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Úrdráttur 

Meginmarkmið rannsóknar minnar er að skoða stöðu kvenna innan íslam í ljósi 

feðraveldisuppbyggingar trúarbragðanna og varpa ljósi á reynslu múslímskra kvenna út 

frá þeirra eigin orðum og upplifunum. Tekin voru viðtöl við fræðimenn sem hafa 

sérhæft sig í íslam, ásamt því tók ég viðtöl við tvo hópa af konum, annar hópurinn var í 

Danmörku og hinn á Íslandi. 

Það var gert til að bera saman upplifanir þessara tveggja hópa og skoða reynslu 

kvenanna af trúarbrögðum sínum og samfélagi því sem þær væru búsettar í. Ef 

upplifanir kvennanna væru ólíkar, á milli þessara tveggja hópa, vildi ég skoða í hverju 

sá mismunur lægi. Beini ég sjónum mínum að því hvernig stýrandi valdatengsl ytra og 

innra samfélags viðmælenda minna móta upplifun og reynslu þeirra. Niðurstöður leiddu 

í ljós að feðraveldis uppbygging trúarbragðanna, ásamt þeim fordómum sem þær sæta, 

bæði í ytra og innra samfélagi sínu, eru að hafa mikil og mótandi áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og lífsgæði. 

Í ljós kom að hóparnir tveir, annars vegar á Íslandi og hins vegar í Danmörku, 

upplifðu mismikla fordóma gagnvart því að vera konur inna íslam og einnig hvernig 

þær upplifðu þá fordóma. Einnig var merkjanlegur munur á viðhorfum kvennanna 

sjálfra, eftir því hvort þær voru fæddar og uppaldar sem múslímar, eða hvort þær höfðu 

tekið upp trúarbrögðin síðar á lífsleiðinni. Athyglisvert var einnig sá munur sem 

merkjanlegur var útfrá því hvort þær voru aðfluttar, úr íslömskum ríkjum, eða fæddar og 

uppaldar í Danmörku og á Íslandi. 

Fordómar samfélagsins, sem byggjast yfirleitt á vanþekkingu og röngum 

upplýsingum, ýta undir að konurnar upplifa ákveðna „hinun“ (e.otherness) frá 

samfélaginu. Það hefur áhrif á félagsleg tengsl þeirra, á viðhorf þeirra til samfélagsins 

og veldur því að þær eru að stórum hluta í trúvörn. Allir viðmælendur mínir leituðust 

við að finna rökréttar skýringar á því misrétti sem konur eru beittar, á grundvelli 

líffræðilegs kyns, innan trúarbragðanna. Allir viðmælendur mínir horfðu mest á hvað 

hin trúarlega iðkun var að gera fyrir þær persónulega og þær horfðu til þess hvernig 

iðkunin hjálpaði þeim í daglega lífi. Iðkun viðmælenda minna var þó misjöfn, bæði eftir 

tímabilum í lífi þeirra og á hvaða hátt þær voru að iðka trú sína. Konurnar voru sammála 

um að íslam sjálft væri fullkomið, en að túlkun mannanna væri skeikul og að áhrif þess 
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að karlar hafa túlkað trúarbrögðin, lög og reglur væru konum í dag, ekki í hag. Hér gríp 

ég niður í viðtal sem ég tók við viðmælanda á Íslandi sem ég gaf dulnafnið Dagný, hún 

er á sextugsaldri:  

„Konur eru að segja, gefið okkur aftur þau réttindi sem íslam gaf okkur. Af því 

að það er miklu betra en það sem karlmenn gerðu við reglurnar og lögin og allt. 

Já. Ég er ekki á móti Sharía ef þeir átta sig á hvernig Sharía raunverulega er og 

iðka það, ekki Sharía sem talíbanarnir eða bin Laden ákveða að sé Sharía eða 

eins og þetta er í Saudi Arabíu, það er ekki Sharía.“ 

Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 
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Abstract 

The main objective of this study is to explore the status of women in the religion 

of Islam and it´s patriarchal structure. Through ethnography and oral history, it sheds 

light on women’s experience in Islam. Interviews were conducted with two groups of 

women and four scholars, who have specialized in different fields of Islam. I 

interviewed twelve women - six women in Iceland and six in Denmark. This was done 

to compare the experiences of those two groups and see whether the women were 

experiencing their religion and their community in a different way, and if so, where the 

differences lay. 

The findings showed that power relations in the community that the women 

belongs to, both external and internal, shapes their experience. The findings also 

showed that the patriarchal structure of the religion further shapes the experiences of the 

women. The research showed that the prejudices the women are subjected to, in both the 

internal and external community, have strong and formative influence on their self 

identity and the quality of their life. 

The findings show that the ruling powers in society molds and shapes the 

experiences of the individuals and society’s attitudes toward women in Islam is 

different in those two countries, Denmark and Iceland. The women were experiencing 

various degrees of prejudice of being Muslim women. There was also a noticeable 

difference in the attitudes of women depending on whether they were born and raised as 

Muslims or if they had accepted Islam later in life. Also the findings showed difference 

in the women’s attitude depending on if they were immigrants from Islamic countries or 

born and raised in Denmark or Iceland. 

 In these two societies there were gradual differences in society’s attitude 

towards the women. The responses and the attitude of society, shape their identity and 

their experiences. Society´s prejudice, which is generally based on ignorance and wrong 

information and sometimes racism, contribute to the women’s experience of otherness, 

of being treated by society like „the other“. It affects the social relations of the women, 

their attitude to the society, and causes them to practice an apologetic view. 
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The findings showed furthermore that all the women tried to find logical 

explanations for the inequalities that women are subjected to, within their religion, on 

the basis of their gender. The main focus of all the participants was on what the 

religious practice were doing for them and the positive affects their faith had in their 

daily life´s. 

The participants were practicing their religion in a different way´s, depending on 

periods in their lives, and there was a variation in how and what they were doing in 

practicing the faith. The women agreed that Islam was perfect, but the human 

interpretation of it was fallible, and that the effect the male elite had on it and on their 

interpretations, through centuries, were not in the best interest for women today. Here is 

a part of an interview I took with a woman in Iceland. She is in her sixties and I gave 

her the pseudonym Dagny:  

“Women are saying, give us back the rights that Islam gave us in the first place. 

Because it is much better than what men do with the rules and the laws and 

everything. Yeah. I am not against sharia if they understand what it truly is and 

practice the real sharia. Not the sharia that the Taliban´s or bin Laden decides it 

is, or how it is in Saudi Arabia- that is not sharia.” 

        Dagny, in her sixties, Iceland. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er metin til 30 eininga af meistaraprófi í Trúarbragðafræðum við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var dr. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í 

nútímasögu Mið Austurlanda við Williams háskóla í Bandaríkjunum og lektor í 

trúarbragðafræðum, við Guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands. Leiðsögn dr. 

Magnúsar og þekking hans á íslam og málefnum því tengdu hefur verið ómetanlegur 

innblástur og vil ég nýta tækifærið og þakka honum innilega fyrir mjög gott samstarf, 

áhuga hans og eldmóð, hvatningu hans og ábendingar. Eins vil ég þakka sr.Elínu Hrund 

Kristjánsdóttur, Jóhönnu Magnúsdóttur guðfæðing, Gísla Rúnari Jónssyni leikstjóra, 

mannfræðingunum Guðlaugu Björnsdóttur og  Hallfríði Þórarinsdóttur fyrir góð ráð, 

stuðning, hvatningu og yfirlestur. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

stuðninginn, kærleikann og þolinmæðina sem þau hafa sýnt. 

Ritgerðin er byggð á eigindlegri rannsókn og í ferlinu hef ég nýtt mér 

aðferðarfræði, þekkingarfræði og fræðilegar skírskotanir  úr ýmsum áttum. Hún er 

afrakstur þriggja ára þrotlausrar vinnu og hefur að geyma upplifanir, reynslu og álit 16 

einstaklinga sem tengjast efninu á einn eða annan hátt. Auk viðtalanna hef ég kynnt mér 

fræðitexta, texta úr helgiriti Múslíma, Kóraninum, og ýmsar skriflegar heimildir 

fræðimanna ásamt því að skoða hvernig almenningsálit myndast. Því koma fram ólíkar 

raddir og skoðanir sem fléttast saman við þær niðurstöður sem koma beint úr gögnunum 

sem túlkuð eru eftir ákveðnum fræðilegum aðferðum. 

Val mitt á efnisflokki þessum myndaðist þegar ég var skiptinemi við nám í 

Árósarháskóla í Danmörku, haustið 2008. Þá tók ég eftir hve múslímakonur voru 

sýnilegar í götumyndinni, íklæddar búrkum eða með slæður (ar.hijab). Ég varð 

áþreifanlega vör við hve Árósar voru fjölþjóðleg borg miðað við Reykjavík og hve 

fjölmenning var áberandi. Eitthvað sem ekki sést oft á götum Reykjavíkur, þrátt fyrir að 

íslam sé komið til að vera í báðum þessum löndum. Á þessum þremur árum hef ég sótt 

ýmsa áfanga við Háskóla Íslands sem tengjast efnisvali mínu ásamt því að fara aftur út 

til Danmerkur í eitt ár sem skiptinemi við Árósarháskóla innan deildar sem sérhæfir sig 

í Arabísku og málefnum tengdum Íslam. Einnig tók ég etnógrafíska nálgun á efnið með 

því að búa, þrjá daga í viku í sex mánuði, í einu helsta innflytjendahverfi Árósa, sem er 
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víðfrægt í Danmörku fyrir ýmis mál er tengjast innflytjendum. Við það öðlaðist ég dýpri 

persónulega þekkingu efninu. Þ.e.a.s. með því að búa mitt á meðal kvennanna og virða 

fyrir mér menningu sem þá var mér framandi. Þetta ferli, sem rannsóknin hefur verið, 

hefur krafist þess af mér að ég fljúgi á milli landa, taki viðtöl á þrem mismunandi 

tungumálum, sæki kúrsa í háskóla erlendis og setji mig í spor kvenna innan íslam. Þetta 

hefur á tíðum verið mjög krefjandi en að sama skapi mjög gefandi. Ég þurfti að horfast í 

augu við eigin fordóma og ferlið var mjög lærdómsríkt fyrir mig sem rannsakanda. 

Ég tileinka ritgerð þessa öllum konum innan íslam, kynsystrum mínum, sem 

mæta oft misskilningi og fordómum, bæði út í frá og innan sinna eigin trúarbragða. Ég 

bið ykkur Guðs blessunar og þakka ykkur fyrir tíma ykkar og gestrisni. Al-hamdu 

li´Llah, í nafni Guðs, hins náðuga og miskunnsama. 
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1 Inngangur 

 

„Kæru systur og bræður, framtíðin er kvennanna. Við sköpum frið, fegurð 

og framtíð- Friður verið með ykkur, As-Salāmu `alaykumu.“ 

                 Tawakkul Karman
1
 

Mér finnst tilvalið að byrja ritgerðina á orðum Jemensku blaðakonunnar 

Tawakkul Karman sem hlaut yngst kvenna friðarverðlaun Nóbels á síðasta ári fyrir störf 

sín að mannréttindamálum og þátt sinn í „Arabíska vorinu“ í Jemen.
2
 Orð þessi lét hún 

falla á ráðstefnu sem ég sótti í Kaupmannahöfn þann 16.apríl síðast liðinn. Ráðstefnan 

bar yfirskriftina: „Women in a Changing Middle East and North Africa- Facing 

Challenges and Seizing opportunities“ og var haldin á vegum dönsku samtakanna 

KVINFO sem eru miðstöð um kynjafræði, jafnrétti og þjóðerni.
3
 

Ritgerðin fjallar um rannsókn sem ég gerði á tveim hópum kvenna sem eiga það 

sameiginlegt að vera múslímar. Annar hópurinn býr í Danmörku og hinn hópurinn býr á 

Íslandi. Megintilgangur rannsóknarinnar er að kanna hver reynsla kvennanna sjálfra sé 

af því að vera konur innan íslam og í samfélögum þar sem þær eru í minnihluta. 

Vettvangur þessi hefur ekki verið rannsakaður á Íslandi áður, né heldur gerður 

samanburður á þessum tveim löndum og er því um tímamótaverk að ræða. Gagnaöflum 

fór fram á árunum 2009-2012 og voru viðmælendur mínir 12 konur, sex í hverju landi 

ásamt því að taka viðtöl við fjóra aðila sem hafa sérhæft sig í málefnum Íslam, tveir 

aðilar í hvoru landi. Viðmælendur voru valdir með veltiúrtaki. Sú aðferð hentaði vel og 

gengur út á að einn viðmælandi bendir á næsta og svo framvegis. Gagna var aflað með 

opnum viðtölum sem hljóðrituð voru, afrituð og greind samkvæmt aðferðum eigindlegra 

rannsóknaraðferða.
4
 Fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar er úr mótunarhyggju og ég 

notast við femínískt sjónarhorn. Aðferðarfræðin er byggð á fyrirbærafræði 

(e.phenonenology) og etnógrafíu (e.ethnography).
5
 Meginhugtök rannsóknarinnar eru; 

lifuð reynsla kvennanna, samfélagslegir þættir, mótun, réttindi og skyldur kvennanna 

                                                           
1
 Ráðstefna KVINFO í Kaupmannahöfn, 16. Apríl 2012. 

2
 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/karman.html síða skoðuð 18.04.2012. 

3
 http://forside.kvinfo.dk/nyhed/spotlys-paa-kvinders-situation-i-mellemoesten-og-nordafrika síða skoðuð 

18.04.2012. 
4
 Taylor, Steven J og Bogdan Robert. 1998. Introduction to Qualitative Research methods III.ed. S. 3-22. 

5
 Taylor, Steven J og Bogdan Robert. 1998. Introduction to Qualitative Research methods III.ed. S. 160-

170. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/karman.html
http://forside.kvinfo.dk/nyhed/spotlys-paa-kvinders-situation-i-mellemoesten-og-nordafrika
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innan íslam, ásamt feðraveldis-uppbyggingu trúarbragða og tilurð og afleiðingar 

staðalmynda. 

Í upphafi rannsóknarinnar var rannsóknarspurning mín frekar víð og í upphafi 

þessa ferðalags, sem þetta ferli hefur verið, vissi ég ekki hvað ég myndi finna, þ.e. ég 

læt gögnin tala og leiða niðurstöðu mína. Í gögnunum fundust sterk tengsl milli 

sjálfsmyndar kvennanna, staðalmynda samfélagsins af íslam og viðbrögðum 

samfélagsins við trúarveruleika kvennanna. Við úrvinnslu gagnanna styðst ég við 

áherslur femínískra rannsóknaraðferða sem leitast við að varpa ljósi á það sem hulið 

hefur verið og lítið fjallað um innan félagsfræðilegra rannsókna.
6
 Það eru jaðar þemu á 

borð við stöðu kvenna innan íslam á norðurlöndum, sem lítið hafa verið rannsökuð. 

Femínískar rannsóknaraðferðir leitast að finna víðara samhengi til að skoða og greina 

lifaða reynslu, með það fyrir augum að stuðla að jákvæðum breytingum.
7
 Þar af leiðandi 

nýtist sú aðferðarfræði vel til að geta betur áttað sig á hvaða merkingu viðmælendur 

mínir eru að leggja í reynslu sína, hvernig konurnar sjálfar eru að túlka stöðu sína og 

hvernig samfélagið gæti hugsanlega betur komið til móts við þær.  

Erfitt getur verið, fyrir rannsakanda sem stendur utan við reynsluheim íslam, að 

gera rannsóknir á lifaðri reynslu kvenna innan íslam þar sem konurnar hafa ákveðinn 

vara á sér gagnvart þeim sem fyrir utan standa og eru oft á tíðum í trúvörn. Á þetta ekki 

síst við um múslímskar konur sem hafa oft á tíðum þurft að líða fyrir fordóma, bæði 

innan sinna trúarbragða á grundvelli líffræðilegs kyns og svo í hinu ytra samfélagi þar 

sem þær eru múslímar. Ritgerðin skiptist í inngang og þrjá megin hluta, auk lokaorða, 

hver hluti skiptist síðan í nokkra undirkafla. Fyrsti hluti fjallar um þá aðferðarfræði 

eigindlegra rannsóknaraðferða sem ég nýtti mér við rannsóknina. Í öðrum hluta geri ég 

grein fyrir þeim skilgreiningum og megin hugtökum sem ég notast við, þeim kenningum 

sem ég geng út frá og útskýri þá samfélagslegu þætti sem máli skipta. Hér spila 

mannréttindi og femínismi stórt hlutverk ásamt hugtökunum kynferði og kyngerfi, ég 

skoða áhrif fordóma í micro og macro samhengi og þá þætti sem eru mótandi fyrir 

sjálfsmynd kvennanna. Ég skoða og greini einnig texta bæði í þeim trúartextum sem 

                                                           
6
 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 26. 
7
 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 247. 
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íslam byggir á ásamt því að rýna í boðskap þann sem felst í því sem nútímahöfundar 

innan íslam vilja miðla til samfélagsins. Þar kennir ýmissa grasa og höfundarnir koma 

með tillögur til útbóta varðandi þá kynjaslagsíðu sem kemur fram í trúartextunum og 

trúarbragða menningu íslam. Meðal annars að lesa og túlka textana út frá kvenlægu 

sjónarhorni og þeirri stefnu að kynin séu jöfn frammi fyrir Guði og eigi því að vera 

jöfn-    Í þriðja og síðasta hluta verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og gerð grein 

fyrir aðalatriðum og megin þemum sem greindust í gögnunum. Það er í þriðja og síðasta 

hluta ritgerðarinnar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar. Raddir kvennanna 

fléttast inn í megintexta ritgerðarinnar, þannig að þeirra skoðanir, upplifanir og reynsla 

falla inn í eftir því sem við á. Markmið mitt var að skoða stöðu kvenna innan 

feðraveldisuppbyggðra eingyðis trúarbragða, nánar til tekið íslam, og komast að því 

hvort konurnar væru sáttar við stöðu sína.  

  



14 
 

I. Hluti: Aðferðarfræði 

Í þessum fyrsta hluta lýsi ég aðferðarfræði þeirri sem ég beitti við rannsóknina. 

Þær aðferðir, femínískar rannsóknaraðferðir og etnógrafía, flokkast undir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Einnig lýsi ég framkvæmd rannsóknar, umfangi hennar, gagnaöflun 

og útskýri þau siðferðilegu álitamál sem upp komu við gerð hennar. 

Rannsókn mín beinist að lifaðri reynslu múslímskra kvenna og skoðunum þeirra 

á stöðu sína innan samfélagsins, annars vegar nær-samfélagsins sem er innan 

trúarbragða þeirra, og hins vegar fjær-samfélagsins sem er það veraldlega samfélag sem 

þær og trúarbrögð þeirra finna sig í, annarsvegar Ísland og hinsvegar Danmörk. Ég 

skoða þeirra upplifanir og þeirra viðhorf til þess hvað sé gott og hvað megi bæta. Er það 

von mín að rannsókn mín og skrif megi vera lítið lóð á vogarskál þessa mikilvæga 

málaflokks og að miðlun þeirrar þekkingar sem ég afla muni verða til umbóta og 

valdeflingar fyrir konurnar. 

Samkvæmt Steinar Kvale og Svend Brinkmann við Árósarháskóla er mikilvægt 

að rannsakandi geri grein fyrir sér þar sem rannsakandi er aðalrannsóknartækið við 

framkvæmd eigindlegra rannsókna.
8
 Ég kem úr Guðfræði og trúarbragðafræðideild H.Í 

og er að ljúka mastersnámi í trúarbragðafræðum. Ég er rúmlega fertug, hvít, kristin, 

menntuð, vestræn kona, ég tek þetta fram þar sem bakgrunnur minn leikur ákveðið 

hlutverk í ferlinu. Bakgrunnur minn litar mína reynslu og mínar fyrirfram skoðanir 

(e.apriori) ásamt því að hafa áhrif á sjónarhorn mitt.
9
 Samkvæmt eigindlegum 

rannsóknum er rannsakandinn sjálfur aðal rannsóknartækið og þar af leiðandi er 

áríðandi að rannsakandi geri grein fyrir sjálfri/um sér og tengslum sínum við 

viðfangsefnið.
10

  

Innan trúarbragðafræðanna er talað um úti-inn (e.Outside-in) og inni-út 

sjónarhól (e.Inside-out), þ.e ég er ekki múslími það gefur mér úti-inn sjónarhorn en 

                                                           
8
 Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research 

Interviewing II.ed. 
9
 http://plato.stanford.edu/entries/apriori/ síða skoðuð 10.04.2012. 

10
 Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing 

II.ed. S. 166. 
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konurnar sem ég er að taka viðtölin við eru múslímar og hafa þar af leiðandi 

sjónarhornið inni-út. 

