean Bauberot svo á 

málið að la laїcité hafi í raun víðtækari áhrif í skólum og opinberum stofnunum en 

á almannafæri. Með því vísar hann í lagasetningu frá árinu 2004 sem bannar 

áberandi trúartákn í skólum:  

Tilkall la laїcité er ekki það sama í skólum og á götum úti. Hér er 

fremur um allsherjarreglu að ræða í lýðræðisríki en la laїcité þar sem 

                                                 
144

 „à titre de défense de la laїcité.― 
145

 „Nous sommes contre le port du voile, a-t-il dit, mais je crois que votre loi restera partielle 

et parcellaire. Il manque une grande loi positive qui redéfinissent les principes de la laïcité et, à 

partir de là, les droits des citoyens.― 
146

 „et ce sera à chacun de se positionner sur la laїcité, sur la mixité.― 
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búrkan gerir fólki ekki kleift að bera kennsl á manneskjuna sem henni 

klæðist
147

 (Equy, 19. júní 2009) 

 

Í ummælum hans er því að finna þá sýn á lagasetninguna að hún grundvallist 

fremur á allsherjarreglunni en la laїcité.  

 

5.3.3 Allsherjarregla og menningarbundin einangrun 

 

Almennt bann, utan opinberrar þjónustu er flókið. Um væri að ræða 

mikla skerðingu á einstaklingsfrelsi sem ekki væri hægt að réttlæta 

nema það fæli í sér mikla ógnun við allsherjarreglu
148

 (Gabizon, 24. 

júní 2009) 

 

Þessi orð voru höfð eftir Rémy Schwartz, ráðgjafa á vegum ríkisins,
149

 í 

júní 2009 (Gabizon, 24. júní 2009). Í þeirri orðræðu sem snýr að 

allsherjarreglunni er að finna töluverða áherslu á viljann til þess að lifa og hrærast 

í samfélagi við aðra menn og konur. Lögð er áhersla á að með því að hylja 

andlitið viljandi séu konurnar að einangra sig og útiloka frá samfélaginu og því 

feli heildarslæðan í sér menningarbundna einangrun.
150

 Þær eru því taldar kjósa 

að klæðast heildarslæðunni og áhersla lögð á þá ógn sem talin er stafa af valinu. 

„La République se vit à visage découvert!― eru eins konar einkunnarorð 

orðræðunnar. Þau fela í sér tvöfalda merkingu þar sem að orðatiltækið à visage 

découvert þýðir opinskátt eða hreinskilningslega en ef orðin eru þýdd hvert fyrir 

sig felst í þeim merkingin óhulið andlit. Til þess að koma hreint fram þurfi 

konurnar því að draga niður blæjuna.  

Hugtakið allsherjarregla er fremur sveigjanlegt og því virðist sem hægt sé 

að túlka það út frá mismunandi þáttum. Í umræðunni um grundvöll 

lagasetningarinnar kom fram viðhorf og skilningur Pierre-Herni Prélot, kennara í 

opinberum rétti við Háskólann í Cergy-Pontoise, allsherjarreglunni. Þar kemur m. 

                                                 
147

 „L„exigence de laїcité n„est pas du tout la même à l„école ou dans la rue. Plus que de 

laїcité, il serait question d„ordre public dans un pays démocratique, lorsque la burqa ne permet 

pas de reconnaître la personne qui la porte. Elle peut alors rendre difficile l„acte social.― 
148

 „Une interdiction générale hors des services publics est complexe. Il s'agirait d'une 

restriction majeure à une liberté individuelle qui ne pourrait être justifiée que par trouble tout 

aussi majeur à l'ordre public.― 
149

 Conseiller d'État, ancien rapporteur de la commission Stasi sur la laïcité à l'école. 
150

 Sjá umfjöllun um hugtakið í kafla 2. 
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a. fram að hugtakið virðing (fr. dignité) falli undir hana en hann notar það í  

skilningnum mannleg reisn:  

Ríkið ber ábyrgð á allsherjarreglu og félagslegum stöðugleika. Frá tíð 

Napóleons, hefur einkamálaréttur skipað mikilvægan sess í því að 

tryggja ákveðinn fjölda siðferðilegra gilda sem eru sameiginleg gildi 

samfélagshópa; það er í þessum skilningi sem við verðum að horfa til 

allsherjarreglunnar í dag. Á 19. öldinni átti allsherjarreglan við um 

gildi þjóðfélagsskipanar í strangasta skilningi þess orðs. Nú á dögum 

hafa hugtök á borð við virðingu ratað undir allsherjarreglu. Bann við 

dvergakasti frá 1994 var [til að mynda] sett í nafni mannlegrar 

reisnar
151

 (Coroller, 20. júní 2009).  

 

Í ummælunum er hlutverk allsherjarreglunnar því skilgreint á þann hátt að hún 

eigi að standa vörð um sameiginleg gildi samfélagshópa og mannlega reisn 

einstaklinga. Í kjölfarið spurði blaðamaður hvort Pérlot teldi að undirokun 

konunnar, sem ber heildarslæðuna, gæti fallið undir allsherjarreglu: 

Jafnrétti kynjanna er þáttur sem verður æ sterkari í hugtakinu 

allsherjarregla. Það er það sem átti sér stað í brúðkaupinu í Lille
152

 [...] 

Það væri því hægt að ímynda sér að löggjafarvaldið byggði á gildum 

um virðingu og jafnrétti sem eiga rætur að rekja til nauðsynjar þess að 

verja allsherjarreglu og kvæði á um tiltekinn fjölda takmarkana eða 

setti ákveðinn ramma varðandi klæðaburð til þess að setja bann við 

klæðnaði sem hylur algjörlega andlitið
153

 (Coroller, 20. júní 2009). 

 

Ummælin fela í sér þá sýn að þær konur sem klæðast heildarslæðunni séu 

undirokaðar og að unnt sé að beita allsherjarreglunni til þess að frelsa þær 

(Coroller, 20. júní 2009). Í yfirlýsingu stjórnlagadómstólsins kemur fram sú sýn 

að lagasetningin snúi fyrst og fremst að almannaöryggi og lágmarkskröfum 

samfélagsins en lögin sjálf eru sögð byggja á allsherjarreglunni: 

Löggjafarvaldið áleit að það að hylja andlit á almannafæri, sem áður 

var óþekkt fyrirbæri, gæti haft í för með sér vissa ógn við 

                                                 
151

 „L„Etat est comptable de l„ordre social et public. Depuis Napoléon, le code civil joue un 

rôle important en matière de garantie d„un certain nombre de valeur morales qui sont les valeurs 

communes au groupe social, c„est en ce sens qu„il faut entendre aujourd„hui l„ordre public. 

Pendant tout le XIXe siècle, l„ordre public recouvrait des valeurs d„ordre au sens strict. De nos 

jours, on fait rentrer dans l„ordre public des notions comme la dignité. Si le conseil d„Etat a 

interdit, 1994, lancer de nains, c„était au nom de la dignité.―  
152

 Með brúðkaupinu í Lille er vísað til kröfu eins múslima sem vildi ógilda brúðkaup eftir að 

hann komst að því að kona hans væri ekki hrein mey. Venjulega er það ekki ríkisins að hlutast til í 

skilnaðarmálum sem eru einkamál þeirra sem eiga í hlut. Eina leiðin til þess að gera það var að 

vísa til allsherjarreglu. Þá var horft til ástæðunnar fyrir ógildingunni og þar sem að hún var ekki 

talin í samræmi við grundvallaratriði um jafnrétti kynjanna var hún talin brjóta í bága við 

allsherjarreglu (Coroller, 20. júní 2009). 
153

 „L„égalité entre les sexes est une composante de plus en plus forte de la notion de l„ordre 

public. C„est ce qui s„est passé dans l„histoire du mariage de Lille [...] On pourrait donc imaginer 

que le législateur se fonde sur des valeurs de dignité ou d„égalité qui procèdent de cette nécessité 

de protéger l„ordre public, et impose un certain nombre de limite ou fixe un cadre en matière 

vestimentaire pour interdire un vêtement voilant entièrement la face.― 
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almannaöryggi og brot á lágmarkskröfum um lifnaðarhætti í samfélagi 

við aðra menn
154

 (Le Monde, 8. október 2010).  
  

Í skýrslu, sem gerð var til að afla upplýsinga um notkun heildarslæðunnar og 

þingnefnd undir forystu André Gerin sendi frá sér í janúar 2010, var heildarslæðan 

fyrst og fremst fordæmd á grundvelli menningarbundinnar einangrunar og álitið 

sem svo að á þeim forsendum gengi hún þvert á gildi lýðveldisins (Le Monde, 8. 

október 2010).
155

 Eins og áður segir felur menningarbundin einangrun í sér vissa 

sýn á hlutverk einstaklingsins og vilja hans til þess að lifa í samfélagi við aðra. 

François Copé er meðal þeirra sem leggja áherslu á að forsenda þess að 

lifa og hrærast í samfélagi við annað fólk sé að hylja ekki andlit sitt á 

almannafæri: ―Ég hef barist fyrir því að verja grunngildi lýðveldisins. Að hylja 

ekki andlit sitt á almannafæri er forsenda þess að lifa og hrærast í samfélagi við 

aðra menn og trygging fyrir ákveðnu öryggi“
156

 (Le Monde, 8. október 2010). 

François Fillon tók í svipaðan streng og sagði að ríkisstjórnin: 

undirbyggi [...] aðgerðir [sem miðuðu að] upplýsingagjöf og 

nauðsynlegri eftirfylgni til þess að tryggja góða framkvæmd á 

ákvæðunum, sérstaklega gagnvart þeim manneskjum sem ógna, með 

öfgakenndu hátterni, grunngildum lýðræðis okkar, samfélagssáttmála 

okkar og einfaldlega vilja okkar til þess að lifa í samfélagi hvert við 

annað
157

 (Libération, 7. október 2010). 

 

Jacques Myrad (UMP) lagði einnig áherlsu á viljann til þess að lifa í samfélagi við 

annað fólk og sagði að ef „einvherjir væru mótfallnir því ættu þeir að flytjast 

eitthvert annað―
158

 (Gabizon, 19. júní 2009b). Blaðamaður tekur sérstaklega fram 

að Myrad virðist álykta ranglega að þær sem klæðist heildarslæðunni séu 

útlendingar. Í ummælum sem höfð voru eftir André Gerin í júlí 2010 kemur fram 

viss tengin við orðræðu um okkur og hina en þar segist Gerin „greiða 

lagasetningunni atkvæði [...] í landi frjálsræðis vegna þess að búrkan sé afneitun 

                                                 
154

 „Le législateur a estimé que les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, 

auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et 

méconnaissent les exigences minimales de la vie en société.― 
155

 „…réaffirme la prééminence des valeurs républicaines sur les pratiques communautaristes 

et condamnant le port du voile intégral comme contraire à ces valeurs.― 
156

 „je me bats pour défendre une valeur fondamentale de la République. Ne pas se masquer le 

visage dans l'espace public est une condition du vivre ensemble et un gage de sécurité.― 
157

 „prépare, en conséquence, les mesures d'information et d'accompagnement nécessaires à la 

bonne application de ces dispositions, en particulier à l'attention des personnes qui portent 

atteinte, par des comportements extrêmes, aux principes qui fondent notre démocratie, notre pacte 

social et, tout simplement, notre volonté de vivre ensemble.― 
158

 „Si certains sont contrariés, qu'ils aillent vivre ailleurs.― 
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á lýðveldinu“
159

 (S. Huet, 8. júlí 2010). Með því vilji hann segja „nei við 

menningarlegri og trúarlegri afstæðishyggju― því „með hana að yfirskyni værum 

við að samþykkja það sem ekki er hægt að samþykkja, sigur villimennskunnar yfir 

siðmenningunni“
160

 (Le Monde, 14. júlí 2010b; Libération, 8. júlí 2010). Að mati 

Gerin snýst heildarslæðan því ekki eingöngu um að standa vörð um lýðveldið 

heldur felur hún í sér árás villimennskunnar á siðmenninguna en um leið verður 

heildarslæðan að táknmynd villimennsku og andstæð okkar menningu og siðum. 

En ummæli  

Í grein sem birtist í Le Figaro í júní 2009 og skrifuð er af Etienne De 

Montety, einum af ritstjórum fréttamiðilsins, kemur fram ákveðin sýn á franskt 

samfélag, fjölmenningu og stöðu þeirra kvenna sem klæðast heildarslæðunni út 

frá orðræðunni við - hinir. Þar fjallar De Montety meðal annars um að fræðimenn 

hafi „kennt okkur― að „varast tilhneigingu okkar til þess að eyða menningarlegum 

mismun―
161

 (De Montety, 26. júní 2009) og segir í því sambandi að Frakkland og 

Evrópa hafi tapað umboði sínu:  

Við höfum tapað umboði okkar. Þetta snýst [orðið] síður um að boða 

gildi siðmenningar okkar yfir hinni byggðu jörð en að viðurkenna 

jafnrétti og mannlega reisn allra mannvera
162

 (De Montety, 26. júní 

2009)  

 

Evrópa stjórnar ekki lengur heiminum. Frakkland stýrir ekki lengur 

dansinum
163

 (De Montety, 26. júní 2009).  

 

Hann telur að þetta hafi meðal annars orðið til þess að allir notist orðið við 

hugtökin virðing og jafnrétti, þar á meðal þeir sem verji heildarslæðuna:  

Allir nota þetta, allir kenna sig við þessi hugtök af jafn miklu kappi og 

af jafn mikilli einlægni. Það þarf því að leita úr fyrir þessa innantómu 

umræðu til þess að hlustað sé á mann og byrja að tala á annan hátt
164

 

(De Montety, 26. júní 2009). 

 

                                                 
159

 „Je voterai cette loi plébiscitée dans le pays l'esprit libre (...), car la burqa, c'est le refus de 

la République.― 
160

 „Non au relativisme culturel et religieux. Sous cette couverture-là, nous accepterions 

l'inacceptable, le triomphe de la barbarie sur la civilisation.― 
161

 „Nos anthropologues, nos sociologues, nos philosophes nous ont appris [...] à nous méfier 

[...] de notre tendance à éradiquer les différences culturelles.― 
162

 „Nous avons perdu notre mandat [...]. Il s'agit moins tant aujourd'hui de convertir la terre 

habitée aux valeurs de notre civilisation que de reconnaître l'égale dignité des êtres humains.― 
163

 „l'Europe ne conduit plus le monde. La France ne mène plus la danse.“ 
164

 „Tout le monde l'utilise. Tout le monde s'en réclame avec la même ardeur, sinon avec la 

même sincérité. Il faut donc sortir du dialogue de sourds et, pour se faire entendre, commencer à 

parler autrement.― 
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Að hans mati felst það meðal annars í því að Frakkland tileinki sér hinn 

rómverska sið – „Í Róm gerum við eins og Rómverjarnir.“
165

 Með þessu tengir 

hann umræðuna við fjölmenningu sem hann telur sérstaka „að því leyti að hún 

réttlætir og hampar allri menningu nema þeirri sem tilheyrir gestgjafalandinu, 

sem er boðið að skapa svigrúm og leysast upp.―
166

 Hann notar orðið „gestrisni― í 

þessu sambandi og lítur svo á að hún snúist ekki um að „hætta að vera það sem 

við erum til þess að opna okkur betur gagnvart öllum straumum.―
167

 „Gestrisnin― 

sé fremur fólgin í því að „bjóða öllum þeim sem lifa á okkar grundu upp á 

undirstöðuatriðin í okkar hefðum―
168

 (De Montety, 26. júní 2009).  