Rannsókn mín fjallar um það hvernig konur innan íslam eru að upplifa stöðu 

sína. Trúarbragðafræðin notar mikið af kenningum og aðferðum frá félagsvísinum enda 

tengjast trúarbrögð og samfélag mikið þar sem eitthvert form af átrúnaði hefur fylgt 

samfélagi manna frá upphafi. Mun ég, sem fyrr segir, nýta mér kynjafræðilegt 

sjónarhorn og femíníska aðferðarfræði að talsverðu leiti. Þekkingarfræði byggi ég á 

kenningum  mótunarhyggju (e.epistomology).
11

  

Viðmælendur mínir eru afurð samfélagsins og þess menningararfs sem þær alast 

upp í og mótar þær inn í þau hlutverk sem þær gegna. Þær aðferðir sem ég beiti í 

rannsókninni eru: opin viðtöl við konur innan íslam, annarsvegar á Íslandi og hins vegar 

í Danmörku, einnig fer ég í vettvangsferðir og geri þátttökuathuganir. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru taldar nýtast best til að lýsa lifaðri reynslu.
12

 Greining fræðitexta 

og viðtöl við fræðimenn á sviði íslam eru einnig partur af gagnasöfnun.  

 

2. Rannsóknarsnið og aðferðarfræði eigindlegra rannsókna 

:“Í Arabalöndum er ólæsi kvenna meira en 50-60%, skilurðu? Það er þetta 

sem ég er að tala um, að menntun hefur rosalega mikil áhrif á stöðu kvenna 

í hverju sem er.“
13

 

              Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 

Þekking er forsenda framfara og í gegnum þá reynslu og þekkingu sem fram 

kemur m.a. í rannsóknum er mikinn hafsjó fróðleiks að finna. Er það til marks um góðar 

rannsóknaraðferðir að geta sett fram fróðleikinn á skýran og einfaldan hátt, án of mikils 

orðskrúðs, til að sem flestir geti nýtt sér aukna þekkingu á efninu. Veruleiki og 

upplifanir þátttakenda rannsóknarinnar er ekki mælanlegur í tölfræði meigindlegra 

                                                           
11

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 247. 
12

 Taylor, Steven J og Bogdan Robert. 1998. Introduction to Qualitative Research methods III.ed. S. 7. 
13

 Allar málfarsvillur læt ég standa þar sem þetta eru bein orð viðmælenda minna. 
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rannsóknaraðferða, tölfræði og gröf gagnast lítið við persónulega upplifum einstaklinga. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera þátttakendum kleift að láta raddir sínar heyrast.
14

  

 

Meginþemu í spurningum mínum  til kvennanna voru: 

 

1. Hvernig ert þú að upplifa trúarbrögðin?  

2. Hvernig upplifir þú að samfélagið sé að taka þér sem múslíma?  

3. Hver er þín skoðun á stöðu kvenna innan íslam? 

4. Hvernig finnst þér trúin hjálpa þér í daglega lífinu? 

5. Hvað finnst þér mikilvægast fyrir þig í trúnni og hvers vegna? 

 

1) Fræðilegt sjónarhorn mitt er út frá mótunarhyggju. Þekkingarfræði 

(e.epistomology) er heimspekilegur grunnur um eðli þekkingar.
15

 

Þekkingarfræðin nær yfir samband rannsakanda og hins rannsakaða þar sem 

um ákveðna nánd og samspil er að ræða.
16

 Rannsakandi reynir að komast 

eins nálægt hinu rannsakaða og unnt er og er á vettvangi sjálf.
17

  

                                                           
14

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 24. 
15

 Jóhann S. Hafsteinsson. (ritstj.) 1984. Ensk-íslensk Orðabók með alfræðilegu ívafi. S. 331. 
16

 Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing 

II.edition. S. 49. 
17

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II. ed. S. 18. 
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2) Þekkingarfræðilegt sjónarhorn.
18

 Innbyggt í hið fræðilega sjónarhorn, og þar 

með aðferðarfræðina, er mótunarhyggja (e.constructivism), sem er fræðileg 

kenning um þekkingu. Þekkingarfræðin fjallar um hvað og hvernig við 

getum vitað hluti, umfang þekkingar og möguleikum okkar á að öðlast þá 

hana.
19

 

3) Fræðilegt sjónarhorn túlkunarfræðinnar (e.hermeneuticts) túlkar texta lífsins 

ef svo má segja, beinist að lifaðri reynslu og gildrar (e.valid) túlkunar á 

henni.
20

 Allur texti er í einhverju samhengi og sprettur af. Ég nota femínískt 

sjónarhorn út frá etnógrafíu og fyrirbærafræði sem fræðilegt sjónarhorn 

mitt.
21

  

4) Aðferðir. Í rannsókn minni tók ég viðtöl við múslímskar konur í Danmörku 

og á Íslandi. Það gerði mér kleift að öðlast nýja sýn og dýpri skilning á því 

sem lítur að múslímskum konum og því samfélagi sem þær lifa í. 

Vettvangsferðir, bæði í Danmörku og á Íslandi, ásamt þátttökuathugunum. 

Greining fræðitexta var einnig gerð. Íslam, eins og önnur trúarbrögð, byggja 

á rituðum texta sem álitin er helgur og óbreytanlegur, því er textarýni og 

textagreining órjúfanlegur þáttur til að öðlast betri fræðilegan skilning. 

 

2.1. Egindlegar rannsóknir 

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því að rannsakandinn sjálfur er eitt aðal 

rannsóknartækið. Ég valdi að taka persónuleg viðtöl við konurnar, en í þeim þarf 

rannsakandi að gæta að mörgu og meðal annars að forðast með leiðandi spurningar.
22

 

Persónuleg viðtöl gagnast best til að fá aðgang að upplifunum og reynsluheimi 

                                                           
18

 Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing 

II.edition. S. 43. 
19

 Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing 

II.edition. S. 324. 
20

 Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing 

II.ed. S. 50. 
21

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and research Design, Choosing Among Five Approaches. 

S. 25. 
22

 Charmaz, Kathy. 2006. Constructing Grounded Theory, A Practical Guide Through Qualitative 

Analysis. S. 27. 
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þátttakanda.
23

 Ég spurði opinna spurninga, innti eftir skoðunum kvennanna á því hvað 

trúarbrögðin og samfélagið gætu gert ef eitthvað til að bæta stöðu kvennanna.  

Rannsakandi þarf að setja sig vel inn í aðstæður kvennanna og setja sínar 

fyrirfram ákveðnu skoðanir og hugmyndir til hliðar og forðast að draga eigin ályktanir 

of snemma eftir því sem við verður komið.
24

 Hlutverk rannsakanda hér er að gefa 

konunum færi á að segja frá sínum upplifunum og sínum tilfinningum sem tengdar eru 

rannsóknarefninu, skapa traustan og tryggan ramma svo konurnar geti rólegar og 

öruggar tjáð sig opinskátt um efnið.
25

  

 

   2.2. Þekkingarfræði  

 

Þekkingarfræðilegt sjónarhorn. Mótunarhyggja (e.constructivism) er kenning um 

þekkingu sem innbyggð er í hið fræðilega sjónarhorn og þar með aðferðarfræðina. 

Fræðilegt sjónarhorn túlkunarfræðinnar túlkar texta lífsins ef svo má segja, beinist að 

lifaðri reynslu og gildrar túlkunar á henni. Allur texti er í einhverju samhengi og sprettur 

af einhverju. Þau sem lesa textann túlka hann út frá sínu sjónarhorni. Skal nú nánar 

komið inn á etnógrafíu með narratívum áherslum.
26

  

 

2.3.  Etnógrafía
27

 

 

Samkvæmt orðabók er etnógrafía þjóðlýsing eða nákvæm lýsing á menningu eða 

lifnaðarháttum.
28

 Etnógrafían leitast við að gefa heildstæða eða heildræna mynd af því 

sem verið er að rannsaka.
29

 Ég mun nota gagnrýna og narratíva etnógrafíu þar sem ég 

                                                           
23

 Taylor, Steven J og Bogdan Robert. 1998. Introduction to Qualitative Research methods III.ed. S. 90-

92. 
24

 Í upphafi meistaranámsins við Háskóla Íslands, tók ég tvo áfanga í eigindlegum rannsóknaraðferðum 

hjá dr.Rannveigu Traustadóttur við félagsvísindadeild þar sem ég kynnti mér vel þær nálganir og aðferðir 

sem tíðkast innan þessarar rannsóknarhefðar. 
25

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 40. 
26

 Taylor, Steven J og Bogdan Robert. 1998. Introduction to Qualitative Research methods III.ed. S. 134. 
27

 Jóhann S. Hafsteinsson. (ritstj.) 1984. Ensk-íslensk Orðabók með alfræðilegu ívafi. S. 337: „Þjóðlýsing, 

nákvæm lýsing á menningu og lifnaðarháttum, venjulega byggð á þátttöku-athugunum.“ 

 
29

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II. ed. S. 228-230. 
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legg áherslu í skrifum mínum og rannsóknum að skoða valdatengsl og misrétti það sem 

konurnar verða fyrir, á grunvelli líffræðilegs kyns.
30

  

Þar sem etnógrafía leitast við að skoða og segja frá lifaðri reynslu er hún mjög 

góð aðferð.
31

 Nýti ég mér etnógrafískt sjónarhorn með narratívum áherslum.
32

 Út frá 

etnógrafíunni voru gerðar fjölbreytilegar þátttökuathuganir. Meðal annars bjó ég þrjá 

daga í viku, í sex mánuði, í aðal innflytjenda hverfi Árósa. Ég heimsótti moskur, tók 

þátt í hátíðarhöldum Eid hátíðarinnar (ar.Id al-Fitr).
33

 Einnig starfaði ég í nokkra 

mánuði sem sjálfboðaliði í Kvindehuset í Árósum þar sem ég kynntist þverþjóðlegu 

menningarlegu umhverfi íslamskra kvenna.
34

  

Þessi aðferð gerir rannsakanda kleift að öðlast djúpa innsýn í líf kvennanna. Hún 

er tímafrek og getur verulega reynt á rannsakanda, líkamlega, andlega, tilfinningalega 

og fjárhagslega.
35

 Etnógrafían sækir í ,,Chicago skólann” (1920-1930) viðhorf sitt 

varðandi að hegðan manna sé mótuð af félagslegum veruleika.
36

 

Út frá etnógrafíunni lýsi ég og túlka menningarlegan mótunarþátt trúarbragða 

kvennanna þar sem þær eru hluti af félagslegum hóp í sínu samfélagi.
37

 Með því að tala 

við konurnar oftar en einu sinni, en að meðaltali hitti ég hverja konu tvisvar sinnum, 

leitast ég við að afla þekkingar og geta gefið heildstæða mynd af veruleika þeirra. Innan 

etnógrafíunnar skipta máli lífsviðhorf, gildismat og fyrri reynsla rannsakanda þar sem 

rannsakandi er aðal rannsóknartækið.
38

 

 

                                                           
30

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 162-163. 
31

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 71. 
32

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 53-57. 
33

 Newby, Gordon D. 2002. A Concise Encyclopedia of Islam. S. 95. 
34

 http://www.khaa.dk/ síðast skoðað 27.01.2012. 
35

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II.ed. S. 72. 
36

 Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009. Interviews, Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing 

II.ed. S. 9. 
37

 Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Approaches 

II Edition. S. 92.  

 
38

 Taylor, Steven J og Bogdan Robert. 1998. Introduction to Qualitative Research methods III.ed. S. 160-
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2.4.  Fyrirbærafræði  

 

Nálgun fyrirbærafræðinnar (e.Phenomenology) er hentug þar sem ég er að skoða 

daglegt líf kvenna út frá trúarbrögðunum, sem eru fyrirbærið sjálft og sameiginleg 

öllum þátttakendum og mótar veruleika þeirra.
39

 Konur hafa aðra stöðu innan íslam en 

karlar á grundvelli líffræðilegt kyns. Hér er það mitt líffræðilega kyn, kvenkyn, sem 

opnar mér dyr sem annars væru luktar, þar sem ókunnugir karlkyns rannsakendur, hafa 

ekki greiðan aðgang að konunum til að taka við þær viðtöl. Leitast ég við að setja til 

hliðar mína fyrirfram þekkingu og skoðanir, og gæta þess eftir bestu getu að vera 

hlutlaus.
40

 Rannsakendur geta verið með fordóma rétt eins og annað fólk. Fordómar 

fólks eru ýmist meðvitaðir eða ómeðvitaðir, þess vegna er mjög mikilvægt að 

rannsakandi sé vel vakandi fyrir hugsunum sínum og viðhorfum.
41

 

Staða kvenna innan íslam er viðkvæmt málefni. Reynsluheimur múslímskra 

kvenna mér algerlega framandi, það krefst þess að ég setji mig vel inn í menningarheim 

íslam til að forðast hugsanlega erfiðleika og misskilning sem gæti sprottið upp vegna 

ólíkra siðvenja.
42

 Þessi aðferðarfræði gefur lesendum ritgerðarinnar tækifæri til að 

skyggnast um í hugarheimi þeirra og fá að heyra þeirra reynslu, þetta skapar vonandi 

dýpri þekkingu á málefninu hjá lesendum.
43

 

Sem fræðikona geri mér grein fyrir að það er ekki mitt hlutverk að dæma eða 

leggja mat á sannleiksgildi þess sem þátttakendur segja í viðtölum, né að til sé aðeins 

einn sannleikur, því allt er spurning um túlkun og upplifun einstaklingsins. Út frá 

fyrirbærafræðinni er sjónarhorn þátttakanda á fyrirbærið mjög mikilvægt í því ferli sem 

þekkingaröflunin er.
44
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Fyrirbærafræðin sækir í smiðju þýska heimspekingsins Edmund Gustav Albrecht 

Husserl (1859-1938).
45

 Í henni er lögð áhersla á að veita djúpan skilning á fyrirbæri því 

sem rannsakað er. Hún hentar því vel til að auka skilning lesenda á efninu með 

lýsingum, meðal annars á strúktúr og uppbyggingu, frekar en greiningum og túlkunum. 

Sem fyrr segir nota ég fyrirbærafræði þegar ég skoða lifaða reynslu (e.lived experiance) 

og hvernig trúarbrögð og samfélag hafa gagnvirk áhrif á daglegt líf kvennanna, þar 

kemur til að skýringarfræði fyrirbærafræðinnar (e.hermeneutical phenomenology) og 

etnógrafíu (e.ethnography) henta vel.
46

  

Þessar aðferðir fara vel saman í rannsókn minni þar sem ég er að skoða lifaða 

reynslu kvennanna sjálfra og stöðu kynja innan íslam, ég kem líka inn á 

textagreiningu.
47

 Það er nauðsynlegt þar sem þetta kemur inn á jafnréttismál, 

mannréttindamál, kynjakerfi og feðraveldisuppbyggingu trúarbragðanna. Textagreining 

er hluti af túlkunarfræði hins talaða máls og er nauðsynlegur þáttur greiningar 

rannsakandans. Talað mál verður að texta við afritun viðtala og því er afritun vandasamt 

ferli og mikil nákvæmnisvinna. Undirstöður aðferðafræði minnar eru því fræðilegu 

sjónarhorni fyrirbærafræði og etnógrafía og þær tengi ég við femínískt sjónarhorn á 

viðfangsefni rannsóknarinnar.
48

 

Tekið skal fram að sjónarhorn hverrar konu er sérstakt þar sem upplifun hennar 

er einstök, bæði þar sem allir einstaklingar eru ólíkir að upplagi og einnig vegna þess að 

lífshlaup þeirra og lifuð reynsla er með ólíkum hætti. Ekki er hægt að yfirfæra reynslu 

þessara kvenna yfir á aðra. Því er ekki hægt að gagna út frá að allar aðrar konur, á öllum 

stöðum og á öllum tímum hafi upplifað trúarbrögðin á sama hátt og viðmælendur mínir, 

þó margt geti vissulega verið sammerkt. 
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2.5. Femínískt sjónarhorn 

 

Femíníska sjónarhornið, sem einnig er kallað kynjafræðilegt sjónarhorn, tengist 

efni rannsóknarinnar, þar sem ég er að skoða stöðu kvenna og þá mismunun er þær sæta 

innan trúarbragðanna. Franski femínistinn og rithöfundurinn Simone de Bovier (1908-

1986) benti á að norm er skilgreint út frá karlkyni og vöntun er skilgreind út frá 

kvenkyni í bók sinni Le deuxième sexe (e.The Second Sex.1949).
49

  

Hún vill eins og margir aðrir meina að um ákveðna ,,hinun” sé að ræða í því sem 

lýtur að konum og kvenkyni. Guðfræðingurinn og heimspekingurinn Mary Daly (1928-

2010) sagði þessa frægu setningu: ,,If God is male, male is God” í bók sinn Beyond God 

the Father: Toward a philosophy of women’s liberation.
50

 Í þessari stuttu setningu sýnir 

Daly feðraveldis uppbyggingu trúarbragðanna í hnotskurn.
51

  

Femínísk aðferðarfræði nýtist vel hér þar sem tilgangur rannsakanda er sú að 

gera rannsókn þessa, fyrir konurnar og með konunum.Von mín er að þekkingin sem 

verður til í þessari rannsókn geti orðið til gagns fyrir konurnar, sem eru innan 

trúarbragðanna sem minnihlutahópur, og vísa ég hér í valdahlutföll en ekki í tölfræði. 

Það er, sá hópur sem minna vald hefur. Femínískar rannsóknaraðferðir nýtast vel þar 

sem verið er að skoða mismunun þá sem konur innan trúarbragðanna upplifa á 

grundvelli síns líffræðilega kyns, á sviði þar sem karlar hafa notið sérréttinda í 

feðraveldis samfélagi.
52

  

Sem fræðikona skyggnist ég undir yfirborðið og skoða það sem ekki sést í fljótu 

bragði. Ég hlusta á konurnar og spyr út í það sem sleppt er að segja frá. Á vettvangi 

kvennanna skoða ég þeirra eigin heim, með þeirra augum og með þeirra eyrum.
53

 Rétt 

þykir mér að taka fram að til eru margar tegundir femínisma. Allar tegundir femínisma 
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eiga það þó sameiginlegt að vilja auka réttindi kvenna til jafns á við karla og vísa á bug 

kúgun og mismunum á grundvelli kyns. 

 

2.6. Textagreining og túlkunarfræði 

 

Textagreining og greining talaðs máls er hluti af túlkunarfræði hins talaða máls 

og er nauðsynlegur þáttur í greiningu rannsakandans.
54

 Talað mál verður að texta við 

afritun viðtala og því er öll úrvinnsla gagnanna afar mikil nákvæmnisvinna.  

Innan eingyðis trúarbragðanna hefur þrifist misrétti á grundvelli kyns í gegnum 

aldirnar, íslam er engin undatekning þar á. Karlar hafa skrifað söguna og reglurnar, 

hlutverk kvennanna hefur verið að samþykkja þessar reglur, sem þær áttu ekki þátt í að 

skapa, þeim hefur verið haldið á botni valda píramídans þar sem þær eiga að vera 

þegjandi, þjónandi, biðjandi og bíðandi. Raddir þeirra hafa lítið heyrst og út frá 

sjónarhorni femínismans er hægt að draga þá ályktun að þær hafi verið þaggaðar í 

aldanna rás. Það er löngu komin tími til að raddir þeirra fái að hljóma og að á þær sé 

hlustað. 

Rétt þykir mér að útskýra í mög stuttu máli út á hvað feðraveldiskenningar 

(e.patriarchy) ganga innan eingyðistrúarbragða, en nánar verður komið inn á þær þegar 

fram í sækir. Feðraveldi er hluti af hugmyndafræði sem fóstrar og mótar hugsunarhátt, 

viðhorf, viðmið og gildi og er því félagslegt og menningarlegt mótunarkerfi. Það býr í 

veldisskiptu kerfi því sem eingyðistrúarbrögðin byggja á og getur meðal annars falist í 

siðvenjum, hefðum, lagasetningum og í viðhorfum. Það er notað til að undiroka þau 

sem minna mega sín. Feðraveldi er byggt upp eins og valdapíramídi og gefur ekki jöfn 

tækifæri, það býður upp á að ,,sumir séu jafnari en aðrir” á meðan jaðarhópum er haldið 

á botninum og þeir fá að vera í friði á meðan þeir eru ekki að gera kröfur um aukin 

réttindi. 
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2.7. Framkvæmd rannsóknar 

 

A) Tímalengd rannsóknar og öflun gagna 

Upphaf rannsóknar var á vorönn 2009 og lok rannsóknar var á vorönn 2012. Gagna 

var aflað með opnum viðtölum.
55

 Viðtölin voru tekin við konur innan íslam og 

fræðimenn innan fræðasamfélagsins í Reykjavík og í Árósum. Einnig voru 

framkvæmdar þátttökuathuganir innan tveggja samfélaga múslíma í Reykjavík, í mosku 

múslíma í vesturhluta Árósa, ásamt því að ég bjó þrjá daga í viku, í sex mánuði, innan 

um múslíma í einu stærsta innflytjendahverfi Danmerkur, í Gellerupparken í Brabrand 

sem er úthverfi Árósa.
56

  

Nýtti ég mér við þátttökuathuganir og í vettvangsferðum etnógrafíska 

aðferðarfræði. Einnig sótti ég ýmis námskeið hjá Háskóla Íslands og Árósarháskóla á 

tímabilinu og flaug oft á milli landa til að taka viðtöl ásamt því að starfa mánuðum 

saman sem sjálfboðaliði hjá dönskum samtökum sem sérhæfa sig í að aðstoða konur af 

erlendum uppruna og eru þar múslímskar konur í miklum meirihluta.
57

 

 

B) Aðgengi að þátttakendum og myndun tengsla 

 

Aðgengi mitt að konunum var mjög takmarkað í upphafi þar sem ég þekkti enga 

konu sem var múslími, að ég vissi til. Sem er athyglisvert í ljósi þess að íslam eru önnur 

fjölmennustu trúarbrögð í heimi, á eftir kristni. En eftir að hafa spurst fyrir hiti ég konu 

sem var múslími og hún var mín lykilmanneskja að samfélagi múslíma á Íslandi. Einnig 

kynntist ég múslímskum konum, sem voru nemendur við Árósarháskóla þegar ég var í 

námi við trúarbragða-fræðideildina þar.  