Að hans mati felst svarið því í því að „tefla siðferði okkar eða eins og sagt 

er í dag, menningu okkar, gegn þeim―
169

 sem krefjast réttarins til þess klæðast 

níkab. Frakkland er nefnilega „ekki samansafn þeirra sem hér búa [...] Það á sér 

sögu, það býr yfir kjarna, það er meira en samansafn reglna sem miða að því að 

halda utan um samfélagið―
170

 (De Montety, 26. júní 2009). Í umræðunni um 

heildarslæðuna er því „aðalatriðið fyrir okkur, hið óumsemjanlega, [...] alger 

nærvera kvenna“
171

 

Í Róm gerir maður eins og Rómverjarnir.― Í Frakklandi eru ekki 

gerðar málamiðlanir um samskipti kynjanna [...] Í Frakklandi mætum 

við aðskilnaði kynjanna með „degi pilsins
172

 (De Montety, 26. júní 

2009). 

 

Ummæli De Montety eru áhugaverð en þau birta meðal annars það viðhorf 

gagnvart hinum „níkabklæddu― konur að þær séu hluti af hinum sem taldir eru 

ógna samfélaginu og valda því að það leysist upp. Í tilraun til þess að festast ekki í 

                                                 
165

 „Il lui revient simplement de s'appliquer à elle-même le proverbe que les Anglais ont tiré du 

droit romain : „in Rome, do as the Romans do.― À Rome, on vit à la romaine.― 
166

 „Le multiculturalisme a ceci de singulier qu'il légitime et célèbre toutes les cultures sauf 

celle du pays hôte, invitée, afin de faire la place, à se dissoudre.― 
167

 „Mais l'hospitalité ne consiste pas à cesser d'être ce que nous sommes pour mieux nous 

ouvrir à tous les vents de l'altérité.― 
168

 „L'hospitalité consiste à offrir à tous ceux qui vivent sur notre sol l'essentiel de notre 

tradition.― 
169

 „Plutôt que d'opposer leurs droits à celles qui revendiquent fièrement le droit au niqab, 

opposons-leur nos mœurs ou, comme on dit aujourd'hui, notre culture.― 
170

 „Ce pays ne se réduit pas à la diversité de ses composantes actuelles. Il a une histoire, il a 

une substance, il est davantage qu'un ensemble de procédures visant à régler la coexistence des 

communautés.― 
171

 „L'essentiel, en l'occurrence, l'essentiel pour nous, le non-négociable, c'est la présence 

plénière des femmes.― 
172

 „À Rome, on vit à la romaine. En France, on ne négocie pas la mixité. En France, on 

n'abandonne pas à leur destin de „pute― les femmes qui refusent la ségrégation vestimentaire. En 

France, on répond par La Journée de la jupe à la séparation des sexes.― 
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orðræðu um jafnrétti og virðingu, sem De Montety telur innantóma og ofnotaða, 

snýr hann sér að franskri menningu. Í menningunni er aðalatriðið alger nærvera 

kvenna. Hann leggur því áherslu á að konurnar verði að aðlaga sig að frönsku 

samfélagi en meðan þær séu huldar bak við heildarslæðuna séu þær einangraðar 

og ekki til staðar innan þess. Ummælin eru þó ekki síst áhugaverð fyrir þær sakir 

að svarið skuli liggja í „degi pilsins― að mati De Montety en með því svarar hann 

„ákveðnum klæðnaði sem ætlaður er konum― með „ákveðnum klæðnaði sem 

ætlaður er konum.―
173

  

Í ummælum, sem höfð voru eftir Michèle Alliot-Marie, dómsmálaráðherra 

Frakklands, í júlí 2010, er lögð rík áhersla á allsherjarregluna og viljann til þess að 

samlagast frönsku samfélagi. Alliot-Marie telur að það að hylja andlit sitt undir 

heildarslæðunni sé brot á samfélagslegri allsherjarreglu, hvort sem um kúgun eða 

frjálst val sé að ræða.
174

― Í þessum ummælum virðist ásetningur konunnar ekki 

skipta neinu en í sama mánuði var tekið við hana viðtal þar sem haft var eftir 

henni að lögin beindust í raun ekki gegn heildarslæðunni heldur öllum þeim sem 

veldu að hylja andlit sitt á almannafæri, í því fælist ógnin við grunnstoðir 

lýðveldisins og einingu þjóðarinnar.   

Þegar gildi lýðveldisins eru annars vegar verðum við að sameinast 

[...]. Þetta snýst um grunnstoðir lýðveldisins og um að lifa í samfélagi 

við aðra menn. Ég er fylgjandi lögunum í nafni einingar þjóðarinnar. 

Ekki er um að ræða slæðuna í lagatillögunni heldur [snýr hún að] 

valinu á því að hylja andlit sitt með hvaða hætti sem það er gert. Þetta 

er mjög mikilvægt. Þetta snýst ekki um trú. Við erum að standa fast á 

því grundvallaratriði að „la République se vit à visage découverte.― 

Það er hluti af sáttmála lýðveldisins. Lýðveldið afneitar menningar-

bundinni einangrun, það að fela andlit sitt felur í sér höfnun á því að 

tilheyra samfélaginu, þetta er grunnatriði menningarbundinnar 

einangrunar. Þetta er á öðrum grundvelli en [jafnvægi milli þess að 

standa vörð um allsherjarreglu og frelsi]. Við getum kallað [þetta] 

samfélagslegan stöðugleika. Stjórnlagadómstóllinn þekkir þetta 

hugtak: það er þessi samfélagslega allsherjarregla sem bannið gegn 

því að ganga nakinn um göturnar byggist á, svo að dæmi sé tekið
175

 

(Auffray, 6. júlí 2010).  

                                                 
173

 Degi pilsins svipar líklega til Druslugöngunnar en í viðtali sem tekið var við Habchi, 

forsvarskonu dagsins, kemur m.a. fram að plisið sé í raun andstæða búrkunnar (fr. anti-burqa) þar 

sem það tákni skoðana- og trúfrelsi, eða la laicité. Upplýsingar sóttar 2. September 2011 af 

http://www.francesoir.fr/journee-jupe-jupe-c%E2%80%99est-l%E2%80%99anti-burqa%C2%A0-

61434.html. 
174

 „la dissimulation du visage sous un voile intégral était contraire à l'ordre public social, 

qu'elle soit contrainte ou volontaire.― 
175

 „Mais quand on touche aux valeurs républicaines, il faut se rassembler. Ce qui est en jeu, 

ce sont les fondements de la République et du vivre-ensemble. Ce texte, je le porte au nom de 

l‟unité nationale. Il n‟est pas question de voile dans le projet de loi, mais de la dissimulation 

volontaire du visage par tout moyen. C‟est très important : il n‟est pas question de religion. Nous 

http://www.francesoir.fr/journee-jupe-jupe-c%E2%80%99est-l%E2%80%99anti-burqa%C2%A0-61434.html
http://www.francesoir.fr/journee-jupe-jupe-c%E2%80%99est-l%E2%80%99anti-burqa%C2%A0-61434.html
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Í annarri grein var síðan haft eftir henni að þetta snérist „hvorki um trú né öryggi― 

heldur „þjóðfélagslega eða huglæga allsherjarreglu (fr. ordre public sociétal ou 

immatériel)“ með þrennt að leiðarljósi, „virðingu“, „jafnrétti (kynjanna)“ og 

„gagnsæi“, sem blaðamaður taldi útskýra slagorð ráðherrans: „la République se 

vit à visage découvert“
176

 (Chahine, 7. júlí 2010). Nokkuð áhugavert er að sjá 

orðanotkunina gagnsæi, ekki síst fyrir þær sakir að umræðan snýr að ákveðnum 

klæðaburði, en einnig þar sem orðið er iðulega notað um réttindi þegna gagnvart 

stjórnvöldum en ekki um samskipti borgara sín á milli. Alliot-Marie leggur einnig 

áherslu á virðingu og jafnrétti þrátt fyrir að litið sé svo á að ógnin stafi af 

konunum sjálfum og vali þeirra á að klæðast heildarslæðunni, þar sem það feli í 

sér höfnun á samfélaginu. Virðingin beinist því fremur að samborgurum þeirra 

kvenna sem hylja andlit sitt en konunum sjálfum þar sem valið á því að hylja 

andlitið er talið bera vott um vanvirðingu gagnvart samfélaginu og þegnum þess. Í 

ummælunum reynir Alliot-Marie jafnframt að líta fram hjá þeim konum sem 

klæðast heildarslæðunni og beina spjótunum einungis að valinu á því að hylja 

andlitið, sama með hvaða hætti það er gert. Í ummælunum felst því ákveðið 

yfirvarp og tilraun til þess að aftengja umræðuna um lagasetninguna umræðunni 

um hinar níkabklæddu konur. 

Í orðum Alliot-Marie kemur að auki fram tiltekin sýn á allsherjarregluna 

þar sem Alliot-Marie tekur fram að lögin grundvallist á sömu þáttum 

allsherjarreglunnar og bann gegn því að ganga nakinn um á almannafæri. Í rökum 

gegn lagasetningunni hefur sömu orðræðu verið beitt til þess að undirstrika 

gagnstæð sjónarmið. Í grein frá Le Figaro þar sem fjallað er um umfjöllun um 

bannið gegn heildarslæðunni í arabískum fjölmiðlum er þessari spurningu meðal 

annars velt upp af Saudi Gazette: „Hvor er meira óviðeigandi og ógnar siðferði 

                                                                                                                                      
affirmons un principe qui est que la République se vit à visage découvert. Ça fait partie du pacte 

républicain. La République refuse le communautarisme, et se cacher le visage, refuser 

d‟appartenir à la société, c‟est le fondement du communautarisme. Le Conseil d‟Etat a pointé des 

incertitudes en se fondant sur l‟équilibre entre défense de l‟ordre public et libertés. Mais nous 

sommes sur un autre terrain qu‟on pourrait appeler un ordre public sociétal. Le Conseil d‟Etat 

connaît cette notion : c‟est cet ordre public sociétal qui fonde l‟interdiction de se promener nu 

dans la rue, par exemple.― 
176

 une loi qui n'est affaire „ni de sécurité ni de religion“ mais „d'ordre public social ou 

immatériel“ avec une triple visée de „dignité“, „d'égalité“ (des sexes) et de „transparence.“  

Explicitation et slogan de la ministre : „La République se vit à visage découvert.― 
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almennings: kona sem klæðist búrku eða sú sem gengur í bikiní?
177

― (Leclerc, 26. 

júní 2009). Ummælin fela í sér að kona sem klæðist bikiní ógni fremur 

siðferðisgildum almennings og sé meira óviðeigandi en kona sem klæðist búrku. Í 

ummælunum er því ekki að finna beina gagnrýni á afskipti ríkisins af klæðaburði 

kvenna heldur beinast spjótin einungis í átt að gagnstæðum öfgum, frá huldum 

líkama í sem næst nakinn, en um leið felst í því að málið tengt „óviðeigandi― 

klæðaburð kvenna og blygðun almennings.  

Í gangvirkri grein sem birtist í Le Monde, og áður hefur verið vitnað til, var 

svipaða gagnrýni að finna. Þar er m.a. spurt: „hvers vegna er stelpum leyft að 

ganga um göturnar í mínípilsum en ekki konum með blæju?
178

“ (Le Monde, 22. 

júní 2009). Í sömu grein er einnig haft eftir öðrum lesenda af hverju g-strengir og 

derhúfur séu ekki líka bannaðar. Í kjölfarið kemur fram gagnrýni á stjórnvöld og 

talað um að þau ættu frekar að einbeita sér að mennta-, heilbrigðis- og  

atvinnumálum meðal „óþjóðalýðsins“
179

 og því varpað fram hvort stjórnvöld 

skipti sér eingöngu af óþjóðalýðnum til þess að hefta frelsi hans. Af þessum 

ummælum að dæma er því líklegt að spurningunni um g-strengi og derhúfur sé 

fremur varpað fram í þeim tilgangi að benda á fáránleika laganna og gagnrýna 

afskipti stjórnvalda af klæðaburði fólks en að beina sjónum að andstæðum 

klæðaburði (Le Monde, 22. júní 2009).  

Í júní 2009 var haft eftir þáverandi innanríkisráðherra Frakklands, en undir 

hann heyra meðal annars málefni trúfélaga, að hann teldi lögin frá því 2004 

lögmæt og að þau hafi átt rétt á sér. Öldur hafi lægt í skólunum og stúlkurnar hafi 

haldið áfram menntun sinni. „Það er hins vegar ekki hægt að setja reglur um 

háttalag fólks á almannafæri. Ef við ættum að banna allt sem kemur illa við 

okkur, svo sem g-streng og götun, myndum við binda endi á frelsi almennings“
180

 

(Gabizon, 19. júní 2009b). Í ummælum innanríkisráðherrans er að finna nokkra 

gagnrýni á lagasetningar sem snúa að hátterni fólks og klæðaburði á almannafæri 

                                                 
177

 „Qui est indécente et porte atteinte à la morale publique : une femme portant la burqa ou 

celle qui porte un Bikini.― 
178

 „Pourqoui on laisse des filles se promener en mini-jupe dans la rue et non des femmes 

voilées?― 
179

 „racaille.― 
180

 „Mais on ne peut pas réglementer le comportement des personnes sur la voie publique. Si 

on devait interdire tout ce qui met mal à l'aise, comme le string ou les piercings, on mettrait un 

terme aux libertés publiques.― 
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en einnig felst í þeim að lögunum sé ætlað að þjóna almenningi, sem 

heildarslæðan getur komið illa við, fremur en þeim sem henni klæðast. 

Í umræðunni um lagasetninguna gegn heildarslæðunni er að finna ólík viðhorf 

gagnvart henni og þá þýðingu sem hún er talin hafa. Hún er ýmist talin táknmynd 

kúgunar, bókstafstrúar eða ógna almannaöryggi og einingu þjóðarinnar. Í 

orðræðunni um hina kúguðu níkabklæddu konu er horft á málið út frá konunum 

sjálfum en í hinum síðarnefndu er áherslan hins vegar á samfélagið. Í stað þess að 

beinast að þeim konum sem klæðast heildarslæðunni, þ.e. í þeim tilgangi að frelsa 

þær undan kúgun og stuðla að auknum réttindum þeirra, er áherslan á samborgara 

þeirra, á þá sem eiga samskipti við þær og deila almannarýminu með þeim. Í 6. 

kafla verða niðurstöður greiningarinnar dregnar saman og settar í samhengi við 

kenningarammann. 
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6 Umræða 

Í upphafi var lagt upp með að leita svara við þremur rannsóknarspurningum. (1) 

Með hvaða hætti „bannið gegn búrkunni― hafi verið réttlætt og gagnrýnt í 

afmarkaðri umfjöllun franskra fjölmiðla um það, (2) á hvaða hátt notast hafi verið 

við orðræðu tengda kvenfrelsi, jafnrétti kynjanna og þjóðerniskennd og (3) hvaða 

mynd hafi verið dregin upp af þeim konum sem klæðast heildarslæðunni. 

Spurningarnar eru efnislega tengdar. Við leit að svari við fyrstu spurningunni 

fékkst því visst svar við þeim öllum. Svarið er að miklu leyti bundið við þau þemu 

sem aðferðafræðin og kenningaramminn, sem kynnt voru til sögunnar í 3. og 4. 

kafla, vörpuðu ljósi á. Þemun, sem fjallað var um í 5. kafla, grundvallast á 

táknmyndum tengdum heildarslæðunni þar sem hún er ýmist talin tákn um kúgun, 

pólitískt tákn bókstafstrúar eða fela í sér ógn gagnvart samfélaginu, einingu 

franskrar þjóðar og gildum lýðveldisins. Í þemunum er einnig að finna viss 

andsvör við táknmyndunum og þar birtast því ólík sjónarmið. Til þess að gera 

grein fyrir svörunum er horft sérstaklega til þessara þriggja ólíku táknmynda, þrátt 

fyrir að í því felist viss einföldun. Nálgunin endurspeglar eigi að síður umræðuna 

að miklu leyti, þar sem táknmyndirnar eru ráðandi í umfjöllun um hinar 

níkabklæddu konur, eins og fram kom í greiningunni. 