Notaðist ég við veltiúrtak (e.snowballing).
58

 Í veltiúrtaki felst  að þær konur sem 

ég tók viðtöl við bentu á aðrar konur sem gætu haft áhuga á að taka þátt og boltinn tók 

að rúlla. Hverja konu hitti ég á bilinu einu til fjórum sinnum, allt eftir aðstæðum en að 
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meðaltali hitti ég hvern viðmælanda tvisvar sinnum. Einnig var ég í símasambandi, nýtti 

mér nútímatækni og var í sambandi í gegnum samskiptavefinn facebook, símaforritið 

Skype og tölvupósta. 

C) Þátttakendur í rannsókninni og viðtalsvettvangur 

Viðmælendum mínum er hægt að skipta í þrjá hópa. Sex múslímskar konur í 

Danmörku, sex múslímskar konur á Íslandi og svo fjórir fræðimenn, tveir í hvoru landi, 

sem ég einnig tók viðtöl við. Vettvangur viðtalanna var allt frá heimahúsum og 

skrifstofum til kaffihúsa. Fóru viðtölin fram í tveim löndum, Íslandi og Danmörku. 

Konurnar voru á aldursbilinu 18 ára til 55 ára.  

Tíu konur af tólf áttu börn, sjö voru giftar, tvær voru fráskildar, tvær voru ógiftar 

og ein var ekkja. Varðandi menntun voru fimm þeirra komnar með menntun á 

háskólastigi eða við nám á háskólastigi, ein var með iðnmenntun, tvær voru enn í námi á 

framhaldsskólastigi, fjórar voru með grunnskólapróf. Fimm viðmælenda minna voru á 

vinnumarkaðnum, fjórar voru enn í námi og þrjár voru á félagslegum bótum 

(örorkubótum og atvinnuleysisbótum).  

Sex af þeim, sem sagt helmingur, voru með slæðu (ar.hijab) dagsdaglega, fjórar 

í Danmörku og tvær á Íslandi. Átta þeirra taka virkan þátt í trúarbrögðum sínum með 

því að fara í moskuna, fimm á Íslandi og þrjár í Danmörku. 

 

     D) Gagnaskráning og úrvinnsla 

Ég tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar, Rauðarárstíg 10. 105 Reykjavík, 

skv. vinnureglum Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. Það var gert þann 18.09.2009 

og er nr. S4504/2009. Viðtölin voru öll hljóðrituð og úrvinnsla var sett í gang, afritun og 

gagnagreining var tímafrekur þáttur í rannsókninni. Viðtölin eru greind eftir aðferðum 

eigindlegra rannsóknar-aðferða, aðalatriði gagnanna eru dregin fram og efnið er skoðað 

út frá aðferðarfræði textagreiningu.
59
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Var undirbúningsvinna mikilvægur þáttur og skilað var inn drögum að 

vinnulagi
60

. Öll gögn voru merkt sem trúnaðarmál, geymd í læstum hirslum og þeim 

eytt að rannsókn lokinni í samræmi við siðareglur fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands.
61

 

 

Mikilvægi rannsóknar 

 

Efni þessu tengt hefur ekki verið mikið rannsakað á Íslandi og því mikilvægt að 

vita meira um þennan sístækkandi hóp. Hvernig ætlar íslenskt samfélag að taka á 

hugsanlegum vanda sem gæti komið upp hér rétt eins og í Danmörku. Getur íslenskt 

samfélag lært af reynslu Dana? Þar sem þetta efni hefur ekki verið rannsakað hér á landi 

er um brautryðjendastarf að ræða. Til þess að koma í veg fyrir frekari fordóma innan 

samfélagsins á Íslandi, sem verið hefur lítið, einangrað og einsleitt öldum saman, þarf 

að koma réttum upplýsingum áleiðis. Réttar upplýsingar eru ein af forsendum þess að 

fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir og myndað sér skoðanir sem ekki byggjast á hroka 

og hleypidómum. Á þeim tíma sem ég vann að rannsókninni rakst ég á mikið af 

fordómum bæði í Danmörku og á Íslandi sem rekja má beint til vanþekkingar og rangra 

upplýsinga. Er hér ábyrgð fjölmiðla mikil þar sem skoðanir fólks byggjast oft á tíðum á 

því sem það les, sér og heyrir í fjölmiðlum og sú mynd sem dregin er upp af íslam á 

þeim vettvangi er afar dökk. Mun ég koma betur að því síðar. 

 

2.8. Siðferðileg álitamál 

 

Ýmis siðferðileg álitamál komu upp þar sem ég varð að taka mið út frá 

hagsmunum kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni. Þar sem um gríðarlega viðkvæmt 

mál er að ræða, varð að gæta fullrar nafnleyndar og gæta þess í hvívetna að ekki yrði 

hægt að rekja neinar upplýsingar til þátttakenda. Innan íslam eru mörg ströng ákvæði, til 

dæmis varðandi, ef múslími gengur af trúnni, en Guð fyrirgefur ekki slíkt samkvæmt 
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Kóraninum.
62

 Gæta þar hvernig talað er um Múhameð spámann og Kóraninn, sem er 

talinn heilagt Guð orð, það eru ákvæði varðandi hjúskaparbrot, ósannsögli og almennt 

siðferði. Ef svo bæri undir, að eitthvað kæmi fram sem gæti sakbent þátttakendur, væri 

það mjög alvarlegt mál og gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir þær.  

Til þess að viðmælendur mínir gætu tjáð sig og þyrftu ekki að óttast um öryggi 

sitt ef viðkvæmar upplýsingar kæmu fram þá voru öll gögn kóðuð og merkt sem 

trúnaðarmál. Þau voru geymd í læstum hirslum og ýtrustu leyndar gætt. 

Persónueinkennum og öllum sérnöfnum, bæði persónu- og staðarnöfnum, var breytt. 

Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem 

væri á ferlinu, ef þær óskuðu þess. 

 

Samantekt úr kafla 2 

 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir aðferðarfræði og rannsóknarsnið það er ég 

notaði við framkvæmd rannsóknar minnar og úrskýrt hvernig ég framkvæmdi 

rannsóknina, aflaði gagna og vann úr þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar flétta ég svo 

inn í meginmál textans eftir því sem við á og gef konunum orðið. Gerð hefur verið grein 

fyrir hvers vegna eigindlegar rannsóknaraðferðir henta best í rannsókn sem þessari. 

Ásamt því lýsti ég því hvernig gögn voru skráð, úrvinnsla gagna fór fram, greiningu 

fræðitexta og fjallaði um þau siðferðilegu álitamál sem upp komu. Í næsta hluta 

ritgerðarinnar fjalla ég um samfélagslega þætti og geri grein fyrir skilgreiningum og 

þeim kenningum sem ég nota.  
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II. Hluti: Samfélagslegir þættir 

 

3. Skilgreiningar, kenningar og samfélagslegir þættir 

 

„Skyndilega áttu konurnar að fara út á vinnumarkaðinn og karlarnir líka, 

en það var þannig að fólk var orðið vant að sitja heima og fá bæturnar, að 

fá allt en gefa ekkert í staðinn. Þannig að það er danska samfélaginu að 

kenna að við erum komin í þessa aðstöðu.“ 

         Aisha 25 ára, Danmörk. 

Í þessum hluta geri ég grein fyrir þeim skilgreiningum sem ég notast við, þeim 

kenningum sem ég geng út frá og útskýri þá samfélagslegu þætti sem máli skipta. 

Nauðsynlegt er að útskýra meginhugtök ritgerðarinnar og hvers vegna ég nota þær 

skilgreiningar sem ég er að nýta mér því trúarbrögð hafa verið samfléttuð samfélagi 

manna frá örófi alda. Samfélag múslíma (ar.Ummah) er þverþjóðlegt og nær þú yfir öll 

venjuleg landamæri í hefðbundnum skilningi.
63

 Til að útskýra hvernig trúarbrögð geta 

orðið stjórntæki  sem gengur út fyrir mörk þjóðríkja líkt og íslam og hvaða áhrif það 

hefur á þá sem trúarbrögðin aðhyllast, útskýri ég hvað felst í hugtökunum pólitísk 

trúarbrögð og pólitísk guðfræði.  

Hér fjalla ég meðal annars um samfélagslega uppbyggingu og hvernig 

menningarbundið og kerfislægt ofbeldi er flokkað og skilgreint út frá skýringarmódeli 

norska félagsfræðingsins Johan Galtung. Ég kem inn á hvernig lagskipting og 

pýramídauppbygging trúarbragðanna býður upp á misskiptingu valds og hvernig 

feðraveldiskenningar eru enn við líði. Þar er gengið út frá að karlkyn sé hið ríkjandi 

kyn, þar af leiðandi réttmætur valdameiri hópur, sem sjálfkrafa gerir konur/kvenkynið 

sem hinu víkjandi kyni og þar af leiðandi réttlætanlega valdaminni hópi.  

Ég útskýri hvers vegna fordæmi Múhameðs spámanns skiptir svo miklu máli 

innan íslam og hvert gildi Kóransins, sharia og hadith er í dag. Ég kem inn á þá siðbót 

og vakningu sem hefur gert vart við sig innan íslam, frá því í lok nýlendutímabilsins á 

fyrri parti síðustu aldar, og fram til okkar daga. En óhætt er að segja að ekki sé enn séð 
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fyrir endann á hinu arabíska vori, en það er það heiti sem sú vakning og bylting sem 

orðið hefur fyrir botni Miðjarðarhafs gengur undir, en hún byrjaði í Túnis 2010.
64

 

Í kafla fjögur fjalla ég um mannréttindi og staðalímyndir múslíma í dönsku og 

íslensku samfélagi og hvernig staðalmynd múslíma myndast í hugum fólks. Ég tengi 

saman mannréttindi og femínisma en ég leyfi mér að halda því fram að ekki sé hægt að 

tala um mannréttindi án kvenréttinda. Ég lýsi hvernig samfélagið samþykkir kúgun 

kvenna og ákveðin „hinun“ á sér stað. Í fimmta kafla fjalla ég um kynferði (e.sex) og 

kyngerfi (e.gender), um hvernig hið líffræðilega kyn er forsenda fyrir þeim hefðbundnu 

hlutverkum sem feðraveldið ætlast til að konur innan íslam taki á sig. Einnig útskýri ég 

réttindi þeirra og skyldur. 

 

3.1. Skilgreiningar  

 

„Ég tel að túlkun trúarbragðanna hafi tilhneigingu til að aðlagast 

félagslegum veruleika hvers tíma“ 

                                         Dr. Mark Sedgwick, lektor við Árósarháskóla.
65

 

Skilgreining á fyrirbærinu trúarbrögð getur verið breytileg eftir því hver er 

spurður, hvar er spurt, þar sem ekkert er til í tómarúmi og öll þau sem leitast við að 

skilgreina fyrirbærið hafa, í einhverju mæli, orðið fyrir áhrifum frá umhverfi sínu. 

Skilgreiningin er því talsvert öðruvísi ef, fræðimaður frá félagsvísindadeild, 

trúarbragðafræðingur eða raunvísindamaður er spurður vegna ólíkra sjónarhorna og 

þekkingar viðkomandi fræðigreina.  

Trúarbrögð tengjast inn á félagsvísindi og félagsfræðingurinn Peter Berger, 

kemur inn á þetta og talar um: „Three-part typology of theological, scientific and 

official of religion“ í grein sinni Conceptions of Religion: On Distinguishing Scientific, 

Theological and “Official” Meanings.
66

 Skilgreiningin á fyrirbærinu trúarbrögð hefur 

breyst mikið undanfarin fimmtíu til hundrað ár. Mikil þróun hefur átt sér stað innan 

þeirra fræðigreina er rannsaka fyrirbærið. Samfélög hafa breyst út um allan heim og 
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mun meiri veraldarhyggja (e.secularisation) hefur átt sér stað með aukinni menntun, 

tækniframförum og þróun vísinda. Fyrir um það bil hundrað árum voru trúarbrögð krafa 

frá samfélaginu og hið daglega líf samfélagsþegnanna snérist að miklu leiti um þau, en í 

dag eru þau meira val hins almenna einstaklings á Vesturlöndum. Hægt að notast bæði 

við víða skilgreiningu og þrönga. Franski félagsfræðingurinn Emile Durkheim (1858-

1917), einn af frumherjum félagsvísindanna, skilgreinir trúarbrögð á eftirfarandi hátt:  

”A unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, 

things set apart and forbidden-beliefs and practices witch unite into one single 

moral community called a Church, all those who adhere to them.”
67

  

 

Skilgreining út frá innihaldi trúarbragða og hlutverki trúarbragða 

„Hvað er trú? Ég held að ef fólk pældi meira í trú en trúarbrögðum, væri 

heimurinn betri staður“ 

                  Fjóla, 22 ára, Ísland. 

 

Skilgreining út frá innihaldi trúarbragða er notuð talsvert innan 

trúarbragðafræðinnar og hún er þröng. Skilgreiningin tekur mið út frá því hvað 

trúarbrögðin „eru“, en ekki eins og í hinni breiðu, sem tekur mið út frá því hvað 

trúarbrögðin „gera“.
68

 Hér er litið til þess hver hugmyndafræðin er innan trúarbragðanna 

sem verið er að rannsaka. Gerður er greinarmunur milli hins yfirnáttúrulega og hins 

veraldlega. Þetta er frekar nákvæm skilgreining og passar ekki svo vel inn í nútíma 

fjölmenningarsamfélög þar sem hún gengur betur upp í einsleitu samfélagi. Þessi 

skilgreining er ætíð afmörkuð af menningu hvers hóps. 

Skilgreiningar út frá hlutverki trúarbragðanna eru talsvert notaðar innan 

félagsvísinda og hún er víð. Þá er í raun hægt að flokka undir trúarbrögð sérhverja 

fullyrðingu um tilvist hins yfirskilvitlega, handanveruleika, yfirnáttúrulegra afla, Guð 

eða guði. Hér er litið til þess hver virkni trúarbragðanna er og hver áhrif þeirra eru 

annarsvegar í micro samhengi, þ.e.a.s  áhrif á einstaklinginn, og hinsvegar í macro 
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samhengi þar sem skoðað er hvaða áhrif trúarbrögðin hafa á samfélagið.
69

 Hin vel kunni 

trúarlífs félagsfræðingur, Brian Wilson í Oxford, bendir á að trúarbrögðin séu flókið 

fyrirbæri. Hann segir í: „The Sociology of Religion as a Science“  

„Félagsvísindi hafa reynt, og eru enn að reyna, að útskýra trúarbrögðin með 

vísindalegum aðferðum.“
70

  

Wilson tekur fram að í rannsóknum innan trúarlífsfélagsfræðinnar sé fræðimaðurinn 

ekki að leita að hinum eina sannleika eða sannreyna trúna, né heldur dæma um áhrif 

helgisiða. Fræðimaðurinn á ekki að reyna að dæma milli margbreytilegra túlkana á 

hinum ýmsu hefðum. Allt þetta þurfa þau sem rannsaka trúarbrögð að samþykkja sem 

hluta af gögnunum þeim sem þau vinna með, setja sínar eigin skoðanir til hliðar og gæta 

þess að vera eins hlutlaus og hægt er svo að fordómar (e.apriori)
71

 þeirra hafa ekki áhrif 

í rannsóknum.  

Hér eru trúarbrögð skilgreind sem form af trú og iðkun sem hefur þann tilgang 

að fjalla um hinar stóru spurningar í lífi fólks, eins og uppruna manna, siðfræði, líf og 

dauða, tilvist guðdómsins. Þetta er mjög víð skilgreining og nær yfir ótal margt og getur 

einnig átt við um aðra hluti en trúarbrögð ein og sér. Hún rúmar einnig breiða 

hugmyndfræði, eingyðistrú, fjölgyðistrú ásamt þeim hugmyndafræðum sem afvísa trú á 

guð/guði. Hún tekur mið af því sem trúarbrögðin eða hugmyndafræðin „gerir“ fyrir 

iðkendurna. Það er mikið vægi lagt á mismuninn milli hins helga (e.holy.) og hins 

vanhelga (e.profane).  

Kosturinn við breiða skilgreiningu er að vel er hægt að nota hana þegar 

fjölmenningarleg samfélög eru skoðuð, en slíkt er þýðingarmikið í dag í samfélögum 

sem einkennast af aukinni hnattvæðingu og flutningi stórra hópa milli landa. Trúarbrögð 

hafa áhrif á samfélag manna og hafa alla tíð gert, bæði í hinu opinbera rými og í einkalíf 

einstaklinganna sem tilheyra samfélaginu. Trúarbrögðin geta verið mjög gagnleg til að 

geyma andleg verðmæti, sameiginlegar minningar hópsins, (e.collective memory of a 

group) skapa samvitund og sjálfsmynd hópsins ásamt því að fylla upp í þörfina fyrir 
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útópíu eða draumsýn.
72

 Í þeirri afhelgun sem átt hefur sér stað í hinum Vestræna heimi 

undanfarin hundrað  ár hefur skapast tómarúm sem iðkun trúarbragðanna uppfyllti áður 

tómarúm sem veraldleg gæði ekki megna að fylla upp í.
73

 Þegar litið er til hinna stóru 

trúarbragða þar sem afhelgun hefur átt sér stað, sem dæmi, kristindómur í vestrænum 

samfélögum, misstu stórar, aldagamlar trúarstofnanir völd, mátt og megin.
74

  

Tómarúmið skapaði rými fyrir pólitískar og trúarlegar vakningahreyfingar.
75

 

Trúarlegar vakningar-hreyfingar  aðhyllast að öllu jöfnu strangari túlkanir, sem virðast 

vera að fá aukið fylgi, það gæti bent til þess að fólkið væri að bregðast við og mótmæla 

veraldarhyggjunni.
76

 Þetta hefur verið að gerast fremur í Bandaríkjum Norður Ameríku 

en Evrópu, þar sem var meiri hefð fyrir ríkis/þjóðkirkjum.
77

 

Þetta ýtir undir þá skoðun að þegar mikið svigrúm er fyrir frelsi í ákveðin tíma þrá 

ákveðnir hópar samfélagsins meira aðhald og öfugt. Það er; þegar búið er að vera mikið 

um aðhald í ákveðin tíma þráir fólkið meira svigrúm fyrir frelsi. Það er því sama hvort 

menn aðhyllast trú eða trúleysi, trúarbrögðin eru yfir og allt um kring. Dr.Wilson heldur 

áfram í grein sinni og segir: „Trúarbrögð eru félagsfræðileg staðreynd.“
78

 Þar sem 

trúarbrögð, í einhverju formi, hafa fylgt mannkyni frá örófi alda er ekki hjá því komist 

að taka þau með í reikninginn þegar samfélag manna er skoðað.
79

  

Trúarbragðafélagsfræði og trúarbragðasálfræði hafa leitast við að finna skýringar 

á mótunarþætti, orsökum og afleiðingum trúarbragða, en fleiri fræðasvið koma hér til, 

mannfræði, lögfræði, kynjafræði, stjórnmálafræði, félagsfræði og sagnfræði svo 

eitthvað sé nefnt. Við sjáum af þessu að samspil á milli samfélaga manna og trúarbragða 

þeirra mjög flókið fyrirbæir og oft á tíðum eru mörkin þar á milli óljós.
80
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Skilgreiningin mun ávallt velta á kringumstæðum, svo sem, menningu, 

tímaramma og sagnfræðilegu gildi. Engin ein skilgreining finnst sem hægt er að beita 

hvar sem er og hvenær sem er. Ég er sammála því að það er ekki að finna hlutlaust 

sjónarhorn því við erum öll, fræðimenn sem aðrir, uppalin í samfélagi sem ber keim af 

þeim sem á undan okkur komu og þeirra trúarbrögðum og þeirra gildismati. Ég er því 

sammála Súdanska lögfræðingnum An-Nai´m, sem hefur sérhæft sig í mannréttindum 

og íslam, þegar hann segir:  

„No single theory can possibly account for all the complexities facing all 

societies.“
81

 

 Pólitísk trúarbrögð og trúarleg stjórnmál  

 

:“Mér finnst eins og fólk haldi að við séum öll bara einhverjir 

hryðjuverkamenn. Það stendur í Kóraninum að maður má ekki drepa 

trúaða, nema í sjálfsvörn. 11. September vissu þeir ekki hvort það væru 

múslímar þar inni. Ef þú drepur einn trúaðan, þá er það jafn slæmt og 

drepa allt mannkyn, það stendur í Kóraninum, og laun þín verða 

samkvæmt því, þú færð ekki að fara í paradís þegar þú deyrð. Ég skil ekki 

af hverju múslímar geta gert svona, ég gæti aldrei gert svona.“  

                 Magga, á þrítugsaldri, Ísland. 