(1) Réttlæting lagasetningarinnar grundvallast að miklu leyti á 

táknmyndunum þar sem þær mynda þann grundvöll sem þeir sem tala fyrir 

lagasetningu ganga útfrá. Viðhorf þeirra sem varpa lagasetningunni fram sem 

frelsun fyrir konurnar grundvallast á því að heildaslæðan sé tákn um kúgun og 

vanvirðingu við konuna. Þeir sem leggja áherslu á að í lagasetningunni felist 

andsvar við bókstafstrúnni ganga útfrá táknmyndinni um hinar ógnvænlegu 

bókstafstrúarkonur. Þeir sem réttlæta lagasetninguna á þeim forsendum að hún sé 

svarið við menningarbundinni einangrun og um leið við ógninni sem steðji að 

frönsku samfélagi grundvalla orðræðuna á þeirri hugmynd að heildarslæðan sé 

tákn um menningarbundna einangrun og vilja kvennanna til þess að einangra sig 

frá samfélaginu. Gagnrýnin birtist síðan í ákveðnu andsvari við þessum 

táknmyndum þar sem svipuð orðræða er nýtt til þess að færa rök fyrir andstæðum 

sjónarmiðum. Birtist það t.d. í því að orðin virðing og frelsi eru einnig notuð af 

þeim sem gagnrýna heildarslæðuna. Þar er því haldið fram að heildarslæðan feli í 

sér virðingu fyrir konunum sé, og eigi að vera, frjálst að klæðast henni. Gagnrýnin 
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felst í því að storka að vissu leyti hinum viðteknu táknmyndum með því að reyna 

að fara út fyrir orðræðuna eða beita henni á annan hátt. 

 Í svarinu við spurningunni um hvernig bannið hafi verið réttlætt og 

gagnrýnt felst einnig visst svar við því (2) á hvaða hátt orðræða tengd kvenfrelsi, 

jafnrétti kynjanna og þjóðerniskennd hafi verið nýtt í umræðunni. Táknmyndin 

um hina kúguðu konu grundvallast að vissu leyti á orðræðu um kvenfrelsi og 

jafnrétti þar sem heildarslæðan er talin fela í sér brot á þessum þáttum. Á því broti 

byggist m.a. kúgunin sem konurnar eru taldar verða fyrir með því að klæðast 

henni. Orðræða tengd þjóðerniskennd birtist síðan í þriðju táknmyndinni, þar sem 

heildarslæðan er talin ógna frönsku samfélagi, gildum lýðveldisins og fela í sér 

birtingarmynd menningarbundinnar einangrunar. Þar er hún m.a. nýtt á þann hátt 

að konurnar er taldar ógna einingu þjóðarinnar með því að kjósa að hylja sig og 

útiloka sig þar með frá samfélaginu. (3) Í þeirri mynd sem dregin er upp af hinum 

níkabklæddu konum birtast þær ýmist sem kúgaðar og persónuleikasnauðar, 

ógnvekjandi félagar bókstafstrúarhreyfinga eða konur sem vilji ekki aðalaga sig 

eða samlagast frönsku samfélagi. Hinni ráðandi mynd sem dregin er upp af þeim 

er þó storkað í umræðunni. Fræðimenn og aðrir, sem ganga ekki fyrst og fremst 

útfrá táknmyndunum eða beina athyglinni einnig annað, setja fram margræðari 

mynd af konunum og varpa um leið nýju ljósi á hinar viðteknu táknmyndir. 

 

6.1 Afmörkun og takmörkun umræðunnar 

Nálgunin, sem byggðist á kenningarammanum og orðræðugreiningu í anda 

Foucault, reyndist nauðsynleg til þess að varpa ljósi á táknmyndirnar en með 

henni er lögð áhersla á hið viðtekna og hvernig því er beitt í orðræðunni. Fræðileg 

umræða um mótunar- og eðlishyggju skapaði grundvöll fyrir greiningu á 

táknmyndunum með því að skilgreina þær sem vissa sköpun en um leið urðu þær 

að mögulegum vettvangi rannsóknarinnar. Í þessu sambandi, og útfrá 

póststrúktúralískum kenningum Foucault, beindist athyglin ekki að því hvort 

táknmyndirnar væru „réttar― eða „rangar― heldur að því hvernig þær voru notaðar 

í umfjölluninni um heildarslæðuna. Kenningar Foucault sköpuðu jafnframt 

grundvöll fyrir greiningu á því hvernig táknmyndunum var mögulega beitt í 

pólitískum tilgangi. Hugtök, gildi og viðhorf, sem talin eru sönn geta verið nýtt til 
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þess að afla pólitískum aðgerðum fylgis og lögmætis. Kenningarnar, og 

orðræðugreiningin sem tengist þeim, drógu því fram í dagsljósið hvernig notast 

var við viðteknar hugmyndir og gildi, á borð við ákvæði stjórnarskrár 

Frakklands
181

 og hugtök, sem talin eru til almennra mannréttinda, til þess að afla 

lögunum fylgis. Það lýsti sér m.a. á þann hátt að hugtökin og ákvæðin voru sett í 

beint samhengi við heildarslæðuna án þess að sú samtengin væri skýrð neitt nánar. 

Henni var varpað fram sem staðreynd. Það gerði það að verkum að umræðan um 

heildarslæðuna varð nátengd þessum hugtökum og ákvæðum og um leið skapaðist 

grundvöllur til þess að beita þeim við að afla lögunum fylgis.  

Í kenningum Foucault um orðræður, völd og þekkingu er sjónum m.a. 

beint að því hvernig orðræðan getur virkað sem ákveðinn rammi utan um 

umfjöllunarefnið, sem stjórni því hvað fjallað er um og hvað ekki. Þetta birtist 

meðal annars í því að þeir sem gagnrýna lagasetningu sækja að miklu leyti í sama 

orðaforða, og þar af leiðandi í svipaða orðræðu, og þeir sem tala fyrir 

lagasetningu, eins og áður segir. Í þemanu sem snýr að frönsku samfélagi birtist 

andsvarið meðal annars í orðræðunni um lýðveldishyggju og alræðishyggju. Þar 

er lagasetningin ýmist talin grundvallast á gildum um frelsi og virðingu eða brjóta 

algjörlega í bága við þau gildi. Ríkið er þá ýmist talið standa vörð um gildin með 

því að banna konunum að klæðast heildarslæðunni eða bregða sér í líki 

alræðisríkis með því að brjóta á frelsi kvennanna til þess að klæðast því sem þær 

kjósa. Orðræðan veldur því að umfjöllunin verður tvípóla þar sem umfjöllunin 

snýst um „annaðhvort eða,― kúgun eða frjálst val, virðingu eða vanvirðingu, að 

lögin séu í anda lýðveldishyggju eða alræðis. Í báðum tilvikum er hugmyndunum 

varpað fram sem staðreyndum. Í orðræðunni um gildi samfélagsins og ógnina sem 

að þeim er talin steðja er einnig að finna andstæð sjónarmið en þau grundvallast á 

allsherjarreglunni og þeirri margræðu merkingu sem fólk virðist leggja í hana. Í 

gagnrýni á lagasetningu beinist umræðan því í átt að andstæðum öfgum í 

klæðaburði og fjallað er um lagasetninguna út frá blygðunarkennd. 