 

  Samkvæmt Carsten Bagge Laustsen, lektor i stjórnmálafræði með sérstakri 

áherslu á félagsfræðirannsóknir við Árósarháskola, eru pólitísk trúarbrögð (e.political 

religion) og trúarleg stjórnmál (e.religious politic) eru ekki einkamál neins þar sem þau 

hafa áhrif á samfélagið í heild. Það skiptir þá ekki máli um hvaða trúarbrögð er að ræða 

íslam, kristni eða einhver önnur. Þegar trúarbrögðin byggja tilveru sína á hinu trúarlega 

sviði og byggja á heilögum ritningum. Það er sama hvort er Kóraninn eða Biblían.
82

  

Hvað eru pólitískt trúarbrögð? Hvað eru trúarleg stjórnmál? Lítum á 

skilgreiningarnar. Pólitísk trúarbrögð eru hið gagnstæða á við veraldleg stjórnmál. Á 

hinum pólitíska vettvangi eru þau veraldlegt afl þegar trúarbrögð eru til umfjöllunar. 
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Pólitísk trúarbrögð er að finna í mörgum samfélögum, bæði lýðræðislegum og ekki. 

Yfirleitt er  talað um tvær gerðir af pólitískum trúarbrögðum. Í fyrsta lagi, þá er mæst 

fyrir miðju, í hreyfingu þeirri sem á sér stað  frá  trúarbrögðum  almennings í landinu, 

sem er þá gefin pólitísk merking.
83

  

Í öðru lagi, ef ekki er hægt að mætast fyrir miðju, í hreyfingu þeirri sem á sér 

stað frá trúarbrögðum almennings í landinu sem gefin er pólitísk merking þýðir það að 

hætta er á myndun bókstafstrúarríkis eða alræðisríkistefna getur náð völdum þar sem 

lítið umburðarlyndi er fyrir lýðræði.
84

 Íslamisminn, strangtrúuð hreyfing 

bókstafstrúarmanna, tekk ég sem dæmi um síðari gerðina. Íslamismi, sem vaxið hefur 

fiskur um hrygg undanfarna áratugi, hefur í hávegum grundvallarariði eins og að 

innleiða sharia lög og skipta út lýðræði fyrir guðveldi, stundum þýtt sem guðræði, 

(e.theocarcy).  

Trúarleg pólitík byggir á trúarkreddum fengnum úr „heilögum ritningum“ og 

þetta er því mjög mikilvægt að hafa í huga í öllu pólitísku samspili. Fólk hefur velt því 

fyrir sér hvernig slíkt gæti þrifist í nútíma lýðræðisþjóðfélagi og hvernig þetta fer saman 

þar sem Kóraninn er með öðrum orðum tæki fyrir íslamista til að komast til valda og 

þess vegna er mjög mikilvægt að rannsaka hina helgu texta til að fá betri skilning á 

fyrirbærinu. Það hefur ekkert ríki í dag efni á því að loka augunum fyrir slíkum 

hópum.
85

 Hér getur verið hætta á ferðum eins og kemur fram í bók félagsfræðingsins 

Mark Juergensmeyer; Terror in the mind of God, the Global rise of religious violence.
86

 

Í henni fjallar hann um hvernig trúarlegir hópar hafa leiðst út í að nota ofbeldi og 

hryðjuverk til að ná fram markmiðum  sínum. Slíkir hópar finnast innan allra stóru 

trúarbragðanna. Þeir eru knúnir áfram af sannfæringarkrafti þeim er sprettur frá 

trúarkenningum þeirra og tilbúnir til að láta lífið fyrir málstaðinn.
87
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Í pólitískri guðfræði er skaparinn er hátt upphafinn sem almáttugur löggjafi og 

hann er fullvalda innan þeirra trúarbragða sem nýta sér pólitíska guðfræði. Íslamismi 

eða pólitískt íslam, eiga hvortveggja rætur sínar að rekja til umbótasinnaðra 

bókstafstrúarmanna sem vilja leita aftur í frumheimildirnar en nýta sér jafnframt 

nútímatækni og vestræn hugtök. Trúarbrögðin og ríkið þarfnast gagnkvæms samspils. 

Trúarbrögðin þarfnast viðurkenningar, valds og verndar ríkisins til að hafa vægi og ríkið 

þarfnast stuðnings trúarbragðanna.
88

  

Pólitísk guðfræði inniheldur meðal annars, helgisiði, persónulega trú fylgjenda, 

sem mynda svo trú samfélagsins, sem svo virkar sem félagslegt taumhald samfélagsins. 

Hægt væri samkvæmt þessu að flokka strangtrúar íslam undir pólitíska guðfræði á 

grundvelli þess að þau, sem hreyfing, móta boðorð opinberrar siðfræði. Þeirri siðfræði 

eiga allir meðlimir trúar-bragðanna að fylgja og lögð er mikil áhersla á píslarvætti, 

táknræna og dramatíska túlkun á tilurðarsögu trúarbragðanna og tengja hana við 

veruleika þeirra í dag til að skapa þannig helga sögu sem myndar sjálfsmynd hópsins.
89

  

Sem dæmi um hóp sem nýtir sér pólitíska guðfræði og vilja koma á guðræði 

byggðu á trúarlegum stjórnmálum, nefni ég múslímska bræðralagið. Múslímska 

bræðralagið vildi upphaflega, og vill enn, koma á félagslegu réttlæti og taldi að 

trúarbrögðin væru að bregðast fólkinu með því að grípa ekki til aðgerða gegn þeirri 

veraldarvæðingu sem barst með nýlenduherrunum, en ég fjalla nánar um þetta í kafla 

4.1. Breiðfylking hinna lærðu (ar.Ulama),
90

 sem taka sér skilgreiningarvaldið á hvað sé 

gott og hvað sé slæmt fyrir samfélagið, breiðfylking hinna lærðu innan íslam 

samanstendur af körlum.  

Trúarbrögðin íslam eru samofin tilvist útvalins hóps hér á jörð (þ.e.a.s í þessu 

tilviki múslíma sem eru Guði undirgefnir) og sem Guð opinberaði Kóraninn til, á 

arabísku, í gegnum Múhameð spámann. Í opinberunni eru endurnýjuð gildi sem eiga að 

henta öllu mankyni, á öllum tímum, í öllum aðstæðum, hvar sem er í heiminum. Í 

samhengi samræðunnar er rétt að benda á að pólitísk trúarbrögð hafna samveru og 

                                                           
88

 Lee, Robert, D. 2010. Religion and Politics in the Middle East, Identity, Ideology, Institutions and 

Attitudes. S. 25. 
89

 Gentile, Emilio. 2005. ”Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey”, Totalitarian 

Movements and Political Religions, 6 (1) S. 29. 
90

  Arabíska orðið „ulama“  hefur um árabil verið ranglega þýtt í fjölmiðlum sem klerkar eða klerkastétt, 

nota ég í ritgerðinni „Breiðfylking hinna lærðu“ sem er nær því rétta. 



36 
 

samstarfi með öðrum trúarbrögðum og annarri hugmyndafræði en sinni eigin og þessi 

hugmyndafræði neitar einstaklingunum um sjálfræði  á grundvelli eigin túlkunar á hvað 

sé velferð hins sameiginlega.
91

  

Undir pólitísk trúarbrögð, væri hægt að flokka hugtök eins og „réttlátt stríð" og 

„rétta málstaðinn". Það felur í sér að ef einhver öfl ráðast á landið, á trúarbrögðin eða á 

hugmyndafræðina, þá á að verjast, eða jafnvel ráðast á aðra að fyrra bragði, ef það er 

hægt að réttlæta það.
92

 Eins konar, „Það er í lagi að drepa, ef þú gerir það af „réttum 

ástæðum“ viðhorf, sem væri hægt að líkja við „just war theory“.
93

 Þetta kemur skýrt 

fram í þeim versum Kóransins sem í daglegu tali nefnast sverðaversin.
94

 Þetta skiptir 

máli þegar við skoðum íslam út frá því að stjórnmál og trúarbrögð eru nátengd innan 

íslam og verða ekki aðskilin í íslömskum ríkjum, en öðru máli gegnir í hinum vestræna 

heimi. Þess vegna getur það reynst múslímum erfitt að fóta sig í vestrænum samfélögum 

þar sem trúarbrögð og stjórnmál eru mun meira aðskilin. Þar af leiðir að það er gríðarleg 

breyting fyrir múslíma að flytjast yfir í vestrænt ríki, en þetta kom skýrt fram hjá þeim 

viðmælendum mínum sem alist höfðu upp í ríkjum þar sem íslam var ríkjandi. Hér gríp 

ég niður í viðtal við viðmælanda i Danmörku, en hún hefur þetta að segja:  

„Sko það er mikilvægt að finna milliveg, það verður það alltaf.  Veraldleg lög 

stríða á móti hinum trúarlegu og öfugt, það kemur alltaf til með að vera hluti af 

okkar trúarlegu lögum sem ekki passa inn í hin veraldlegu. En ég hef samt ekki 

lent í því ennþá að dönsk lög og íslömsk lög stríði gegn hvort öðru, því ég hef 

alltaf getað fundið leið til að fá þetta til að virka fyrir mig í samfélaginu án þess 

að gera málamiðlun. Það er mjög mikilvægt að þurfa ekki að gera málamiðlun 

varðandi sín trúarlegu lög... Ég geri mitt besta til að aðlagast samfélaginu hér 

vel, en ég er sú sem ég er, og ég er múslími, þannig er það bara. Ég reyni mitt til 

að aðlagast en ég get samt ekki lifað eins og hefðbundin Dani því ég hef minn 

eigin menningararf.“ 

            Aisha, 25 ára, Danmörk. 
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3.2.   Samfélagsgreining og samfélagsuppbygging 

„Systemic injustices call for comparative treatment of hierarchical and 

gendered domination across geographic, chronological, and cultural 

boundaries.”
95

 

                  Kecia Ali, Bandaríkin. 

Birtingarmynd ofbeldis innan eingyðistrúarbragða getur verið með ýmsu móti. 

Ofbeldi er til bæði sýnilegt og ósýnilegt, menningarlegt eða kerfislægt, á micro og 

macro sviðum samfélagsins. Kerfislægt ofbeldi á, samkvæmt félagsfræðingnum Johan 

Galtung, upptök sín í félagskerfi manna, lögum og reglum. Einstaklingarnir fæðast inn í 

mótað umhverfi sem þeir hafa ekkert um að segja til að byrja með. Samfélag manna ber 

mikinn keim af tvíhyggju (e.dualism) sem skiptir reynsluheimi einstaklingsins upp í 

„okkur“ og „hin“.  

Aðlögun einstaklinga samfélags felur í sér samþættingu á því hvað telst 

viðurkennd og æskileg hegðan í því samfélagi sem um ræðir. Til að varpa ljósi á þetta 

mun ég notast við líkan Johan Galtungs, en hann er norskur félagsfræðingur sem starfar 

á sviði friðarrannsókna og stofnaði hann The International Peace Research Institute í 

Ósló árið 1959.
96

 Hann telur vænlegt að mannkyn sýni virðingu og skilning gagnvart 

fjölbreytilegri menningu og trúarbrögðum annarra. Galtung setur fram skýringarmódel 

sem er byggt upp sem píramídi, sjá skýringarmynd nr.1.
97

 Hann sýnir okkur hvernig 

hægt er setja upp greiningarmódel sem er byggt upp sem píramídi.
98

  

Ég notast við þetta módel þegar ég skoða mismunun og ofbeldi innan 

trúarbragða, í þessu tilfelli íslam, gegn konum. Skýringarmódel frá Johan Galtung 

varðandi ofbeldi, samfélagslegt, menningarbundið og svo beint ofbeldi gagnvart 

einstaklingnum. 
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Skýringarmynd nr.1 

Orð og gerðir, reglugerðir og lög eru meðal þess sem er sýnileg hegðun.
99

 Galtung setur 

módelið þannig upp að um þrjár grunntegundir ofbeldis sé að ræða sem tengdar séu 

innbyrðis. Það er beint ofbeldi, kerfislægt ofbeldi og menningarlegt ofbeldi. Undir þetta 

falla stóru eingyðistrúarbrögðin, þar með talið íslam, og það ofbeldi gagnvart 

jaðarhópum sem hefur þrifist í skjóli allra eingyðistrúarbragða í aldanna rás. Hvort sem 

um er að ræða ofbeldi og mismunun gegn öðrum trúarbrögðum eða eigin meðlimum, 

meðal annars í garð kvenna.  

Kynjabundið ofbeldi innan trúarbragðanna er því miður staðreynd enn í dag, það 

sjáum við víða, bæði í lögum, siðum og hefðum. Kerfislægt ofbeldi innan samfélagsins 

kemur meðal annars fram í feðraveldisuppbyggingu þess.
100

 Þetta sjáum við innan 

íslam, þar sem karlar tróna á toppnum og lög og reglur valda því að konur, líffræðilegs 

kyns síns vegna, hafa ekki komist í þau embætti. Karlar geta, stöðu sinnar vegna, tekið 

ákvarðanir hvað varða samfélagið, líf og velferð kvenna.“
101

 

 Í ríkjum þar íslam er alsráðandi er oft aðskilnaður á milli kynja og tengist það 

inn á rými, opið rými og lokað rými. Rými karla er opið, það er úti, það er stærra, það er 

voldugra og máttugra. Í íslömskum ríkjum er rými kvennanna er oft lokað, það er inni á 

heimilunum, þar sem þær eru huldar umheiminum, og ef þær fara út af sínu rými, þurfa 
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þær að hylja sig og aðskilja sig frá umheiminum. Það mega þær ekki án þess að fá leyfi 

frá karlmanni, föður, bróður eða eiginmanni. Þetta er arfur trúarbragða menningar 

kvenanna sem þær flytja með sér til vestrænna landa. Rými kvennanna, sem er innan 

veggja heimilisins, er minna en rými karla og þær hafa ekki sömu völd né sömu 

valmöguleika og karlar.
102

  

Skipting rýmis er aldagömul hefð innan íslam og á það sér sínar sögulegu 

skýringar.
103

 Hefðin er reyndar eldri en íslam.
104

 Hefðin hefur meðal annars með það að 

gera að konur voru varnarlausar þegar þær ferðuðust einar, því var öruggara fyrir þær að 

hylja sig til að verjast árásum. Á þetta bendir Mark Sedgwick lektor við íslam og 

arabísku deildina í trúarbragðafræðum við Árósarháskóla,
105

 hann bendir á að þar sem 

konur voru líkamlega ekki eins sterkar og karlar, voru þær frekar heima við og önnuðust 

börn og bú. Karlarnir, sem voru sterkari og áttu meiri möguleika á að berjast, fóru og 

sinntu þeim erindum sem þurfti að sinna, en fyrr á öldum var mjög hættulegt að ferðast 

og allar ferðir tóku langan tíma. Algengt var að ræningjar sætu fyrir úlfaldalestum 

kaupmanna og ef konur voru með var sú hætta fyrir hendi að þeim yrði rænt og þær 

seldar sem ambáttir. En höfum í huga að sá jarðvegur sem íslam sprettur og sú menning 

sem var allt um kring fyrir botni Miðjarðarhafs og á Arabíuskaganum var karlaveldi 

(e.male dominant) eins og Leila Ahmed bendir á í bók sinni Women and Gender in 

Islam.
106

  

Þetta var svona á þeim tíma, á þeim slóðum. Tímarnir breytast en hefðirnar eru 

þungar í vöfum og lengi að breytast. Fólkið sem heldur í hefðirnar er hugsanlega löngu 

búið að gleyma til hvers þær voru upphaflega. Þegar haldið er í hefðirnar, hefðanna 

vegna, er sú hætta fyrir hendi að festast í viðjum hefðanna og hafna framförum á þeim 

forsendum; að svona hafi þetta verið alltaf verið.  

Ekki er gott að halda í allar hefði, sem dæmi um þetta nefni ég það fordæmi sem 

spámaðurinn setti sjálfur, þegar hann bannaði útburð stúlkubarna, en það hafði verið 

hefð fyrir því fyrir tíma íslam, að það væri i lagi að bera út meybörn, fyrir þær sakir 
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einar að þær voru af röngu kyni, þær voru ekki sveinbörn.
107

 Hér gríp ég niður í viðtal 

við dr. Martin Riexinger við Árósarháskóla en hann hefur þetta að segja um gamlar 

hefðir sem hafa sett konum innan íslam mikil höft og eru þess valdandi að þær hafa ekki 

jafna stöðu og karlar:  

 

„Ég tel að svo tiltölulega strangar reglur, sem almennt eru álitnar 

óbreytanlegar, séu gríðarlega mikilvægt varðandi atriði eins og jafnréttismál, 

þessar reglugerðir lúta að hjónabandi, að erfðarmálum og því að konur standa 

ekki jafnfætis körlum hvað vitnisburð varðar. Þetta kemur mjög skýrt fram í 

Kóraninum og felur í sér ójafna stöðu kynjanna.“ 

            Dr.Martin Riexinger, Árósarháskóli. 

 

3.3. Kerfislægt ofbeldi og menningarbundið ofbeldi 

 

„Ég vil ekki fara niður í bæ nema ég þurfi það, fólk er dónalegt við mig af 

því að ég er í burqa
108

, það er dónalegt að glápa. Samt er ég mest látin í friði 

sko, mér finnst miklu betra að vera bara hér, þar sem mitt fólk er.“ 

                    Balqis, á þrítugsaldri, Danmörk. 

Norski félagsfræðingurinn Johan Galtung bendir á að kerfislægt ofbeldi innan 

samfélagsins komi fram í uppbyggingu þess og að það stuðli að ójöfnuði og óréttlæti. 

Það getur falist í lagasetningum og einnig samfélagslegu viðhorfi þegnanna. Það er 

notað til að undiroka þá þegna sem minna mega sín, minnihlutahópa. Hér spilar inn í að 

við erum orðin svo vön kerfislægu og menningarbundnu ofbeldi að það er orðið norm í 

samfélagi manna og fólk hættir að taka eftir því. Það hvernig samfélagið kemur fram 

við minnihlutahópa hefur oft verið notað sem mælikvarði á hvort samfélag sé farsælt, á 

þetta bendir Magnús Þorkell Bernharðsson dósent í sagnfræði við Williams Collage, 

sem er leiðbeinandi minn.
109

  

Galtung bendir á að lýðræðisleg hugsun, hvort sem er veraldlega eða andleg 

(innan trúarbragðanna), sé rétta leiðin. Galtung heldur því fram að bæði mjúkir og 

harðir þættir fyrirfinnist í trúarbrögðunum og hafi áhrif á hugmyndir okkar um stríð og 
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frið.
110

 Guðsmyndin skiptir miklu máli
111

 Á þetta benda femínískir fræðimenn innan 

trúarbragðafræði og guðfræði.
112

 Hvernig er birtingar-myndin af Guði innan íslam? Er 

Guð hátt upp hafinn ósveigjanlegur og refsandi hernaðarguð eða er Guð allt umvefjandi, 

skilningsríkur og sveigjanlegur Guð? Það er talað um það í Kóraninum að Guð hafi 

níutíu og níu nöfn yfir eiginleika sína.
113

 Það er því úr mörgu að velja og ætti hver og 

einn að geta fundið sér guðmynd við hæfi.  

Asma Barlas fjallar um það, í kafla sínum; Women´s readings of the Quran í 

bókinni The Cambridge Companion to the Quran, hve mikil áhrif það hafi að fjalla um 

Guð í karlkyni því það móti umræðuna og viðhorfin.
114

 Hún bendir á að Guð sé kynlaus 

vera og því eigi ekki að fjalla um Guð í kyni, hvorki málfræðilega né á annan hátt. Guð 

(ar.Allah) er í arabísku rétt eins og í íslensku í málfræðilegu karlkyni.
115

  

Tekið skal fram að allar myndir og allir eiginleikar sem mannfólk eignar Guði 

sínum, eru myndlíkingar (e.analogy) þar sem mannlegar ímyndir geta ekki náð yfir 

hugtakið Guð.
116

 Þótt það virðist vera mjög mótsagnakennt þá er talað um að Guð sé 

hátt upphafinn en samt eins nálægur og okkar eigin hálsæð.
117

  

Feðraveldi (e.patriarcy) túlka ég eins og gert er innan femínismans, sem 

félagslegt og menningarlegt mótunarkerfi, sem fóstrar, mótar og viðheldur ákveðnum 

gildum í samfélaginu. Feðraveldið þrífst í skjóli menningarlegs og kerfislægs ofbeldis, 

sem m.a. þrífst innan trúarbragðanna, hið beina sjáanlega ofbeldi kemur meðal annars 

fram í formi heimilisofbeldis og nauðgana. Það er vart siðferðilega verjandi að fórna 

réttindum einstaklingsins fyrir hagsmuni heildarinnar.
118

 Sagt er að réttvísin sé blind, en 

hún er það ekki þegar kynin eiga í hlut. Gengið er út frá því að jafnrétti sé jákvætt, 

eftirsóknarvert ástand, fyrir bæði kynin, sama hvaða trúarbrögðum þau tilheyra, og að 
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gagnkvæm virðing sé af hinu góða.
119

 Valdapíramídi sá sem stóru trúarbrögðin er byggð 

upp á felur í sér kynjamisrétti. Karlar eru í efstu sætum og konum er haldið niðri á 

botninum þar sem þær eiga að vera þjónandi, biðjandi og bíðandi. Kynjakerfið býður 

upp á að minnihlutahópar verði fyrir barðinu á hinu ráðandi afli, sem setur viðmið, lög 

og reglur.
120

 Það eru þeir sem valdið hafa sem taka sér skilgreiningarvaldið, setja lög og 

reglur fyrir samfélagið og sjá um að þeim sé framfylgt. Oftar en ekki er það svo að þeir 

sem valdið hafa, vilja síður deila því, heldur skara eld að sinni köku.  