Afmörkun orðræðunnar endurspeglast einnig í því að lagasetningunni er 

varpað fram sem svarinu við öllum táknmyndunum, við kúguninni, bókstafstrúnni 

og menningarbundinni einangrun, eins og fyrr segir. Í umræðunni virðist erfitt að 
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 Ekki voru mörg dæmi þess að notast var við ákvæði stjórnarskrárinnar en hér er það notað 

sem dæmi um það hvernig hið samþykkta og viðtekna var nýtt í umræðunni. Notkun hugtakanna 

var mun algengari.   
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aftengja umfjöllun um heildarslæðuna umræðunni um lagasetninguna og því er 

þeim rökum beitt gegn þeim sem gagnrýna lagasetningu að þeir séu fylgjandi 

heildarslæðunni. Hugmyndir Foucault um að orðræðan geti orðið að nokkurs 

konar sannleiksveldi sem stjórni umræðunni leiddi einn fremur í ljós að tengingin 

gerði það að verkum að nær engar aðrar leiðir voru ræddar. Umræðan beinist nær 

eingöngu að því hvort banna eigi heildarslæðuna eða ekki. Þeir sem mæla gegn 

lagasetningu eru því í raun að bregðast við orðræðunni og þeim settar skorður 

samkvæmt því. Orðræðan gerir það jafnframt að verkum að einungis er rætt um 

konurnar. Þrátt fyrir að þær táknmyndir sem umræðan byggist á varpi ljósi á að 

konurnar séu taldar kúgaðar, félagar í bókstaftrúarhreyfingum eða að val þeirra að 

klæðast heildarslæðunni sé talið merki um menningarbundna einangrun, beinist 

umræðan ekki að þeim sem kúga, að bókstafstrúarhreyfingum eða mögulegum 

orsökum menningarbundinnar einangrunar, þ.e. hvers vegna þær virðist vilja 

einangra sig frá samfélaginu. Einungis er rætt um konurnar, um birtingarmynd 

þeirra vandamála sem talin eru fyrirfinnast í frönsku samfélagi, en ekki um 

vandamálin.  

Samspil valds, þekkingar og orðræðu er jafnframt talið ákvarða hvaða 

raddir fái að heyrast og hverjar ekki. Það varpaði því ljósi á hversu litla rödd hina 

níkabklæddu konur fengu í umræðunni. Vitnað var til orða tveggja kvenna sem 

klæðast heildarslæðunni en viðhorf þeirra jafnframt birt sem of einföld eða jafnvel  

barnaleg, eins og fram kom í greiningunni. Í umræðunni virðist orðið liggja að 

miklu leyti hjá ráðamönnum sem kasta oft og tíðum fram fullyrðingum sem hafðar 

eru eftir þeim án nokkurs rökstuðnings eða útskýringa. Kenningar í femínisma, 

þar sem áhersla er m.a. lögð á aðkomu kvenna að þekkingar- og ímyndarsköpun, 

nýttust við að setja þessa þætti í samhengi og varpa ljósi á að valdið til þekkingar- 

og ímyndarsköpunar virðist liggja að stórum hluta hjá ráðamönnum og 

þingmönnum en ekki hjá þeim konum sem umræðan og ímyndarsköpunin beinist 

að. Valdinu er vissulega storkað af öllum þeim sem mæla að einhverju leyti á 

annan hátt, m.a. af fólki, sem segist persónulega þekkja til kvenna sem klæðist 

heildarslæðunni, en þau ummæli eru ekki ráðandi í umræðunni.  

Í umræðunni ber einnig  nokkuð á orðræðu femínista, sem sumir hverjir 

gegna jafnframt pólitískum embættum. Í einu tilviki er orðið femínisti notað til 

þess að leggja áherslu á baráttumál kvennanna, að þær berjist fyrir réttinum til 
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þess að fá að klæðast slæðunni án þess að þurfa að réttlæta það. Að öðru leyti 

virðist rödd þeirra sem tala í nafni femínisma nokkuð samhljóma þar sem áherslan 

er á heildarslæðuna sem táknmynd kúgunar og að með henni sé reynt að stjórna 

líkömum kvenna. Hugmyndir póststrúktúralískra femínista, sem notaðar voru við 

greininguna, miða að því að hverfa frá þeirri hugsun að kúgun kvenna sé algild og 

áhersla lögð á fjölbreytileika og mismun. Kenningarnar vörpuðu því ljósi á að í 

umræðunni er hægt að færa rök fyrir að nánast sé um stofnanavæðingu 

femínismans að ræða. Raddir í nafni hans tala sama máli og ráðamennirnir og lítið 

er um fjölbreyttar áherslur ólíkra femínískra sjónarmiða. Þetta birtist m.a. í 

ummælum á borð við þau að „bann við heildarslæðunni [...] feli í sér sönnun þess, 

fyrir allar konur sem búa í Frakklandi, að lýðveldið er varnarveggur gagnvart 

allri þeirri hugmyndafræði sem ógnar frelsun þeirra― (Habchi og Charaї, 13. júlí 

2010). Orðræða um kvenfrelsi og jafnrétti er einnig mjög ráðandi í umfjölluninni 

um heildarslæðuna og er hún notuð af ólíku fólki, þingmönnum úr öllum flokkum, 

ráðamönnum, jafnt sem femínistum. 

Umræðan er þó ekki einsleit, eins og áður segir. Aðrar táknmyndir gæti 

einnig verið að finna í henni en sá kenninga- og greiningarrammi sem notast var 

við hér varpaði ljósi á þær þrjár táknmyndir sem hér hefur verið gerð grein fyrir. Í 

umræðunni er einnig að finna ákveðna tilhneigingu til þess að aftengja umfjöllun 

um konurnar umræðu um íslam og múslima. Með því er gerð tilraun til þess að 

beina athyglinni frá múslimum almennt og sýna fram á að umræðan snúist ekki 

um íslam heldur tiltekinn hóp kvenna sem fylgi ekki ríkjandi túlkunum á 

trúarritunum eða hafi jafnvel ekkert með íslam að gera heldur einungis íslamisma. 

Þetta birtist m.a. í eftirfarandi ummælum: „Leitin að sammæli við atkvæðagreiðslu 

þessara laga [...] er enn nauðsynlegri til þess að komast hjá því að múslimskum 

samlöndum okkar finnist þeir gerðir að skotmarki― (S. Huet, 3. júlí 2010a). 

Hvernig sammæli um lagasetninguna sjálfa á að hafa þau áhrif er þó ekki ljóst en 

tilraun til þess að beina umræðunni frá múslimum almennt hafði hins vegar ekki 

þau áhrif að horfið væri frá staðalímyndum og alhæfingum í umræðunni um hinar 

„búrkuklæddu― konur. 
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6.2 Öðrun og staðalímyndir 

Kenningar um öðrun varpa vissu ljósi á hvernig fjallað er um konurnar sem 

einsleitan hóp sem virðast vera fulltrúi fyrir eitthvað sem ekki tilheyrir Frakklandi 

og gildum þess. Þær birtast því sem ákveðin andstaða við allt það sem Frakkland 

er talið standa fyrir, frelsi, jafnrétti, bræðralag en um leið er dregin upp sú mynd 

af þeim að þær séu hluti af hinum en ekki okkur. Þetta birtist meðal annars í 

ummælum um upplýsingagjöf og eftirfylgni lagasetningarinnar sem beindist 

sérstaklega að „þeim manneskjum sem ógna, með öfgakenndu hátterni, 

grunngildum lýðræðis okkar, samfélagssáttmála okkar og einfaldlega vilja okkar 

til þess að lifa í samfélagi hvert við annað― (Libération, 7. október 2010). Í 

ummælunum er fjallað um grunngildi lýðræðisins, samfélagssáttmálann og viljann 

til þess að lifa í samfélagi við aðra menn og konur en heildarslæðan er talin ógna 

þessum samfélagslegu gildum. Það er þó ekki síst orðið „okkar― sem vekur 

athygli en það gefur í kynna hvað við stöndum fyrir en um leið að þeir sem taldir 

eru ógna því standi að einhverju leyti fyrir utan, séu ekki hluti af okkur. Kenningar 

Billig varpa einnig ljósi á þjóðernishyggjuna sem felist í þessum orðum en hann 

beinir athyglinni ekki síst að smáorðunum þar sem þau gefi til kynna samhengið 

sem við göngum útfrá. Kenningar hans beina sjónum að birtingarmyndum 

þjóðernishyggju í hinu daglega lífi og hvernig þær er m.a. að finna í hinu 

viðtekna, í orðræðu ráðamanna, skiptingu fjölmiðla á efni, peningaseðlum og 

öðrum þáttum sem við tökum sjaldnast eftir og yrðum fryst vör við ef þeim yrði 

breytt. 