Galtung tengir kyngervi (e.gender) við menningarbundið ofbeldi og bendir á að 

feðraveldi sé hugmyndafræði sem styðji við þennan kynbundna ójöfnuð. Raddir kvenna 

hafa verið þaggaðar og raddir karla hafa ómað í gegnum söguna, mannkynsagan er saga 

sigurvegara, sögð af körlum út frá karllægu sjónarhorni. Trúarbragðasagan er engin 

undantekning. Mannfræðingar, sagnfræðingar og fleiri stéttir fræðimanna leitast nú við 

að rétta við þetta ójafnvægi sem skapast hefur í gegnum aldirnar.
121

 

En hvers vegna skiptir líffræðilega kynið máli? Það skiptir máli þar sem það er 

einmitt líffræðilega kynið sem opnar körlum dyr innan íslam á meðan trúarbrögðin neita 

konum um jöfn réttindi á við karla, á grundvelli líffræðilegs kyns.
122

 Það er hið ráðandi 

afl, innan íslam er það breiðfylking hinna lærðu, sem hefur skilgreiningarvaldið til 

dæmis hvað varðar einkarýmið (rými kvenna) og opinbera rýmið (rými karla).
123

  

Það vart hægt að tala um sum viðhorf íslam gagnvart konum öðruvísi en 

kvenfjandsamleg og sem barn síns tíma, meðal annars hvað varðar rétt til yfirráða yfir 

eigin líkama.
124

 Konur réðu ekki sjálfar eigin lífi heldur voru, og eru enn, undir valdi 

karla innan íslam.
125

  

Kóraninn sjálfur, sem æðsta kennivald trúarbragðanna, leggur línurnar varðandi 

viðhorf til blæðinga kvenna í súru 2:222, þar sem komur eru álitnar óhreinar á meðan á 

blæðingum stendur, jafn náttúrlegt fyrirbæri og það er fyrir kvenlíkamann, sem Guð 
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skapaði.
126

 Einnig kemur fram í sömu súru, í versi 223, þar sem óskertur réttur karla til 

samlífis við eiginkonur þeirra er frá Guði sjálfum kominn.
127

 Því má augljóst vera hve 

þarft verk það er að breyta viðhorfum í þá átt að allar manneskjur njóti fullrar mennsku, 

konur jafnt sem karlar.  

Femínísk guðfræði hafnar hinum hefðbundna valdapíramída þar sem slík 

uppbygging dreifir valdinu ekki jafnt og býður upp á að sumir séu jafnari en aðrir.
128

 

Aðferðarfræði femínískrar guðfræði gæti gagnast til að endurskoða hefðir og siðvenjur 

innan íslam. Ekki er ætlun mín að vera hér með menningarlega afstæðihyggju og ætla 

að allt sem henti í vestrænum femínisma henti einnig innan íslam, það sem vil ég benda 

á er að þarf ekki alltaf að finna upp hjólið aftur. Það sem hefur gagnast vel í einhverjum 

tilteknum aðstæðum, má skoða, hvort að geti virkað í öðrum. Þau sem aðhyllast 

femíníska túlkun á trúarbrögðunum aðhyllast frekar módel sem kennt er við 

hringborðið, þar sem allir sitja við sama borð en ekki er um lagskiptingu að ræða.
129

 Það 

er engin ein niðurstaða í þessum víðfeðma málaflokki því svörin sem við fáum eru eins 

mörg og manneskjurnar sem spurðar eru.
130

  

Trúarbrögð er partur af menningu þeirri sem við fæðumst inn í. Menningin 

byggist að miklum hluta á hefðum okkar og þeim trúarbrögðum sem mótuðu það fólk  

sem á undan okkur kom, sem einstaklinga, hópa og sem samfélag á hverjum stað og 

tíma. Menning er ekki staðnað og óbreytanlegt fyrirbæri eins og Gerd Bowmann bendir 

á í bók sinni The multicultural riddle: rethinking national, ethnic, and religious 

identities.
131

 Bowmann bendir á að trúarbrögð móta samfélagið sem svo mótar 

einstaklingana. En einstaklingar, taki þeir sig saman, geta mótað trúarbrögðin með tíma, 

þolinmæði og þrotlausri vinnu.  

Eins og fjallað hefur verið um, flokkast menningarlegt ofbeldi undir ósýnilegt 

ofbeldi hjá Galtung (sjá skýringarmynd nr.1) og í þann flokk falla trúarbrögðin, meðal 

annars íslam. Þegar ofbeldisþríhyrningurinn er til staðar er hægt að tala um vítahring 
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ofbeldis sem leiðir af sér meira ofbeldi. Það þarf að rjúfa hann því hann upprætir sig 

ekki sjálfur. Í sumum samfélögum eru þegnar orðnir svo vanir kerfislægu og 

menningarbundnu ofbeldi að það er orðið félagslegt norm og fólk hættir að taka eftir 

því.
132

 

 

3.4.  Feðraveldi 

 

„Male mentality is the problem; that female is less than male, like they are 

2
nd

 class citizens- The society can’t afford this!“ 

                 Jamila Garmouma frá Marokkó.
133

 

 

Orðið feðraveldi (e.patriarchy)
134

 er hér notað um samfélagslega uppbyggingu 

þar sem hlutverk og reynsluheimur karlkyns er ráðandi afl og tekið er mið út frá 

varðandi hvað sé norm og hvað sé ab norm. Sé karlinn er norm hlýtur það að innibera 

að konan er ab norm. Það er karlkynið sem hefur skilgreiningarvaldið. Karlkyn er innan 

feðraveldis talið kvenkyni æðra og vita betur hvað samfélaginu og þegnum þess sé fyrir 

bestu og hefur meira vald en kvenkyns þegnar, og aðrir minnihlutahópar, og reiðir sig á 

undirgefni þeirra.
135

 Víða í samfélögum sem byggja á feðraveldiskenningum erfast  

auður, virðing og völd í karllegg eingöngu, (e.patrilineal).
136

  

Í gegnum mannkynssöguna hefur feðraveldisuppbygging fest sig í sessi lagalega, 

félagslega, pólitískt og fjárhagslega innan flestra samfélaga. Miðað við hve rótgróið og 

gamalt feðraveldið er þá er það ekki skrýtið að það taki tíma að ná fram breytingum til 

batnaðar. Í Bók sinni The Creation of Patriarchy fjallar höfundurinn, sagnfræðingurinn 

Gerda Lerner, þá þróun sem leiddi til feðraveldisins og skoðar hún sérstaklega 

Miðausturlönd. Hún vill meina að sú goðsögn að konur séu minnihlutahópur, sem 

þegnar á jaðrinum í samfélaginu, og hafi minna vald til að skapa og móta söguna, gefi 

körlum af ranga mynd af stöðu sinni í mannlegu samfélagi og hafi djúp áhrif á konur 
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jafnt sem karla.
137

 Við sjáum í verkum Aristotelesar, sem er álitinn einn af helstu 

heimspekingum Hellenismans að konur voru álitnar óæðri, siðferðilega og líkamlega, 

ásamt því að vera verr gefnar en karlar.
138

 Almennt viðhorf var að konur væru eign karla 

og þeim var ætlað að þjóna körlunum og fæða af sér nýja samfélagsþegna. Þetta viðhorf 

hefur komið fram hjá ráðandi öflum og áhrifavöldum innan mannkynssögunnar frá örófi 

alda og allt fram til dagsins í dag.  

Feðraveldisuppbygging er fyrirferðamikil innan eingyðistrúarbragðanna og er 

íslam þar engin undantekning. Eingyðis trúarbrögðin þrjú, gyðingdómur, kristni og 

íslam eiga það sameignlegt að vera upprunnin frá svipuðum slóðum og að Guð þeirra er 

guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. Þessi eini guð er skapari alls sem er.
139

 Nánar tiltekið 

er uppruni þessara trúarbragða frá botni Miðjarðarhafs, hinum frjósama hálfmána nánar 

til tekið, en þaðan breiddust þau út. Þegar íslam kemur fram á sjónarsviðið, á sjöundu 

öld e.Kr, voru eingyðis-trúarbrögð gyðinga og kristinna ekki óþekkt fyrirbæri á Arabíu-

skaganum, þar sem ættbálka-samfélag og fjölgyðistrú voru allsráðandi.
140

  

 

3.5. Trúarbrögð, tærandi eða nærandi? 

 

”Trúarbrögðin eru hluti af sjálfsmyndinni, þau eru það alveg sama hvaða 

trú þú aðhyllist. Það má þekkja múslíma úr, við erum jú með slæðu, en 

kristnir, þeir eru oft með krossa um hálsinn. Það er val einstaklingsins, 

þetta er alveg eins og með menntun, þú pælir í hvaða menntun hennti þér 

best, þannig er það líka með trúarbrögðin. Það væri rangt af mér að setja út 

á þín trúarbrögð, þau eru þitt persónulega val.” 

           Emy, á fertugsaldri, Danmörk. 

 

Trúarbrögð mannkyns geta endurspeglað hið fegursta í mannlegu eðli og það að 

sýna neikvæða og einsleita mynd af trúarbrögðum múslíma getur ýtt undir rangtúlkanir 

og fordóma. Það kemur of sjaldan fram að innan íslam er fallegan boðskap, frið og 
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mannkærleika að finna.
141

 Orðið sjálft íslam þýðir undirgefni, við Guð (e.submission to 

God).
142

 Orðið íslam getur einnig þýtt friður, sé það skoðað út frá rót orðsins s-l-m eða 

salam sem þýðir friður, þó algengasta þýðingin er undirgefni.
143

 

Að því sögðu er einnig rétt að taka fram að sum hin hroðalegustu grimmdarverk 

mannkyns hafi verið framin af fylgismönnum trúarbragðanna og voðaverk hafa verið 

réttlætt í nafni trúar. Verkin segja það sem segja þarf, saga mannkyns er lituð af blóði 

þeirra sem hafa fallið í valinn vegna trúarbragðaátaka.
144

  

Innan íslam er talið vænlegt að keppa eftir kærleika, heiðarleika, miskunnsemi, 

þolinmæði, vexti, mannvirðingu, þjónustu og uppörvun. Íslam hefur að leiðarljósi trú, 

von og kærleika. Hins vegar er líka innan Kóransins að finna mörg vers sem hvetja 

múslíma til að hafa ekki samfélag við vantrúaða og einnig vers sem hvetja múslíma til 

að drepa vantrúaða hvar sem þeir finnast.
145

 Það eru nákvæmlega svona andstæður í 

Kóraninum sem gerir það að verkum að mismunandi hópar geta fundið rök máli sínu til 

stuðnings. Það er hægt að réttlæta ofbeldi gegn konum með tilvísunum í Kóraninn og 

það er einnig hægt að segja að það sé brot á vilja Guðs að beita konur ofbeldi og neita 

þeim um fulla mennsku með tilvísunum í sömu bók.  

Trúarbrögð, alveg sama hvaða nafni þau nefnast, geta verið vopn í höndum 

spilltra leiðtoga sem réttlæta ójöfnuð, óréttlæti og ofbeldi. Þegar trúarbrögð valda 

þjáningu eru þau orðin tærandi en ekki nærandi. Þegar spilling ríkir, fara trúarbrögðin 

langt frá þessum fögru gildum. Skoðanir fólks geta verið litaðar af fordómum sem eiga 

við lítil rök að styðjast í raunveruleikanum og eru oftar en ekki sprottnar af vanþekkingu 

og röngum upplýsingum.
146

 Ofbeldi er réttlætt með því að gera mótherjann 

ópersónulegan, gefa skakka mynd af andstæðingum til að gera almenning afhuga og 

fráhverfan (e.alienate) svo ,,andstæðingnum” sé ekki sýnd samúð og miskunn.
147

 Víkur 

þá sögunni að Múhameð spámanni og því fordæmi sem hann setti fylgjendum sínum.  
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3.6. Fordæmi spámannsins (Sunnah) 

 

„Það skiptir máli að hafa í heiðri fordæmi spámannsins, hvernig hann kom 

fram m.a við konur. Hann þvoði þvottinn sinn sjálfur og hjálpaði til á 

heimilinu.“ 

                       Jamilla, 24 ára, Danmörk. 

 

Hver var afstaða Múhameðs til kvenna og af hverju skiptir hún máli í dag? Jú, 

vegna þess að innan íslam er það mikil dyggð að fylgja í fótspor hans. Hinsvegar er líka 

hægt að nota það sem hann gerði og sagði, og túlka það eftir hentisemi, sé það ekki sett 

í félagslegt og sögulegt samhengi. Þegar texti er skoðaður þarf að líta til þess hver talar, 

til hvaða hóps er talað og inn í hvaða aðstæður er talað. En getum við líkt saman 

samfélagi og viðhorfum til kvenna á árinu 622 og á árinu 2012?  

Innan íslam er Múhameð álitinn hið fullkomna fordæmi.
148

 Trúrækin múslími 

leitast við að fylgja sunnah (fordæmi) spámannsins.
149

 Múhameð er af múslímum talinn 

sú manneskja sem uppi hefur verið á jörðinni sem kemst hvað næst því að vera 

fullkominn og þar af leiðandi er kennivald hans óskert og það hvernig hann kom fram er 

álitið hið fordæmi. Það kemur glögglega fram í texta Kóransins að honum er gefið, eða 

að hann tekur sér, óskorað vald samanber aðeins nokkur dæmi:  

 

„Hlýðnist Allah og sendiboðanum...“ (3:132)  „...Trúið því á Allah og sendiboða 

hans...“ (3:179) „Sá sem hlýðir Allah og sendiboða hans mun leiddur verða í 

aldingarð þar sem elfur streyma og mun dveljast þar um eilífð...“ (4:13), „Sá 

sem hlýðir sendiboðanum hlýðir Allah sjálfum...“ (4:80).
150

  

 

Þetta eru bara nokkur dæmi sem ég tek hér, en þau eru mun fleiri í Kóraninum, til að 

sýna hvernig vald spámannsins er gert óskorað. Það er því mikið í húfi fyrir múslíma 

hvernig spámaðurinn hagaði lífi sínu, því fylgjendurnir eiga að reyna að líkjast honum. 

Múhameð sjálfur átti níu eiginkonur og allnokkrar hjákonur, ambáttir, en aðrir mega 

ekki eiga fleiri en fjórar að hámarki, og að því tilskildu að þeir geti komið jafnt fram við 
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þær allar og geri ekki upp á milli eiginkvenna sinna.
151

 Það er ekki kveðið á um að 

karlar verði að eiga margar eiginkonur, en það má, ef þeir vilja. Konur mega hins vegar 

aðeins eiga einn eiginmann, að því tilskildu að hann sé múslími.
152

 Karlar mega hins 

vegar ganga að eiga konur ef þær eru af „fólki bókarinnar“, það er , tilheyri íslam, 

gyðingdóm eða kristni.
153

  

Í þeim aðstæðum sem ríktu á þessum tíma,á þessum stað, var það svo að margar 

konur urðu ekkjur. Ekkjur sem misst höfðu menn sína, jafnvel í orrustum sem háðar 

voru til að breiða út íslam.
154

 Þessar konur höfðu ekki í nein hús að vernda og því var 

ekki óalgengt né óhagkvæmt að karlar tæku sér fleiri konur og önnuðust þær.
155

 

Tímabilið frá upphafi vega þar til Múhameð kom með sinn boðskap er innan íslam nefnt 

öld fáfræðinnar (ar.Jahiliyyah).
156

 Múhameð mótmælti ýmsum siðum og venjum síns 

tíma, meðal annars því að útburði stúlkubarna og skurðgoðadýrkun.
157

  

Giftingar voru hluti af því að binda samfélagið saman með því að tengjast 

fjölskylduböndum í gegnum giftingar eins og algengt var á þeim tíma og er víða enn.
158

 

Fjölkvæni og barnabrúðir þóttu eðlilegt fyrirkomulag á sjöundu öld og var yngsta 

eiginkona Múhameðs, Aisha á bilinu sex til átta ára þegar hún var gefin honum.
159

 

Ekkert hefur fundist enn sem gefur til kynna að samfélagið hafi sett út á það.
160

 

Spámaðurinn beið í tvö ár með að fullfæra hjónabandið og á þeim tíma, á sjöundu öld, 

gekk þetta ekki á móti siðvenjum. Það gerir það hinsvegar í dag. Inn í umræðuna 

verðum við að taka menningu, siði og hefðir á hverjum stað og hverjum tíma.  

Það sem minna er talað um, er að Múhameð rétti mjög hlut kenna í Arabíu á 

7.öld og höfðu þær, á þeim tíma, meiri réttindi en samtíma kynsystur þeirra í Evrópu  
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langt framan af.
161

 Þær máttu meðal annars erfa, að vísu til helmings á við bræður sína, 

en það var þó helmingi meira en á vesturlöndum þess tíma.
162

 Kveðið er á um réttindi 

konum til handa í Kóraninum. Til dæmis máttu konur innan íslam eiga eignir, berjast í 

stríði ef þörf var á og halda eftir hluta af herfangi, að vísu minna herfang fyrir konur en 

karla.
163

  

Ekki er það ætlun mín að draga upp einsleita mynd af trúarbrögðunum eða 

Múhameð. Viðmælendur mínir vildu allar meina að íslam sem trú væri hrein, falleg og 

tær, en að innan íslam sem trúarbragða hefðu syndugir, breyskir menn snúið út úr 

Kóraninum og vandinn lægi þar. Hér gríp ég niður í viðtal sem ég tók í Danmörku: 

 

„Trúin er líf mitt. Hún þýðir allt fyrir mig. Hún þýðir eitthvað hérna inni.“ 

(Bendir á hjartað). 

                       Emy, á fertugsaldri, Danmörk. 

 

3.7. Kóraninn og hadith 

 

„Ég hef lesið Kóraninn, oft.“ 

                  Balqis, á þrítugsaldri, Danmörk. 

 

Æðsta kennivald innan íslam er Kóraninn, hann var opinberaður til Múhameðs 

af englinum Gabríel.
164

 Kóraninn var í munnlegri geymd og ritaður niður þegar færi 

gafst. Hér mun ég útskýra atriði varðandi Kóraninn og hadith sem eru  aðal heimildir 

trúarbragðanna. Þessi tvenna, Kóraninn og hadith eru ákaflega þýðingarmikil atriði 

innan íslam og hafa gríðarlega mikið kennivald. Þau eru órjúfanlegur þáttur af 

trúarbrögðunum, þetta eru þeir þættir sem kenningar innan íslam byggjast á. Kóraninn 

er helgirit múslíma, hann var upphaflega í munnlegri geymd, talið er að spámaðurinn 

hafi hvorki verið læs né skrifandi, eins og algengt var í þá daga.
165

 Múhameð hvatti 
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fylgismenn sína til að leggja versin á minnið og að rita þau niður.
166

 Líkur benda til að 

nokkrar útgáfur hafi verið í gangi upphaflega.  

Talið er að sú kynslóð fylgjenda sem uppi var samtíða spámanninum hafi lagt 

Kóraninn á minnið í örlítið annarri útgáfu en þekkist í dag en að Uthman og hópur 

fræðimanna við hirð hans hafi sett saman staðlaðan texta.
167

  Uthman, þriðji réttkjörni 

kalífinn, sem ríkti frá árinu 644 e.Kr fram til ársins 656 e.Kr lét safna saman öllu því 

sem til var ritað af versum.
168

 Þá var ákveðið hverju skildi halda eftir en restin var 

brennd.
169

 Tveimur til þrem öldum síðar voru gerðar lagfæringar á textanum, svo sem 

að merkja versin og gefa súrunum titil.
170

 Textinn er talinn heilagur og óbreytanlegur, 

hinsvegar má túlka textann og það er mikil þörf fyrir að túlka textann inn í nútíma 

samfélag.
171

 Þessu mótmæla bókstafstrúarmenn harðlega og vilja þeir taka bókstafinn 

eins og hann stendur á bókfellinu (ar.mus´haf) og á arabísku, því það var á arabísku sem 

Kóraninum var miðlað til spámannsins.
172

 Mus´haf  þykir svo heilagur að ekki má 

snerta hann nema viðkomandi sé í hreinleika ástandi (e.state of purity).
173

   

Til að fá upplýsingar um tilurðarsögu Kóransins og fá útskýringar á ýmsu sem 

ekki eru gefnar upplýsingar um í Kóraninum, er leitað í hadith, sem eru ritaðar 

upplýsingar sem hafðar eru eftir skráðum heimildarmönnum í gegnum tímas rás. Þá 

kemur í ljós að þar sem Múhameð dó frekar snögglega (árið 632 e.Kr) og hafði hann 

ekki ákveðið hvað ætti að vera í Kóraninum. Múhameð dó aðeins tíu árum eftir að 

flóttann til Medína (ar. hijra), sem ætíð er vísað í sem tímamótin þegar trúarbrögðin 

urðu að veruleika.
174

 Tekið skal fram að þessi texti er ekki textasafn sem gert er af 

Múhameð spámanni, til að taka af öll tvímæli um það.
175
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Orð Kóransins eru helgur texti, en einnig meira. Í Kóraninum er að finna sögur 

af ýmsum persónum úr Gamla testamenti Biblíunnar eins og t.d. Nóa, Jónas, Jósef, 

Adam, Abraham, Jesú og fleiri.
176

 Tungutakið í Kóraninum er á stundum alveg skýrt og 

greinilegt hvað átt er við, en ekki alltaf, þá kemur til þess að túlka þarf hvað átt er við og 

inn í hvaða aðstæður er verið að tala. Þetta veldur því að þýðing Kóransins er vandasöm 

og í raun er Kóraninn á arabísku sá eini sem talinn er fullgildur, enda var hann 

opinberaður á arabískri tungu, og á arabísku er Kóraninn mjög ljóðrænn og því 

auðveldara að læra hann utanbókar. Allt annað eru bara þýðingar og af mörgum 

sanntrúðum múslímum ekki taldar gildar. Sum orð í textanum koma aðeins í Kóraninum 

og hvergi annars staðar í arabískunni. Þetta veldur þýðendum oft gríðarlegum 

vandamálum, sérstaklega ef það eru margar merkingu á einhverju einu orði, þá er komið 

upp vandamál.  

Texta Kóransins er skipt upp í þrjú tímabil. Mikilvægt er að gera greinarmun á 

milli versa sem rituð eru á fyrra og síðara Mekka tímabilinu og svo aftur þeim versum 

sem eru tengd við Medína tímabilið.
177

 Það voru mismunandi hlutir að gerast á þessum 

tímabilum. Fyrst þegar kallið kemur til Múhameðs var hann í Mekka, það tímabil varði í 

þrettán ár.
178

 Sá texti einkennist af boðun þess hvað er rétt að gera og ef fólk fylgir því 

þá mun það hljóta mikla umbun en annars refsingu. Á næsta tímabili, eftir að Múhameð 

og fylgismenn hans fóru Medína og komu á nýju samfélagi, koma fram mörg vers sem 

eru ætluð til leiðbeiningar fyrir samfélagið og talsvert er af reglum sem koma fram.
179

 

Athyglisvert er að skoða hvernig tónninn breytist og verður harðari þegar Múhameð og 

fylgismenn hans hafa unnið sigur i Mekka.  

Kaflarnir (ar.surah)
180

 í Kóraninum eru ekki settir fram í tímaröð heldur settir 

þannig fram að lengstu kaflarnir koma fyrst og styttast eftir því sem lengra líður á, að 

undanskildum fyrsta kaflanum sem er trúarjátning múslíma. Hver kafli ber ákveðið 

heiti, en kaflaheitið þarf ekki að vera lýsandi fyrir innihaldi. Það geta verið vers 
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(ar.ayah)
181

 frá fyrra og síðara Mekka tímabilinu og einnig frá Medína tímabilinu í 

sama kaflanum. Þess vegna er mikilvægt að sjá og skilja muninn á þessum tímabilum til 

að átta sig á inn í hvaða aðstæður hvert vers er skrifað. 

Nú er það svo að í Kóraninum, eins og öðrum trúarritum, að mótsagnir finnast. 

Sem dæmi nefni ég hér hjúskaparbrot, en fjölmiðlar eru duglegir að birta fréttir af hudut 

refsingum, en það eru ákvæði um líkamlegar refsingar sem er kveðið á um í sharia 

lögunum.
182

 Fjölmiðlar eru ekki nógu nákvæmir í frásögnum sínum né heldur útskýra 

þeir hvernig í málunum liggur, þeir setja fram umfjöllun án þess að útskýra frekar eða 

taka fram að það er hvergi í Kóraninum farið fram á dauðarefsingu sem viðurlög við 

hjúskaparbroti, sama hvort kynið á í hlut. Þetta sígilda dæmi um hjúskaparbrot kvenna, 

sem er eitt af huduth atriðum innan sharia laganna, þar sem harðar refsingar eru 

viðurlagðar. Í Kóraninum er opinberun sem segir eftirfarandi varðandi framhjáhald 

kvenna, í súru 4 versi 14 segir: 

„Körlum ber að annast og vernda konur, því Allah hefur gert einn öðrum fremri, 

og þeir sjá þeim farborða af eigum sínum. Þess vegna eru réttlátar konur 

hlýðnar og gæta þess á laun sem Allah ætlar þeim að gæta. En þær sem þér 

óttist að fremji hjúskaparbrot gegn yður skuluð þér ávíta, síðan láta einar í bóli 

sínu, og loks refsa.“
183

 

Örlítið neðar í þeim sama kafla kveður við annan tón þegar fjallað er um hjúskaparbrot 

karla, þá er orðum Guðs beint til eiginkvenna, í versi 128 segir:  

„Ef kona óttast hjúskaparbrot af bónda sínum, er þeim vítalaust að leita sátta, 

því jafnan eru sættir beztar.“
184

 

Það er hins vegar hadith, eða röð af hadith, sem greina frá því að grýta beri konur til 

dauða fyrir að halda fram hjá.
185

 Hvernig getur þetta farið hönd í hönd; að berja, 

húðstrýkja eða að grýta til bana?  Ein skýring sem notuð hefur verið er, að það finnast 

                                                           
181

 Newby, Gordon D. 2002. A Concise Encyclopedia of Islam. S. 37. 
182

 Tucker, Judith E. 2008. Women, Family and Gender in Islamic Law. S. 141. 
183

 Kóran. 2003. 
184

 Kóran. 2003.  
185

Ali, Kecia. 2006. Sexual Ethics in Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence. 

S. 56-74 



53 
 

ólíkar aðstæður, t.d ef konan er gift, hvort konan sé frjáls eða ambátt, hvort hún sé 

fráskilin og svo frv. Þetta er aðeins eitt dæmi af því hvernig mótsagnir eru útskýrðar.  

Eina uppspretta sannleikans innan íslam, er Guð, sem er miskunsamru og 

réttlátur, hann mun dæma alla á hinum efsta degi, konur og karla, eftir ásetningi þeirra 

og verkum þeirra. Í Kóraninum er skýrt tekið fram að það er Guð einn sem dæmir. Það 

sem fólk fær í Kóraninum eru opinberanir Guðs, í gengum Gabríel erkiengil beint til 

spámannsins Múhameðs.
186

 Kóraninn segir fólki að biðja, en hversu oft fólk á að biðja á 

dag eða hvernig það á að biðja, né heldur er þar að finna upplýsingar um ástand 

hreinleika sem fólk þarf að vera í við bænir, svo fólkið þarfnaðist leiðbeininga og þær er 

að finna í hadith og sunnah. 

 

Hadith  

„Kóraninn og Al-Bukari {Muhammad b. Ismail al-Bukhari 820-870 e.kr} eru 

mínar heimildir, ég veit ekki hvort þú veist hver hann var. Það sem hann 

segir og svo Guðs orð, er sem ég leita til.“
187

 

                     Mirjam, á fimmtugsaldri, Danmörk. 

 

Hadith er röð rita sem vísa í spámanninn Múhameð eða fyrstu kynslóð 

fylgismanna hans.
188

 Í hadith voru skrifaðar niður skýringar sem spámaðurinn er sagður 

hafa gefið við spurningum  fólks.
189

 Hadith kemur ekki í staðin fyrir Kóraninn en er 

ætlað að dýpka útskýringar og veita þau svör sem ekki er að finna í Kóraninum. Hadith 

er safn rita, höfundar eru margir og margar tegundir eru til af hadith.
190

  

Þá er horft til Isnad, það er, röð þeirra sem talin er upp sem heimildarmenn, sem 

hafa það svo beint eftir spámanninum eða samtímamönnum hans.
191

 Röð 

heimildarmanna er orðin ansi hreint löng eftir því sem aldirnar hafa liðið. Öllu máli 

skiptir að heimildarmenn njóti trausts, séu áreiðanlegir og hægt sé að rekja röð 
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heimildarmanna allt aftur til Múhameðs eða náinna fylgismanna hans.
192

 Þar afleiðandi 

standa ekki öll hadith söfn jöfnum fæti og misræmis gætir milli mismunandi hadith 

rita.
193

  

Þau vísindin sem tengjast hadith rannsóknum hafa verið gagnrýnd mikið í seinni 

tíð. Ekki eru allir fræðimenn þó á eitt sáttir um þetta samkvæmt Ingrid Mattson 

prófessor í íslömskum fræðum sem segir í bók sinni The Story of the Quran, It´s History 

and Place in Muslim Life að eftir öld þar sem vestrænir fræðimenn hafa ekki verið á eitt 

sáttir um hadith, hafi nú komið fram ný kynslóð fræðimanna sem með nýjum 

rannsóknaraðferðum geti stutt kröfur um að margir hinna elstu hadith séu 

upprunalegir.
194

  

 

3.8. Sharia  

 

„Já en ég skil ekki hvers vegna sharia ætti að vera í Danmörku, íslam 

byggir á því að maður á sko að virða lögin í því landi sem maður býr í, 

þannig að sharia á ekkert erindi hingað. Á einn eða annan hátt finnst mér 

sharia lögin misnotuð, mjög svo rangtúlkuð.“                  

                                   Habibi, 18 ára, Danmörk.  

 

Merking orðsins sharia er góð lýsing á innihaldinu, en bein þýðing frá arabísku 

myndi vera „leiðin að vatnsbólinu“.
195

 Það er sú leið sem múslímar eru hvattir til að 

fylgja sem best þeir geta, sama hvar þeir eru búsettir í heiminum enda sé í sharia að 

finna vilja Guðs mömmum til handa.
196

  

Hugsanlega er þetta orð „sharia“ sé eitt mest misskilda fyrirbæri tengt íslam á 

Vesturlöndum. Á Vesturlöndum er sá hefðbundni skilningur lagður í orðið að það merki 

lög út frá Vestrænum skilningi þess orðs. Vissulega innheldur sharia löggjöf og 

múslímar eru hvattir til að fylgja þeim í lífi sínu og starfi, frá vöggu til grafar. Sharia 
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felur hinsvegar í sér mun meira en bara löggjöf. Hér er meira um lífsleiðbeiningar eða 

lífsreglur að ræða og það rek ég til uppruna þýðingar orðsins úr arabísku (e.the path to 

the water).
197

 Í því felst að ef þú fylgir leiðinni að vatnsbólinu þá munt þú komast að 

vatnsbólinu og geta svalað þorsta þínum. Athyglisvert er að skoða inn í hvaða 

kringumstæður Kóraninn er opinberaður, en það er á stað þar sem landshættir og 

veðurfar er þannig að án vatnsbóls er dauðinn vís. Vatn er hugmyndafræðilega tákn um 

líf, hreinleik og von. Án vatns lifir engin lifandi vera eða planta af.  

Þau málefni sem fræðifólki finnast mjög mikilvæg varðandi umræðu á sharia á 

vesturlöndum eru málefni kvenna og svo tjáningarfrelsið. Þetta getur hæglega skapað 

vanda fyrir múslíma sem eru búsettir á Vesturlöndum í dag. Í vestrænum samfélögum 

eru lög hvers þjóðríkis sett ofar en sharia. Hér gríp ég niður í viðtal við Martin 

Riexinger lektor við Árósarháskóla: 

„Þetta viðhorf gagnvart konum endurspeglar ríkjandi hugarfar á tímabilinu þar 

sem talið var að konur væru ekki jafnar körlum m.t.t ýmissa atriða, svo sem 

fjárhag, samfélagslega stöðu, líkamlegan styrk og vinnugetu. Þetta endurspeglar 

svo greinilega að jafnrétti karla og kvenna sem einstaklinga sem eru ábyrgir 

gerða sinna gagnvart Guði  en hafa ekki jafnrétti í samfélaginu eða frammi fyrir 

lögunum.“                          Dr.Martin Riexinger, Árósarháskóla
198

 

 

Það fer allt eftir hvort múslímar eru frjálslyndir eða bókstafstúlkendur hvernig þeir túlka 

sharia lögin. Það er ekki samasemmerki á milli sharia og þess að höggva hendur fólks 

eða höfuð af. Þó er það hluti af sharia, lítill hluti, en hluti þó.
199

 Sá hluti í sharia sem 

fjallar um refsingar er kallaður hudut, (ar.flt.hudut, et.hadd) og það eru aðeins  örfá brot 

þar sem refsingin felur í sér að höggva hendur fólks af eða höfuð, eða refsa harðlega, þá 

gjarnan opinberlega, öðrum til viðvörunnar. Það eru brot eins og; rán, þjófnaður, 

áfengisdrykkja, falskur vitnisburður, að ganga af trúnni, framhjáhald og hórdómur, svo 

eitthvað sé nefnt.
200

  

                                                           
197

 Mattson, Ingrid. 2008. The Story of the Qur´an, It´s history and place in Muslim Life.   S. 207. 
198

 http://au.academia.edu/MartinRiexinger síða skoðuð 12.02.2012. 
199

 Tucker, Judith E. 2008. Women, Family and Gender in Islamic Law S. 185. 
200

 Newby, Gordon D. 2002. A Concise Encyclopedia of Islam. S. 69. 

http://au.academia.edu/MartinRiexinger


56 
 

Morð, manndráp og líkamstjón fellur ekki undir hudut heldur undir lex 

talionis
201

 sem gengur út á það að gjalda líku líkt, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, en 

fjölskylda hins látna eða brotaþolandi getur farið fram á að fá fjárbætur í staðinn fyrir að 

gjalda líku líkt.
202

 Með sharia er átt við heildarvilja Guðs fyrir mannkyn, leiðbeiningar 

frá Guði til manna um hvernig fólk á að lifa í samneyti við aðra. Þetta er alltaf spurning 

um túlkun okkar mannfólksins, og ef við lítum þannig á það, þarf sharia ekki að vera 

vandamál samkvæmt dr.Mark Sedgwick. Hér er bútur úr viðtali við hann:  

 

„Þú getur greint á milli þess að sharia sem kemur frá Guði og svo mannlegum 

skilningi eða túlkun á sharia. Sumir, mjög lítill hluti íslamskra guðfræðinga, 

hefur verið að leggja áherslu á þetta í mörg ár núna, að sharia kunna að koma 

frá Guði en skilningur á sharia er skilningur mennskar, ófullkomandi manna. Nú 

ef þú aðhyllist þetta þá er ekkert vandamál. Við getum ekki breytt sharia 

lögunum en við getum aðlagað skilning okkar á sharia.“ 

                     Dr.Mark Sedgwick, Árósarháskóli.
203

 

  

Magnús Þorkell Bernharðsson prófessor bendir á, í viðtali sem ég tók við hann, hvernig 

múslímar búsettir á vesturlöndum geta tekið á aðstæðum þegar sharia og landslög 

stangast á. Hann segir: 

„Eins og við höfum talað um, þá er Kóraninn skýr á því að það eigi að fylgja 

lögum hvers lands og hlýða stjórnvöldum. Í lögum okkar lands, og í Danmörku, 

eru ákveðnar reglur og lög, bæði hvað varðar heimilisofbeldi eða hvað varðar 

erfðarrétt og hjónabandið. Sem þegnar þess lands, en sérhver þegn þarf að lúta 

landlögum, og það eru mörg dæmi um að það er hugsanlega ýmislegt í lögunum 

sem múslímar kannski telja að gangi gegn einstökum atriðum trúarinnar, en á 

sama tíma er það spurningin hvort það sjónarmið trompi ekki, að það sé 

mikilvægara að hlýða stjórnvöldum heldur en hitt. Sharia er mjög afdráttarlaus í 
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mörgum atriðum, en á sama tíma er líka hægt að vinna með þetta m.a. út frá því 

sem sagt er í Kóraninum um að hlýða stjórnvöldum og það er lykilatriði hér.“ 

                       Dr.Magnús Þ. Bernharðsson, Williams Collige, BNA.
204

 

 

Síðasti sérfræðingurinn í málefnum tengdum íslam sem ég ræddi við var Jóhanna 

Kristjónsdóttir blaðamaður sem er landsfræg fyrir þekkingu sína á málefnum tengdum 

konum innan íslam, eftir að hafa ferðast um arabaheiminn, skrifað um málefni tengt 

honum og búið í honum. Hún hafði þetta að segja varðandi sharia:  

„Ég held, ég held að þetta sé mjög óheppilegt að flestu leiti, vegna þess að 

sharia lögin eru miklu, miklu strangari, þegar að maður fer að skoða þau, þá 

verður þetta miklu strangara heldur en heldur en Kóraninn. Hitt er svo annað 

mál að þetta er allt túlkunaratriði, hvernig þú túlkar sharia, þú veist, þau eru 

túlkuð öðruvísi í Bangladesh en til dæmis í Jemen.“ 

          Jóhanna Kristjónsdóttir, blaðamaður, Ísland.
205

 

 

Þessir fjórir viðmælendur, sem eru sérfræðingar, hver á sínu sviði, eru sammála 

um hve sharia lögin væru mikilvægur þáttur í lífum múslíma og fyllilega meðvitaðir um 

þá togstreitu sem getur myndast hjá múslímum á vesturlöndum. Það kom fram að það 

væru helst atriði varðandi málefni kvenna og tjáningarfrelsið sem gætu verið Þrándur í 

götu í framtíðinni og það færi talvert eftir því hvernig múslímum gengi að fóta sig í nýju 

samfélagi og hvort þeir væru að finna sig heima. 

Qadi nefnast dómarar sem skera úr í deilum sem upp koma meðal fólksins, þar 

sem sharia eru í gildi.
206

 Til dæmis, skera úr í skilnaðarmálum, þegar um brot á 

samningum er að ræða, erfðamál og svo framvegis, atriði sem eiga við hið daglega 

líf.
207

 Qadi dómarar eru mjög lærðir innan trúarbragðanna.
208

 Hvernig sharia svo er 

túlkað veltur talsvert á því hvaða skóla hugsunar þú tilheyrir innan íslam, en þeim 

hugmyndafræðiskólum greinir talvert á um ýmis málefni. Mun ég í næsta kafla útskýra 

nánar hvað átt er við með því.  
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3.9. Hinir fjórir hugmyndafræði skólar innan íslam 

Abu Hanifah, Malik b. Anas, al-Shafi´i og Ahmad b. Hanbal eru fjórir gríðarlega 

miklir hugsuðir og lagaspekúlantar í sögu íslam, en saman mynda þessir hugsuðir hina 

fjóra hugmyndafræði skóla innan Sunni íslam og hafa þeir hver sína skoðum á hvernig 

ber að skilja sharia.
209

 Þeir eru ósammála um ýmsar túlkanir og þegar múslímar deila er 

það oft vegna þess að þeir aðhyllast ólíka skóla hugsunar. Mun fleiri stefnur og 

undirflokkar finnast innan íslam. Það eru margar ólíkar túlkanir á textunum, 

hugmyndafræðinni, trúfræðinni og útfærslunni á henni. Íslam, sem trúarbrögð, hafa 

klofnað margoft, rétt eins og kristindómur. Í fjölmiðlum fá hlustendur yfirleitt bara að 

heyra um tvenns konar skiptingu, Sunni og Sjíta, (e.Sunni and Shia). Sem dæmi nefni 

ég mjög stuttlega hér tvo hópa sem sjaldan er minnst á.  

Súfistar eru grein innan íslam, en þeir geta verið bæði Sunni og Sjítar. Þeir 

ganga einnig undir nafninu Dervish.
210

 Súfistar eru dulspekigrein innan íslam og leggja 

áherslu á andlega þátt trúarbragðanna.
211

 Þeir finnast út um heim allan, í litlum 

óskipulögðum hópum,yfirleitt, þar sem áhersla er lögð á hugleiðslu og innra jihad, eða 

að temja sjálfið.
212

 Þeir hafa í gegnum tíðina sætt ofsóknum og sæta enn, enda hafa þeir 

oft á tíðum verið gagnrýnir á ríkjandi valdahafa.
213

 Þeir stunda trans dans sem 

hugleiðsluform þar sem þeir snúa sér í hringi og upplifa nánd við Guð og komast í trans 

(ar.dhikr).
214

  

Sem dæmi um grein innan íslam sem leggur mikla áherslu á frið, mannkærleika 

og fræðslu, er Ahmadiyya sem hefur gert að kjörorðum sínum „Love for all, hatred for 

none“.
215

 Ahmadiyya múslímar eru þó ekki viðurkenndir af öðrum múslímum, þar sem 

eitt af því sem aðskilur þá og hið hefðbundna íslam, er trú þeirra á því að messías þeirra 

(ar.madhi) hafi snúið aftur sem Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908).
216

 Þar sem 

Múhameð er innan hefðbundins íslam álitinn vera hinn síðast spámaður sem kæmi með 
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opinberanir frá Guði (e.Seal of the Prophets) þá hafnar hefðbundið íslam Ahmadiyya 

múslímum sem trúvillingum.
217

 En Ahmadiyya múslímar telja sig hinsvegar vera sanna 

múslíma og hafa gert mikið til að gera Kóraninn aðgengilegan fyrir sem flesta með því 

að láta þýða hann á fjölmörg tungumál.
218

 Þessi grein innan íslam hafnar ofbeldi og 

stríðum, og leggur áherslu á að stunda réttlæti.
219

 Þeir hafna því einnig að Aisha, yngsta 

kona Múhameðs spámanns hafi verið níu ára gömul.
220

 Þeir hafna sannleiksgildi þess 

hadith sem fjallar um þetta.
221

 

Samantekt úr kafla 3 

Í þessum kafla hafa verið úrskýrð hugtök á borð við trúarbrögð og komið inn á 

nokkrar ólíkar skilgreiningar, fjallað hefur verið um stjórnmálavædd trúarbrögð, 

pólitíska guðfræði og samfélagsuppbyggingu þá sem hér hefur verið tengt við 

skýringarmódel norska félagsfræðingsins Johan Galtung. Menningarbundið og 

kerfislægt ofbeldi í garð minni-hlutahópa samfélagsins af hálfu ráðandi hefur verið 

kynnt ásamt því sem getur valdið því að trúarbrögðin fara frá því að vera nærandi yfir í 

að vera tærandi. Ég útskýrði hvernig texti Kóransins, sunnah spámannsins og hadith eru 

slíkur áhrifavaldur í samfélagi múslíma. Komum við nú að vakningu þeirri og siðbót 

sem átt hefur sér stað innan íslam.  