Þjóðernishyggjan og öðrunin birtist einnig í umræðunni um 

allsherjarregluna en með því að byggja á fræðilegri umfjöllun um franska 

þjóðernishyggju reyndist unnt skýra hugtakið, tengsl þess við menningarbundna 

einangrun (fr. communautarisme) og hvaða þýðingu hún er talin hafa fyrir franskt 

samfélag. Í þeirri umræðu virðist ógnin ekki síst falin í því að konurnar kjósi að 

klæðast heildarslæðunni og setji með því eigin menningu og siði framar frönskum 

gildum og samfélagi. Þetta birtist t.d. í yfirlýsingu í tengslum við skýrslu sem 

fjallaði um notkun heildarslæðunnar í Frakklandi en þar var heildarslæðan fyrst og 

fremst fordæmd á grundvelli menningarbundinnar einangrunar og álitið sem svo 

að á þeim forsendum gengi hún þvert á gildi lýðveldisins. Konurnar virðast á 

einhvern hátt skilgreindar sem hinir. Það birtist þó ekki alltaf á þann hátt að þær 
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séu útlendingar eða innflytjendur þrátt fyrir að virðast ekki tilheyra fyllilega 

frönsku samfélagi. Umræðan um menningarbundna einangrun varpar einnig ljósi 

á vissa hræðslu við fjölbreytileika þar sem eining samfélagsins er talin felast í því 

sem sameinar borgarana en ekki í því sem sundrar þeim. Heildarslæðan virðast 

því ögra á einhvern hátt þessari einingu, sem jafnvel mætti nefna einsleitni.  

Öðrunin felur í sér að hinir eru skilgreindir sem persónuleikasnauðir og 

þeir um leið sviptir gerendahæfni og rödd. Þetta stafar af því að við erum skilgrein 

útfrá hinum. Við stöndum fyrir hið andstæða og erum „röð ólíkra persónuleika― 

(Coroller, 22. júní 2009). Í umfjölluninni birtast konurnar sem 

persónuleikasnauðar og án sérstakrar sjálfsmyndar. Skortur á sjálfsmynd er rakinn 

til heildarslæðunnar og þess sem hún er talin standa fyrir en hin ráðandi umfjöllun 

dregur eigi að síður upp fremur einfalda og persónuleiksnauða mynd af þeim. Þær 

eru ýmist kúgaðar, öfgafullar bókstafstrúarkonur eða konur sem kjósa að einangra 

sig frá samfélaginu. Í hverri táknmynd er um einhvers konar alhæfingu að ræða 

þar sem í táknmyndinni um hinar kúguðu konur birtast þær allar sem kúgaðar. 

Það sama á við um bókstafstrúarkonurnar og þær sem kjósa að einangra sig frá 

samfélaginu. Það er því ekki fjallað um konurnar á þeim forsendum að sumar 

þeirra gætu verið kúgaðar en aðrar ekki, einhverjar gætu verið félagar í 

bókstafstrúarhreyfingum en ekki allar. Táknmyndunum er varpað fram sem 

algildum, hverri fyrir sig, en ekki fjallað um konurnar á þeim forsendum að um sé 

að ræða ólíkan hóp kvenna sem hafi af misjöfnum ástæðum ákveðið að klæðast 

heildarslæðunni.  

Með því að tefla hinum ólíku táknmyndum saman eru stoðir þeirra einnig 

veiktar. Þar birtast konurnar ýmist sem ógnvænlegar eða kúgaðar, gerendur eða 

þolendur. Lögð er áhersla á ógnina sem felist í valinu en þær jafnframt ekki taldar 

hafa neitt val. Mótsögnin grefur einnig undan lagasetningunni þar sem hún er 

ýmist sett fram til handa þeim eða gegn þeim. Henni er ýmist ætlað að frelsa þær 

eða hefta. Hinar ólíku táknmyndir haldast í hendur á því tímabil sem hér var til 

greiningar, júní 2009, júlí og október 2010, eins og áður hefur komið fram. Í 

janúar 2010 kom út skýrsla þar sem m.a. var greint frá því að flestar þeirra kvenna 

sem klæddust heildarslæðunni kysu það sjálfar en þær upplýsingar var fjallað um í 

2. kafla. Orðræðan umbreyttist ekki á þeim tímapunkti úr áherslu á kúgunina og 

yfir á herslu á bókstafstrúarhreyfingar og menningarbundna einangrun. Í júlí og 
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október 2010 bar enn á orðræðunni og í júlí 2010 var t.d. lögð áhersla á hin 

„öflugu skilaboð sem send væru öllum konum sem berðust fyrir virðingu sinni― 

sem og „frelsunina“ sem fælist í lagasetningunni (Le Monde, 8. október 2010). 

Orðræðan virðist því að miklum hluta til bundin við þá merkingu sem lögð er í 

heildarslæðuna en ekki hvort konurnar kjósi að klæðast henni eða séu kúgaðar til 

þess.  

Hér er ekki ætlunin að draga fram hið rétta í málinu. Greiningin snýst 

ekki um að taka afstöðu með eða á móti lagasetningu eða leggja dóm um það 

hvort gagnrýnendur eða fylgjendur hennar hafi rétt fyrir sér. Lagt var upp með 

spurningar sem beinast að því að skoða hvernig fjallað er um konurnar sem 

klæðast heildarslæðunni og lagasetninguna. Ekki er verið að gera lítið úr þeim 

samfélagsárekstrum sem legið geta að baki umræðunni og þeim vandamálum sem 

rakin eru til þeirra. Umræðan dregur eigi að síður fram einfalda mynd af 

vandamálunum sem virðist m.a. skapast af ótta við konurnar og heildarslæðuna og 

það sem þær eru taldar fulltrúar fyrir. Eins og áður segir er áherslan á 

birtingarmyndirnar en ekki á rót þess vanda sem talið er að sé að finna í frönsku 

samfélagi. Konurnar virðast nýttar til þess að „senda einföld skilaboð― um að í 

Frakklandi líðist hvorki bókstafstrú né menningarbundin einangrun, þrátt fyrir að 

þau skilaboð sé ekki að finna í sjálfri lagasetningunni. 
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7 Lokaorð 

Hér hefur verið gerð grein fyrir helstu niðurstöðum þeirrar greiningar sem gerð 

var á fjölmiðlaumfjöllun um „bannið gegn búrkunni― í frönskum fjölmiðlum. 

Greiningin náði til umræðu á þriggja mánaða tímabili í þremur frönskum 

fjölmiðlum, í júní 2009, og júlí og október 2010 í Le Monde, Le Figaro og 

Libération. Áhersla var lögð á umfjöllunina sjálfa og þá mynd sem birtist af 

hinum níkabklæddu konum í henni. Spurningarnar sem lagt var upp með snéru 

fyrst og fremst að því hvernig fjallað var um heildarslæðuna og konurnar sem 

henni klæðast, hvaða mynd birtist í umræðunni um þær og hvernig lagasetningin 

var réttlætt og gagnrýnd. Umræðan reyndist að mörgu leyti fjölbreytt þrátt fyrir að 

töluvert hafi borið á orðræðu sem byggðist á viðteknum táknmyndum 

heildarslæðunnar. Í þeim birtust konurnar ýmist sem kúgaðar, félagar í 

bókstafstrúarhreyfingum eða sem viss ógn við gildi lýðveldisins og franskt 

samfélag. Réttlæting á lagasetningunni og gagnrýni á hana grundvallaðist á 

þessum sömu táknmyndum þar sem þeim var ýmist varpað fram eða storkað. Í 

táknmyndunum birtust konurnar sem fremur einsleitur hópur og hverri táknmynd 

var varpað fram sem vissri alhæfingu um þær allar. Sú umræða sem náði út fyrir 

táknmyndirnar varpaði hins vegar margslungnara ljósi á konurnar og leiddi í ljós 

hversu flókið málið er.  

 Kenningaramminn reyndist nauðsynlegur til þess að varpa ljósi á 

umfjöllunina um konurnar og lagasetninguna sem beint var gegn þeim. Þrátt fyrir 

að byggt hafi verið á kenningum sem falla ekki allar undir eitt og sama 

fræðasviðið tengdust þær saman og nýttust allar við greiningu á þessu margþætta 

efni. Póststrúktúralískar kenningar mynduðu hinn hugmyndafræðilega grunn sem 

byggt var á en kenningar tengdar femínisma og þjóðernishyggju reyndust 

nauðsynlegar við rannsókn á umræðu þar sem konur, og í þessu tilviki tiltekinn 

jaðarhópur, voru í brennidepli. Í ljósi þess að umræðan átti sér stað í Frakklandi 

og hún snerist um klæðaburð sem tengist menningu annarra þjóða reyndist einnig 

nauðsynlegt að hafa hliðsjón af kenningum um þjóðernishyggju og um leið 

franskri þjóðernishyggju. Kenningar Billig um hversdagslega þjóðernishyggju, 

kenningar Foucault um samspil orðræðu, valds og þekkingar, kenningar 

póststrúktúralískra femínista og hugmyndir Butler voru því allar nauðsynlegir liðir 
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í kenningarammanum sem tengdust saman í viðleitni við að varpa ljósi á hið 

samþykkta og viðtekna, sköpun þess og mögulega beitingu í orðræðunni.  

 Eins og fram kom í inngangi hefur uppbrotið á hinu viðtekna og algilda 

verið töluvert gagnrýnt, ekki síst fyrir það að í uppbrotinu felist ekki endursköpun 

eða úrlausnir. Það reyndist eigi að síður nauðsynlegt við greiningu á þeirri 

umræðu sem hér var tekin fyrir. Uppbrotið skapaði þann grundvöll sem notaður 

var til þess að svara spurningunum um hvernig fjallað var um konurnar. Auk þess 

var markmiðið með rannsókninni ekki að koma með úrlausnir heldur að greina 

umræðuna.  

Þær niðurstöður sem fengust með greiningar- og kenningarammanum voru 

til þess fallnar að setja umfjöllunina í nýtt samhengi. Þær sýndu fram á hversu 

flókið málið var, jafnframt því að fremur einfaldri lausn var haldið á loft í 

frönskum fjölmiðlum. Niðurstöðurnar vörpuðu enn fremur ljósi á hvernig hægt 

var að nota viðteknar hugmyndir og gildi til þess að réttlæta pólitískar aðgerðir. Í 

þessari tilteknu rannsókn voru niðurstöðurnar m.a. til þess fallnar að varpa ljósi á 

hvar þekkingar- og ímyndarsköpunin lá og hversu litla aðkomu konurnar sjálfar 

höfðu að henni. Þá vekja þær upp spurningar um réttmæti lagasetningarinnar og 

þá mynd sem dregin er upp af konunum. Í stærra samhengi eru niðurstöðurnar 

síðan til þess fallnar að vekja fólk til umhugsunar um það hvernig viðtekin og 

samþykkt viðhorf, hugmyndir og gildi eru gjarnan nýtt í pólitískum tilgangi til 

þess að réttlæta pólitískar aðgerðir og stefnur. 

Það ber þó að hafa í huga að þær niðurstöður sem fengust úr greiningunni 

á umræðunni eru byggðar á túlkunum rannsakanda en við orðræðugreiningu er 

það ávallt rannsakandans að setja orðræðuna í nýtt samhengi. Samhengið ræðst 

því af hugmyndum hans um umfjöllunarefnið. Við slíka greiningu er því ekki 

hægt að vera hlutlaus og margir ólíkir þættir geta haft áhrif á hana. Það að ég er 

kona gæti t.d. haft áhrif. Rannsóknin, og um leið niðurstöðurnar, eru auk þess 

langt í frá að vera tæmandi þegar horft er til allrar þeirra umræðu sem spannst í 

tengslum við lagasetninguna sem meinar fólki að hylja andlit sitt á almannafæri í 

Frakklandi. Sú umræða nær yfir meira en tveggja ára tímabil og henni er í raun 

ekki enn lokið. Hér var einungis lagt upp með að greina brot af þeirri umræðu, 

afmarkaða fjölmiðlaumfjöllun sem beindist að þriggja mánaða tímabili og þremur 

frönskum fjölmiðlum. Réðst sú afmörkun fyrst og fremst af magni greina og frétta 
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um heildarslæðuna og lagasetninguna og jafnframt af stærð og umfangi 

verkefnisins. Þær niðurstöður sem hér fengust eiga því einungis við um afmarkað 

brot af umræðunni og þeim er ekki ætlað að varpa ljósi á alla umræðuna, enda 

væri slíkt efni í frekari rannsóknir.  

Niðurstöðurnar vörpuðu eigi að síður ljósi á vissa þætti sem áhugavert 

væri að rannsaka nánar. Má sem dæmi nefna að greining á umfjölluninni svipti 

hulunni af vissri hræðslu sem franskir ráðamenn og þeir sem tjáðu sig um hana 

virtust finna fyrir. Áhugavert væri að kafa dýpra í þær ástæður sem legið gætu að 

baki hræðslunni þar sem hún virtist ekki tengjast því að konurnar væru lítt eða illa 

persónugreinanlegar heldur virtist hún háð þeirri merkingu sem lögð var í 

heildarslæðuna. Niðurstöðurnar vörpuðu einnig ljósi á hvernig nánast allir sem 

tóku þátt í umræðunni virtust beita orðræðu um jafnrétti og kvenfrelsi. Áhugvert 

væri að gera svipaða rannsókn á tengdu umfjöllunarefni. Hægt væri til dæmis að 

beina sjónum að umræðu um vændi í Frakklandi og skoða hvort þeir ráðamenn 

sem notast hvað mest við orðin frelsi og virðing beiti þeim á sama hátt í þeirri 

umræðu. Hér er þó einungis um vangaveltur að ræða en hægt væri að fara lengra 

með rannsóknina og niðurstöður hennar á margvíslegan hátt.  

Eins og áður segir var ekki lögð áhersla á að fjalla um hvers vegna 

umræðan átti sér stað eða hverjar „hinar raunverulegu― ástæður væru fyrir því að 

konurnar klæddust heildarslæðunni. Rannsóknin beindist ekki að því. Það væri 

eigi að síður áhugavert og efni í aðra rannsókn að taka eigindleg viðtöl við 

nokkrar af þeim konum sem klæðast heildarslæðunni til þess að öðlast meiri 

vitneskju um þær og aðstæður þeirra. Einnig væri áhugavert að kanna áhrif 

lagasetningarinnar á konurnar og skoða umræðuna sem hefur átt sér stað eftir að 

lögin tóku gildi. Hægt væri að gera samanburðarrannsókn á umfjöllun um 

lagasetninguna sem bannar áberandi trúartákn í skólum og „banninu gegn 

búrkunni― og kanna hvort svipaðri orðræðu hafi verið beitt í bæði skiptin, ekki síst 

í ljósi þess að í fyrra tilfellinu beindist umræðan sérstaklega að slæðunni. Þá væri 

einnig athyglisvert að gera rannsókn á þeirri umræðu sem átt hefur sér stað hér á 

Íslandi í tengslum við heildarslæðuna og fyrirspurn Þorgerðar Katrínar 

Gunnarsdóttur, sem vitnað var til í inngangi, um hvort banna ætti búrkuna hér á 

landi. Áhugavert væri að kanna hvernig fjallað var um konurnar í þeirri umræðu. 

Skoða mætti hvort svipaðrar orðræðu gætir hér og hvort konurnar birtist einnig 
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sem kúgaðar, ógnvekjandi bókstafstrúarkonur og viss ógn við samfélagið og gildi 

þess. Var umræðan svipuð þrátt fyrir að aðstæður séu um margt ólíkar? Hefur það 

áhrif að konur í heildarslæðu eru verulega sjaldséðar á Íslandi og að árekstrar í 

samskiptum við þær því fátíðir? En svör við þessum spurningum bíða mín eða 

annarra, og síðari tíma. 
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PS – Parti social (ísl. Sósíalistaflokkurinn) 
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