 

4. Vakning, siðbót og staðalmyndir 

„We need to ensure that women are not forgotten or pushed out in the 

course of the revolution, as so often has happened. Let us press harder and 

let´s be patient, let´s learn from each other and build sisterhood across 

countries and religion and we will get stronger!“ 

                    Ramzia Al-Eryani frá Jemen.
222
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Í þessum kafla mun ég kynna til sögunnar þá vakningu og siðbót sem átti sér 

stað í íslömskum samfélögum á síðustu öld, en þetta eru mjög þýðingarmiklir þættir 

varðandi stöðu múslímskra kvenna í dag. Vakning átti sér stað innan íslam í lok 

nýlendutímabilsins og ber keim af rómantísku stefnunni, líkt og átti sér stað á Íslandi, 

þar sem þráin eftir glæstri gullöld samfélagsins þegar glæstir kappar riðu um héröð og 

þjóðin var sjálfstæð. Þetta ýtti undir aukna þjóðernishyggju innan samfélaga sem höfðu 

verið undir yfirráðum erlendra ríkja, sem von var. Það verður svo önnur bylgja 

vakningar á seinni hluta síðustu aldar, sem auðvita hafði haft gagn af þeirri fyrri. Hún 

var þó með örðu sniði og ofarlega trónir íslamismi.  

Íslamistarnir gáfu sig út fyrir að hafa jafnrétti á sinni stefnuskrá og margar konur 

gengu til liðs við stefnuna, til þess eins að upplifa sár vonbrigði, þar sem íslamistarnir 

tóku sér skilgreiningarvaldið yfir hvað þeir sjálfir töldu vera konunum fyrir bestu. 

Þannig að ekki mikið hafði breyst.
223

 Staða kvenna innan íslam verður skoðuð ásamt því 

að skyggnast fyrir um þá fordóma sem þær upplif frá innra samfélagi sínu og þá 

fordóma sem múslímar almennt horfast í augu við daglega í ytra samfélaginu. 

Kastljósinu verður beint að því hvernig fordómar almennings byggja á staðalímyndum, 

hvernig þær verða til og hvernig tveir risar, fjölmiðlar og kvikmyndaiðnaðurinn, eiga 

stærstan þátt í því. Ábyrgð fjölmiðla og kvikmynda er mikil og sjáum við og heyrum 

daglega neikvæðar fréttir sem tengjast íslam.  

 

4.1. Vakningin og siðbótin 

„Eins og ég segi, þá var ég rosalega virk í kvennahreyfingum og pólitík.“ 

                Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 

 

Vakning átti sér stað innan íslam á þriðja tug síðustu aldar og hefur haldið áfram. 

Ekki er hægt að minnast á vakningu innan íslam án þess að tala um Sayyid Qutb, fullu 

nafni, Sayyid Qutb Ibrahim Husayn Shadhili (1906-1966).
224

 Hann var lengi vel einn 

aðal hugmyndafræðingur Múslímska bræðralagsins.
225

 Í öllum þeim hröðu breytingum 
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sem áttu sér stað í samfélaginu á milli stríðsárunum í Egyptalandi var Múslímska 

bræðralagið stofnað (al-ikwan al-muslimun), og vildu meðlimir þess endurbæta og 

breyta samfélaginu.
226

 Það var stofnað í Kairó í Egyptalandi 1929 af kennara sem hét 

Hassan Al-Banna (1906-1949) og félögum hans.
227

 Þeir vildu koma af stað vakningu 

innan íslam og töldu rétta tímann vera kominn fyrir nýja kynslóð af predikurum, 

kennurum og rétta tímann fyrir íslamskt siðferði og gildi.
228

 

Ég hef gilda ástæðu til að taka þessa umfjöllun hér inn, því án þessarar 

vakningar, sem að miklum hluta kom til vegna aukinnar þjóðernisvakningar meðal 

múslíma í lok nýlendutímabilsins, hefðu réttindi kvenna hugsanlega fengið að þróast á 

eðlilegan hátt í takt við tímann og staða kvenna innan íslam mjög sennilega verið önnur 

í dag.
229

  

Konur í Miðausturlöndum voru búnar að fella slæðuna og orðir virkir 

þátttakendur í samfélaginu og svo ég taki Egyptaland áfram sem dæmi, þá voru konur 

búnar að fá réttindi til að stunda nám við háskóla 1927.
230

 Egypska fræðikonan dr.Leila 

Ahmed kemur vel inn á þessa þróun í bók sinni The Veil´sResurgence, from the Middle 

East to America, A Quiet Revolution frá árinu 2011 þar sem hún rekur þróun mála í 

Egyptalandi.
231

 Athyglisvert er að hið múslímska bræðralag taldi slæðuburð kvenna 

undirstöðuatriði.
232

 

Sayyid Qutb vildi hafna öllu sem tengdist vesturlöndum og varð þekktur sem 

„fundamentalisti“, hann vildi hagnýtar pólitískar, efnahagslegar, félagslegar og 

lagalegar breytingar og leita aftur í upphafið.
233

 Hann vildi meina að gott væri að 

endurmóta íslam í gegnum „Ijtihad“
234

 sem er óháð greining eða túlkun. Þetta vildi hann 

meina að væri hin rétta leið til að takast á við nútíma heiminn og koma þannig í veg 
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fyrir núverandi form af þjóðernisstefnu, veraldarhyggju og kapítalisma. Hann hafði 

mjög afturhaldssamt viðhorf til kvenna og giftist aldrei né átti börn. Hann aflaði margra 

fylgismanna þrátt fyrir hinar gríðarlega róttæku skoðanir sínar.
235

  

Qutb hafnaði hvers konar ríkisstjórnum sem ekki fylgdu shari'a, eða trúðu á al-

hakimiyyah (fullveldi Guðs) og voru al-jahiliyyah (hnignun samfélagsins, ný túlkun á 

orðinu sem hann kom með). Qutb vildi meina að með upprætingu gamla kerfisins yrði 

tryggt að hugsjónir um samfélag undir leiðsögn Guðs næði fram að ganga, þar sem 

helsta takmark allra borgara yrði velferð samfélagsins „ummah“ og allt lífið átti að vera 

í samræmi við hin guðlegu lög.
236

 Þetta voru viðbrögð hins Múslímska bræðralags við 

vaxandi nútímavæðingu samfélagsins og rökstuðningur Sayyid Qutb fyrir hundsun 

(ar.Takfir) á múslímum, sem að hans mati, höfðu villst frá hinu „sanna íslam“ og ástæða 

þess að hann lýsti sitt eigið samfélagi sem jahiliyyah.
237

  

Skrif Sayyid Qutb hafa gefið fjölda fólks innblástur, einkum trúað og menntað, 

ungt fólk.
238

 Al-Quida og Osama bin Laden vísa til skrifa hans og hugmyndafræði hans 

til réttlæta hryðjuverk.
239

 Það sem gleymist oft í umræðunni er að segja frá því að jihad 

þýðir barátta (e.striving).
240

  

Baráttan kemur í fjórum tegundum og Múhameð spámaður taldi fyrstu og 

mikilvægustu tegund baráttunnar vera hina innri baráttu mannsins við sína eigin 

skapgerðarbresti. Önnur og þriðja baráttan var við tungu og hönd, þ.e það sem maðurinn 

segir og gerir, sem byggir á því að njóta hins rétta og forðast hið ranga. Fjórða og 

síðasta merking baráttunnar, jihad, er barátta sverðsins, eða að berjast við óvini 

trúarinnar og heiðingjana.
241

 Athyglisvert er að fjölmiðlar virðast ekki gera neinn 

greinarmun á þessu í umfjöllunum sínum og ég rak mig á það í almennri umræðu, bæði 

í Danmörku og á Íslandi, að fólk almennt gerir sér ekki grein fyrir þessu. 
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Áhrif Qutbs á stöðu kvenna eru talsverð þar sem hann upphafði mjög stefnu sem 

takmarkaði mjög réttindi kvenna á kerfisbundinn hátt og kaus að horfa fram hjá því að 

konur hefðu jafna mennsku á við karla.
242

 Til að búa til fullveldi Guðs hér á jörðinni, 

hefði þurft að koma á íslömsku samfélagi með sharia lögum og strangri túlkun á 

Kóraninum, taldi Qutb að það væri sama sem merki fyrir félagslegt réttlæti.
243

 Af þessu 

leiðir að Qutb og Múslímska bræðralagið höfðu gríðarleg áhrif á þróun mála hvað 

varðar stöðu kvenna innan íslam. Þær konur sem höfðu tekið fagnandi á móti 

bræðralaginu og starfað við hlið bræðranna, urðu að beygja sig undir vald karlanna 

áfram.
244

  

Margir þeir sem aðhyllast bókstafstrúar túlkanir að þeirra eigin sannfæring sé sú 

eina rétta. Að þeir einir hafi aðgang að „sannleikanum“ og þannig að þeir geti lýst yfir 

Jiihad, heilögu stríði, gegn öllum villutrúarmönnum og fara slíkir hópar fram á blinda 

hlýðni fylgjenda sinna.  

Ósveigjanlegur hugsunarháttur er hættuleg samkvæmt dr.Charles Kimball 

prófessor við Oklahoma University, sem fjallar um það í bók sinn When Religion 

Become Evil (2002) hvernig hægt sé að greina fimm viðvörunareinkenni á því þegar 

trúarbrögð og trúarhópar eru orðin hættuleg. En eitt af einkennunum eru einmitt þessi 

fullvissa sem bókstafstrúarmenn hafa varðandi það að þeir hafi hinn eina rétta 

sannleika.
245

 Þessi fimm einkenni sem Kimball fjallar um eru; að segjast vera handhafar 

sannleikans, skilyrðislaus hlýðni, tal um hinn rétta tíma, aðferðir sem einkennast af að 

tilgangurinn helgi meðalið og yfirlýsing á heilögu stríði.
246

 Það er mikil ábyrgð að 

hvetja fólk til að nota ofbeldi eins Qutb óumdeilanlega gerði.
247

  

Gamal Abder Nasser (1918-1970)
248

 Egyptalandsforseti lét taka Qutb af lífi og 

gerði hann þar með að píslarvætti og varð þess valdandi að hann var að vinna 
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hugmyndafræði Qutb mun meiri áhrifa.
249

 Hin Íslamska vakning er svo sannarlega enn á 

lífi og hefur áhrif á marga, sérstaklega á nemendur við háskólana.
250

 Starf Qutb hefur 

áhrif á al-Qaida og þeir nota rök hans og rök fyrir hryðjuverkaárásum sínum, sem þeir 

telja að stuðli að endurheimt hins sanna Íslam.
251

 Sumir telja að Íslam sé undir árás og 

þar af leiðandi, að jihad sé réttlætanlegt og það sé skylda hvers múslima að berjast.
252

 

Qutb hafði mikil áhrif á íslamista.
253

 En íslamistar hafa aftur mikil áhrif á stöðu kvenna 

bæði í þá daga en einnig nú.  

Egypska fræðikonan Leila Ahmed fjallar ítarlega um áhrif þessa fyrir konur í 

bók sinni A Quiet Revolution, The Veil´s Resurence, from the Middle East to America. 

Þar rekur hún söguna frá aldamótunum 1900 og fjallar vel um þá breytingu sem átti sér 

stað eftir 1970. Áhrifin sem íslamistarnir höfðu, meðal annars þau að konur í háskóla 

samfélaginu hófu að bera slæður og svo burqu til að aðgreina sig og leggja áherslu á 

uppruna sinn og trúarsannfæringu sína og einnig sem hluta af Dawa, sem einnig er 

trúboðskall íslam.
254

 

Síðan í janúar 2011 þegar bylgja mótmæla fór af stað í löndum fyrir botni 

Miðjarðarhafs hefur mikið vatn runnið til sjávar þó það sé bara rétt rúmlega ár síðan. Í 

þessum mótmælum tóku konur ekki síður en karlar þátt. Þær biðu ekki bara heima eftir 

boðskorti, heldur þustu út á stræti og torg og mótmæltu við hlið karlanna. Samkvæmt 

því sem Ramzia Al-Eryani frá Jemen, Nadia Shamrouk og Tanya Hab Jouqa frá 

Jórdaníu, Fatima Sadiqi og Jamila Garmouma frá Marokkó, Alaa Murabit frá Lýbíu, 

Maryam Al-Khawaja frá Barein og síðast en ekki síst nóbelsverðlaunahafinn Tawakkul 

Karman frá Jemen, sögðu í ræðum sínum á ráðstefnu KVINFO sem haldin var í 

Kaupmannahöfn, nokkur atriði sem gæta þarf að í hinu „Arabíska vori“.
255

  

Það voru m.a atriði eins og að barátta kvenna innan íslam skipti gríðarlegu máli 

fyrir komandi kynslóðir, að gæta þess að það gerist ekki aftur sem gerðist þegar konum 
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var ýtt út eftir að hafa tekið þátt í breytingunum sem áttu sér stað í Egyptalandi, uppræta 

trúarbragða ofbeldi og kynjamisrétti innan íslam, og breyta innanfrá og nota 

trúarbrögðin til að koma þeim breytingum á. Þær benntu á, að án karla verði 

breytingarnar ekki að veruleika, þar sem það eru þeir sem skrifa lög og reglur og að gera 

konur pólitískt virkari og koma þeim á þing, í nefndir og ráð. Hér vitna ég í konu nokkra 

frá Bahrein sem berst fyrir mannréttindum, en hún lét þessi orð falla á ráðstefnu 

KVINFO. 

„I don’t like the term „the Arab spring.“ First, not all of us are Arabs, 

second, the spring is a beautiful time- losing your life and limbs is not.“                                               

             Maryam Al-Khawaja, Bahrain.
256

      

 

4.2. Staða kvenna innan íslam 

 

”Women are not given enough credit. We demonstrate against the misuse of 

Islam and its interpretation, against corruption- we won’t become a part of 

it! We demonstrate against the illusion of freedom and lack of education for 

girls!” 

             Alaa Murabit frá Líbýu.
257

 

 

Staða kvenna innan íslam er gríðarlega stór og víðfemur málaflokkur og sitt 

sýnist hverjum. Femínistar á vesturlöndum súpa hveljur, margir hverjir, yfir því stöðu 

kvenna innan íslam og gleyma því að það er ekki lengra síðan en örfáir áratugir, að 

konur á vesturlöndum fengu kosningarétt, urðu jafnar körlum að lögum, og að það var í 

hjúskaprheitum kvenna við giftingu í hinum vestræna heimi að þær lofuðu að hlýða 

eiginmanni sínum þar til fyrir stuttu síðan.
258

  

Þjóðir á vesturlöndum hafa réttlætt heilu innrásirnar með því að verið væri að 

bjarga konum innan íslam frá talíbönum. Það sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar 
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staða kvenna innan íslam er skoðuð er að við getum ekki tekið okkar sjónarmið og 

menningu og yfirfært það á allt aðra menningu. Hér þarf að koma til menningarlæsi þess 

sem um málið fjallar.
259

  

Ég vil byrja á því að taka fram að forðast ber alhæfingar um stöðu kvenna innan 

íslam. Það sem er raunveruleiki hjá einni konu á hugsanlega ekki við um aðra konu. Það 

sem ég á við hér er að staða kvenna innan íslam er ólík, eftir því hvort við erum að tala 

um konu sem búsett er á vesturlöndum þar sem vestræn lög standa sharia lögunum ofar, 

eða í íslömsku ríki þar sem sharia lögin gilda. Þó er rétt að taka fram að öll 

hugmyndafræði trúarbragðanna og það sem stendur í Kóraninum, hadith og sharia er 

hin sama hvar sem er í heiminum, en áhersla og túlkun kunna að vera aðrar.  

Konur eru sá hópur sem minna vald hefur innan íslam, ef miðað er út frá ytra 

rými, þær sæta mismunun lagalega séð.
260

 Þær verða fyrir mismunun á grundvelli 

líffræðilegs kyns og hafa ekki jafna stöðu og karlar, hvorki í samfélaginu né innan innan 

trúarbragðanna.
261

 Sumar konur innan íslam eru kúgaðar og beittar annarskonar ofbeldi, 

einnig á grunvelli kyns.
262

 Birtingarmynd ofbeldis og mismununar getur bæði verið 

sýnileg og ósýnileg eins og kemur fram í kafla 3.2.  

Staða múslímskra kvenna í Danmörku og á Íslandi er ekki eins, hvað þá heldur 

að staða múslímskra kvenna á norðurlöndum sé sambærileg við stöðu múslímskra 

kvenna í Indónesíu, Norður Afríku eða á Arabíuskaganum. Menning, pólitík og 

siðvenjur leika stóran þátt í birtingarmynd trúarbragðanna á hverjum stað fyrir sig.  

Múslímar hafa verið lengur í Danmörku en á Íslandi, þeir eru hlutfallslega fleiri. 

Samfélag múslíma í Danmörku er mun stærra og veigameira en á Íslandi. Samkvæmt 

Danmarks statistik, sem er opinber stofnum sem heldur utan um tölfræði þá voru í 

Danmöku í janúar 2012, 441.538 innflytjendur frá öllum heiminum í landinu og 

180.923 afkomendur þeirra. Innfæddir Danir eru 5.000.055.
263

 Talið er að um það bil 

226.000 (4,1% af þjóðinni) séu múslímar, en það er engan vegin hægt að halda utan um 

þær tölur þar sem alls ekki allir músímar eru skráðir í trúfélög og einnig kemur ekki 
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fram hvort átt er við einstaklinga yfir 18 ára aldri, eða hvort um heildartölu sé að 

ræða.
264

 Á Íslandi eru hins vegar samkvæmt Hagstofu Íslands íbúar á Íslandi 320.060 

einstaklingar.
265

 Samkvæmt sömu stofnum eru erlendir ríkisborgarar tæplega 21.000, 

allstaðar að úr heiminum. 299.100 einstaklingar eru skráðir sem íslenskir ríkisborgarar. 

Skráðir meðlimir í Félag múslíma á Íslandi sem var skráð sem trúfélag árið 1997 og árið 

2011 voru 370 skráðir meðlimir. Hitt félagið sem er í Reykjavík er Menningarsetur 

múslíma í sem var skráð sem trúfélag 2009 en í það eru skráðir 275 einstaklingar 

samkvæmt Vísindavef H.Í.
266

 Samkvæmt þessu eru múslímar á Íslandi þá u.þ.b 0.2% af 

heildar íbúafjölda. 

Það er ekki óalgengt að múslímar hafi sest að nálægt sínu fólki og það myndist 

samfélag innan samfélagsins. Það er í dag talið óheppilegt fyrir stærra samfélagið, þar 

sem hætta er á að fólkið hafi þá ekki sömu þörf fyrir að aðlagast þjóðfélaginu og læra 

tungumálið. Þetta hefur ekki gerst á Íslandi, hugsanlega vegna þess að mun færri 

múslímar eru á Íslandi og þeir dreifast meira.  

Viðmælendum mínum í Danmörku, sem voru af erlendu bergi brotnir, aðfluttir, 

fannst erfitt að eignast danska vini og fannst þær verða fyrir mismunum á grunvelli trúar 

sinnar. Hér tek ég niður í viðtal við einn viðmælanda minn í Danmörku:   

„Ég held mig að mínum líkum, ég held mig við innflytjendur. Mér finnst ekki að 

maður blandist vel inn í þessu [á hér við Burqu sem hún er klædd]. Maður stillir 

sjálfum sér upp við vegg að klæðast þessu, og það á maður ekki að gera, finnst 

mér, því það er ekki þannig sem samfélagði hér virkar. Maður getur auðvita 

valið að klæðast einhverju öðru sem gerir það að verkum að maður falli betur 

inn í samfélagið á vinnumarkaðnum og félagslega, finnst þér ekki? Það er 

allavega þannig sem ég sé það.”  

        Aisha, 25 ára, Danmörk. 
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Við annan tón kvað á Íslandi, en það fór þó eftir því hvenær konurnar komu og á hvaða 

aldri þær voru og hvar þær voru búsettar. Hér gef ég Sæunni orðið:  

,,Ég var svo hissa á því hvað fólkið var vingjarnlegt, það var enginn dónalegur, 

auðvita var fólkið að horfa á okkur, við erum öðruvísi og komum frá allt 

öðruvísi landi!“ 

                 Sæunn, á fimmtugsaldri, Ísland. 

 

Í þeirri hverfismyndun sem átt hefur sér stað innan samfélags músíma í 

Danmörku hafa komið upp vangaveltur innan samfélagsins um hvort sjálfstæði 

kvennanna og þeirra valfrelsi sé minna vegna þess félagslega þrýstings sem kemur frá 

hverfissamfélaginu. Sem hluta af etnógrafískri nálgun á efnið bjó ég í einu stæsta 

innflytjendahverfi Danmerkur, Gellerupparken í Brabrand sem er úthverfi Árósa.
267

 

Fjölmiðlar eru fullir af fréttum af „glæpum innflytjenda“ og það er eitthvað sem ég tók 

vel eftir. Nýyrði í danskri tungu er orðið „invandrerkriminalitet“ eða „innflytjenda-

glæpir“. Það var búið að vara mig við að gera þetta þar sem glæpatíðnin er mjög há, 

innbrot og rán voru, samkvæmt dagblöðunum, daglegt brauð.
268

  

Þann tíma sem ég bjó þar varð ég aldrei fyrir neinu áreiti, það var aldrei gerð 

tilraun til að brjótast inn hjá mér. Ég verslaði í mikið Bazar Vest og eyddi miklum tíma 

á þeim vettvangi við rannsóknir.
269

 Þessi staður, Bazar Vest, er 18.000 m2 markaður þar 

sem eru yfir 100 verslanir, þar stofnði ég til tengsla við grænmetiskaupmenn og 

starfsmenn á matsölustað á markaðnum, það voru allt karlar. Allir voru þeir mjög 

almennilegir og ætíð kurteisir. Reyndar var talsvert horft á mig þar sem ég var ekki með 

hijab og konur almennt koma venjulega ekki einar þarna. Það vakti athygli mína að af 

öllum þeim fjölda sem var að vinna þarna var aðeins ein kona sem var að vinna við 

afgreiðslu. Einu konurnar sem sjást eru viðskiptavinir, flest allar klæddar samkvæmt 

múslímskum hefðum, það er, annað hvort með hijab eða í burqa.
270

  

Það er hluti af menningararfi meira en að það sé skylduákvæði trúarbragðanna. 

Það er hvernig tekið fram í Kóraninum beint að konur eigi að bera slæðu, það að hins 
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vegar sagt í súru 24:31-32 að þær eigi hylja barm sinn og í súru 33:60 eru konur 

spámannsins hvattar til að bregða yfir sig skikkjum (e.cloak) til aðgreiningar frá öðrum 

konum til að verja þær fyrir hverskyns áreiti.
271

  

Það sem skar sig úr í umhverfinu í Brabrand var fólkið, umgengnisvenjur þess, 

talmál og útlit. Innflytjendur, sumir talandi dönsku, aðrir arabísku, sómölsku, swahili, 

urdu og svo mætti lengi telja. Klæðnaður þeirra var um margt sérstakur. Flestar 

konurnar báru hijab og karlarnir, margir hverjir, íklæddir galabeya, sem er hefðbundinn 

klæðnaður múslímskra karla, laus kirtill. Það var þó mun algengara að karlanir klæddust 

á vestrænann hátt, enda gilda um klæðaburð karla annars konar reglur. Yngri kynslóðin 

var ekki eins íhaldssöm í klæðaburði og sú eldri. Einnig var blæbrigðamunur á klæðnaði 

fólksins eftir því hvaðan það kom.  

Kynjamisrétti er ekki löglegt í Danmörku og ekki á Íslandi, en það lifir áfram í 

trúarbragða menningunni og þeirri kynjaaðskilnaðarstefnu sem ríkir innan íslam. 

Konurnar sem ég ræddi við þekktu til þessa, þær vildu hinsvegar, allar sem ein, meina 

að þetta ætti sér stað vegna þess að karlar mistúlkuðu trúarbrögðin og notuðu 

trúarbrögðin til að réttlæta hegðan sína. Hér gef ég Dagný orðið:  

,,En eins og ég segi, þú veist ekki, er þetta trú eða er þetta menning? Ef þær 

reglur komu úr íslam eða bara úr menningu? En hér er allt annað sko, en auðvita 

þegar ég varð eldri og byrjaði að sjá konurnar, hvernig þær eru kúgaðar í nafni 

íslam, að íslam gaf honum réttindi að lemja henni að íslam gaf honum réttindi til 

að giftast fjórar konur að íslam gaf honum réttindi til að skilja við henni og fá 

börnin skilurðu?“
272

  

                      Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 

 

Viðmælendur mínir voru þeirrar skoðunar að ekkert væri að trúarbrögðunum 

íslam, heldur eingöngu að túlkun fólks á þeim. Þær vildu að ef farið væri aftur í 

Kóraninn og leitað væri til afstöðu Múhameðs, þar sem hann væri því sem næst hinn 

fullkomni maður, þá væri þar bara göfugan boðskap að finna og að það væri Kóraninn 

sem væri uppstpretta hins sanna íslam en ekki í mannasteningum. 
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4.3. Fordómar og staðalmyndir 

 

„Ég finn ekki fyrir neinum fordómum hjá ungu fólki, það er meira hjá 

eldra fólki. Ég var að vinna á elliheimili í fyrra, en það gekk ekki af því ég 

átti erfitt með að skilja gamla fólkið og þau mig. Mér finnst miklu betra að 

vinna á kaffihúsinu, þar má ég tala ensku og það er fínt þegar mikið af 

túristum koma á sumrin. Sumir verða fúlir þegar ég tek pöntunina á ensku, 

og svara mér til baka á íslensku, það er allt góðu, ég skil eiginlega allt sem 

er sagt, en er bara feimin að tala því ég tala vitlaust.“ 

                  Fjóla, 22 ára, Ísland. 

Ég rak mig fljótt á það í rannsóknarvinnunni að hinn almenni borgari, bæði í 

Danmörku og á Íslandi, hefur frekar neikvæða mynd af íslam og virðist halda að 

almennt séu mannréttindi fótum troðin innan íslam. Tel ég að það viðhorf sé byggt að 

miklu leiti á fréttaflutningi fjölmiðla og þeirri staðalmynd af múslímum sem búin er til í 

kvikmyndaiðnaðinum.  

Athyglisvert er að skoða fréttaflutning fjölmiðla með gagnrýnni hugsun og velta 

upp þeirri spurningu hverjir eiga fjölmiðlana og hvaða hagsmunir eru í húfi. Því tel ég 

mikilvægt að fólk almennt lesi fréttir með gagnrýnni hugsun og velti kannski fyrir sér 

hvers vegna það eru í miklum meirihluta neikvæðar fréttir tengdar íslam í fréttum á 

vesturlöndum og öfugt í menningarheimi þeim sem vill hafna flestu því sem hinum 

vestræna heimi tengist.  

Það virðist því vera að um talsverða fordóma að ræða og það á báða bóga. 

Fordómar stafa nær alltaf af vanþekkingu, hlutdrægni eða röngum upplýsingum. 

Fjölmiðlar geta, sem þekkt er, verið stjórntæki stjórnmálaafla. Hvort sem um er að ræða 

að fjölmiðla og tjáningarfrelsi ríki í viðkomandi landi. Reyndar er frekari hætta á 

ferðum sé ekki um tjáningarfrelsi að ræða, en höfum í huga að öllu frelsi fylgir ábyrgð. 

Mjög ánægjulegt væri að sjá ábyrga blaðamennsku í umfjöllun fjölmiðla, hvort sem er 

hérlendis, eða erlendis. 
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4.4. Staðalmyndir múslíma í dönsku samfélagi 

„Kennarinn minn heldur að íslam leiði bara til ofbeldis og jihad, jafnvel 

jihad skilur hann ekki hvað þýðir, það þýðir að, að maður eigi að berjast við 

sitt innra, synd og svoleiðis, en ekki að maður eigi að fara út og skjóta fólk. 

Þeir vilja bara skilja íslam eins og þeim hentar.“ 

    Habibi, 18 ára, Danmörk. 

Það sem ég rita hér, um viðhorf það sem ríkir á götunni gagnvart múslímum í 

Danmörku, er það sem ég hef kynnst persónulega. Bæði þegar ég bjó í Danmörku í sjö 

ár á tíunda áratug síðustu aldar og eins þegar ég var sem skiptinemi við Háskólann í 

Árósum á árunum 2008 og svo aftur 2010-2012.  

Danir þeir sem ég ræddi við eru margir hverjir þreyttir á því sem þeir kalla: „að 

taka tillit til sérþarfa múslíma“. Til dæmis varðandi hlé í vinnu á bænatímum, 

slæðunotkun, að svínakjöt og allt sem inniheldur svínakjöt sé tekið af matseðlum í 

skólamötuneytum og á vinnustöðum. Danirnir segjast ósáttir við að samfélagið þurfi að 

leggja út í ,,aukakostnað” vegna siðavenja múslíma. Þetta er hluti af þeirri umræðu sem 

hefur verið í gangi í danska samfélaginu, bæði í fjölmiðlum, á veraldarvefnum og hjá 

hinum almennu borgurum sem ég ræddi við.  

Í bókinni Blandt kriminelle muslimer, en psykologs erfaringer fra 

københavnskommune ræðir sálfræðingurinn Nicolai Sennels um reynslu sína af þeim 

fordómum sem hann varð var við í garð múslíma á þeim tíma sem hann var hjá hinu 

opinbera í Kaupmannahöfn og vanmætti hins opinbera til að koma með úrræði sem 

gögnuðust samfélaginu í heild.  

Meirihluti Dana tengir múslíma við félagslega erfiðleika á borð við fátækt, 

menntunarskort, atvinnuleysi, svik á bótum í félagslega kerfinu, glæpagengi, innbrot, 

skemmdarverk og skipulagða glæpi.
273

 Innbyrðis tala Danir um múslíma sem ,,perga” 

og er það notað sem niðrandi regnhlýfarhugtak yfir öll þau sem eru dekkri á hörund. 

Þetta er niðrandi orð og ber að forðast notkun þess. Hvernig verður svona neikvæð 

mynd til í hugum fólks? Fáir af þeim innfæddu Dönum sem ég ræddi við áttu vini eða 

ættingja sem voru múslímar né heldur þekktu múslíma náið og persónulega. Hér gríp ég 
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niður í viðtal sem ég tók við einn viðmælanda í Danmörku sem er mjög mikið menntuð 

á sínu sviði og gegnir stjórnunarstöðu í alþjóðlegu fyrirtæki: 

„Sko, mér finnst ég góð í að setja fólki mörk, þegar þess þarf. Stundum á 

stjórnarfundum , koma menn frá öðrum deildum, og segja í forundran „á ég að 

tala við hana?“ þeir halda yfirleitt að ég sé ritari, en ég er mjög ákveðin og hrein 

og bein, og spyr þá hreint út hvort þeir hafi eitthvað á móti því? Þá fórna þeir 

yfirleitt höndum og segja „Nei, alls ekki“ og fara alveg í kerfi. En já, ég hef sko 

svo sannarlega mætt fordómum í mínu starfi, það er mjög óþægileg upplifun.“ 

                   Emy, á fertugsaldri, Danmörk. 

Upp til sveita t.d á Jótlandi, eru viðhorfin til múslíma meira byggð á 

vanþekkingu og ótta, ótta við það sem framandi er. Úti á landi er meira er um að fólk 

aðhyllist Dansk folkeparti, sem er flokkur þjóðernissinna sem reka mikinn 

hræðsluáróður varðandi útlendinga og hefur þessi flokkur sætt mikilli gangrýni fyrir 

stefnu sína í málefnum innflytjenda.
274

  

Í stærri borum er við horfið annað. Við háskólann í Árósum er ein deild af 

þremur innan guðfræðideildarinnar sem sérhæfir sig í íslam og arabískum fræðum og 

þar var ég við nám.
275

 Á götum úti, í borgunum, sér maður oft konur af erlendum 

uppruna ýmist með slæður eða í burqu og það kom mér á óvart.
276

  

Á meðan á dvöl minni stóð bauðst mér tækifæri til að heimsækja mosku í 

vesturhluta Árósa. Moskan er á vegum ,,det muslimske broderskab” (Múslímska 

bræðralagið).
277

 Ég fékk að ræða við ,,imam” einn af þremur, ásamt kennara frá Al-

Ashar háskólanum í Kairó.
278

  Ég varð vör við að þeir notuðu ,,taqiyyah” (ákvæði þar 

sem leyft er að segja ekki sannleikann eða leyna trúarskoðunum sínum á dögum 

trúarofsókna) þegar komið var með spurningar um heit málefni, sem þeim fannst 

óþægilegt var að svara.
279

 Spurningar varðandi málefni samkynhneigðra og réttarstöðu 

kvenna innan ,,Sharia” voru ekki vinsælar, þeir gáfu loðnar og villandi upplýsingar og í 
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einu atriði; hreinlega rangar upplýsingar. Þeir komu fyrir sem mikil fórnarlömb sem 

yrðu fyrir skelfilegu óréttlæti alla sína daga og voru mæðufullir og stundu þungan. Það 

eru nákvæmlega svona viðhorf sem Tariq Ramadan hvetur múslíma í Evrópu til að 

forðast í bók sinni Western Muslims and the Future of Islam.
280

 

Það er hins vegar rétt, að múslímar verða fyrir ranglæti og fordómum af hálfu 

samfélagsins.
281

 Ef það sést á húðlit, nafni, trúarskoðunum, menningu, talsmáta og 

klæðaburði að þegn sé múslími, þá er það ljóst, að sá þegn stendur ekki jafnfætis 

innfæddum Dana, hvað varðar tækifæri innan samfélagsins, m.a. vinnu, starfsframa, 

starfsöryggis, launa, hlunninda og svo framvegis. Þó svo að mismunun á grundvelli 

kynþáttar, trúarbragða eða kyns sé brot á landslögum, stjórnarskrá og öllu því sem 

Danmörk stendur fyrir, þá gengur seint að uppræta fordómana í þjóðarsálinni.  

Múslímar í Danmörku hafa safnast saman í ákveðin hverfi í stærri borgum en 

mun minna er um múslíma úti á landi. Hugsanlega er þeim stuðningur af því að búa í 

nágrenni við aðra múslíma. Þetta getur þó stuðlað að þeir aðlagast síður danska 

samfélaginu, læra síður dönsku þar sem þeir geta talað sitt móðurmál í sínu hverfi. 

Börnin ganga í hverfisskóla, þar sem mikill meirihluti eru múslímar og hefur það áhrif á 

aðlögun þeirra að hinu danska þjóðfélagi. Félagslegur þrýstingur virðist viðgangast 

innan hverfanna og sumir viðmælenda minna töluðu um að þær yrðu fyrir aðkasti frá 

,,sínum eigin“ ef þær voru of danskar í klæðaburði, en einnig að þær yrðu stundum fyrir 

aðkasti frá Dönum á götum úti ef þær voru í burqu eða með slæðu. Hér tek ég niður í 

viðtal sem ég tók við 25 ára múslímska námsmey við Árósarháskóla, sem ég kýs að 

kalla Aisha, hún íklæddist burqu og segir hér frá upplifun sinni af Dönum:  

„Ég á skilið að fá virðingu, það er þannig sem ég upplifi það, yfirleitt lendi ég 

ekki í vandræðum, en maður lendir auðvita í úti á götu að verða fyrir aðkasti af 

því að maður er öðruvísi, það er útaf því að ég er í burqu en mér er alveg sama, 

en allt þetta aðkast er út af kynþáttahatri, en ég höndla þetta alveg, manni á bara 

að vera alveg sama, já hundsa þetta bara, það er eina leiðin, það er bara þannig“ 

             Aisha, 25 ára, Danmörk. 
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Henni fannst þetta sárt og skal engan undra. Þessi stúlka var afburðar námsmaður á 

Háskóla stigi. Annar viðmælandi minn, sem ég kalla Habibi og er 18 ára stúlka í 

menntaskóla fór aðrar leiðir en Aisha. Hún gerði það sem hún gat til að passa inn í 

danskt samfélag, talaði um það að vera á milli tveggja heima, á milli tveggja samfélaga 

en tilheyra þó hvorugu- Það hlýtur að vera erfið staða að vera í og valda talsverðri 

sjálfsmyndar kreppu. Hér gef ég Habibi orðið og hún og segir:  

,,Mér finnst að fólk eigi að hafa tækifæri til að vera það sjálft, það fær maður 

bara ekki í hinum múslímska menningarheimi því að maður verður að sýna 

(smellir fingrum) að maður sé góður, að maður drekki ekki og að maður tali bara 

alls ekki við stráka, og já, ég er akkúrat hinsegin því ég tala við alla, kristna, 

gyðinga, stráka, stelpur, samkynhneigða, mér er alveg sama og það er svo lítið út 

af því sem ég er ekki samþykkt. Þau (hinir múslímarnir í hverfinu) líta mjög 

niður á mig, þeim finnst ég of Dönsk, þeim finnst ég ekki ekta múslími.“ 

                     Habibi, 18 ára, Danmörk. 

 

4.5. Staðalmyndir múslíma í íslensku samfélagi 

„Ég held að þetta sé rosalega blandað, þetta er vanþekking, þetta er þrjóska 

og svona „mitt viðhorf er best“ mér finnst það oft mikið í íslendingum þetta 

„mitt er best“, svo bara vanþekking... Ég er eiginlega hætt að angra mig á 

því en það fór voða mikið í mig fyrst sko“ 

                   Heiða, á fertugsaldri, Ísland. 

Staðalímynd múslíma í íslensku samfélagi virðist í firstu vera jákvæðari á Íslandi 

en í Danmörku. Gæti þessi mismunur á almenningsáliti í garð múslíma meðal annars 

legið í því hve stutt síðan það er að múslímar komu hingað til lands og hve fáir þeir hafa 

verið til skamms tíma.  

Ég tel alls ekki að íslendingar séu fordómalausari en aðrar þjóðir og tel því ekki 

að mismunurinn liggi í því. Samfélagið á Íslandi hefur ekki upplifað múslíma sem ógn 

við gildi sín og menningu og allt útlit er fyrir að múslímar á Íslandi aðlagist samfélaginu 

betur en í Danmörku. Hugsanlega gæti skýringin á því að múslímar hér á landi hafa 

aðlagast betur, legið í fæð þeirra og að þeir hafa ekki myndað samfélag í samfélaginu, ef 
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svo mætti að orði komast. En það hefur gerst í Danmörku. Um þau hverfi er í daglegu 

tali notuð niðrandi orð eins og; „getto“ „slum“ og svo mætti áfram telja, þau hverfi eru 

talin hættuleg og glæpatíðni með því hæsta sem gerist í Danmörku. Ísland getur lært af 

Danmörku og þannig forðast að gera sömu mistökin.  

Múslímar hafa ekki hópast saman í ákveðin hverfi hér á landi. Þær múslímsku 

konur sem ég ræddi við á Íslandi bjuggu allar innan um íslendinga og voru virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Flestar höfðu samskipti við aðra múslíma og þá í tengslum 

við að iðka trúarbrögðin, meira en hið daglega líf. Konurnar hittust til dæmis í 

moskunum tveim sem eru í Reykjavík, til bænahalds og trúariðkunar. Félagsmiðstöðvar 

þeirra tveggja starfandi samfélaga múslíma á Íslandi, eru líka moskur, þar sem 

félagsmenn rækja trúarbrögð sín, koma saman til bænahalds, fræðslu og hátíða er 

tengjast trúarbrögðum þeirra. Annað félagið heitir Félag múslima á Íslandi.
282

 Hitt 

félagið er Menningarsetur múslíma.
283

 

Þegar ég skoða almenningsálitið á Íslandi í garð múslíma rek ég mig á að ég er 

íslendingur sjálf og það hefur án efa áhrif þar sem sjónarhorn mitt er inn/inn en þegar ég 

skoða almenningsálitið í Danmörku er sjónarhorn mitt út/inn, þar sem ég er útlendingur 

sjálf þegar ég er þar og hef persónulega upplifað fordóma, frá Dönum í garð útlendinga. 

Íslenskt þjóðfélag hefur verið bæði einangrað og einsleitt samfélag (e.homogenious)
284

 í 

aldanna rás. Fyrir tíma nútíma samgangna var  Ísland bara einangruð eyja, langt norður í 

höfum, á mörkum hins byggilega heims. Það er í algerri mótsögn við Danmörku, sem er 

hluti af meginlandi Evrópu. Í Danmörku er fólk af erlendum uppruna ekki nýtt af 

nálinni og það var á seinni hluta síðustu aldar að danska samfélagið varð 

fjölmenningarsamfélag fólks af ólíkum uppruna (e.heterogeneous).
285

 Það verður þó 

ekki annað sagt en að allmennigsálit á Íslandi litist af fordómum og fáfræði. Umfjöllum 

fjölmiða er mjög einsleit og neikvæð. Er þess skammst að minnast þegar fjölmiðlar á 

Íslandi og um heim allan, birtu ósanna frétt um löggjöf sem væri á döfinni í Egyptalandi 

um rétt hjóna til samræðis i 6 klst. eftir andlát maka.
286
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4.6.  Hvernig staðalmyndir verða til 

„Western stereotypes of Muslim women as the suffering victim of an 

inherently misogynist and patriarchal Islam“
287

 

           Skýrsla DIIS 2012 

Hér mun ég koma aðeins inn á það hvernig staðalmyndirnar, sem hér á undan 

voru ræddar, verða til. Tel ég þar vera aðallega um tvennt að ræða í hinum vestræna 

heimi, það eru fjölmiðlar og kvikmyndir. Athyglisvert er að velta fyrir sér hvernig 

fréttaflutningi af málefnum miðausturlanda, til dæmis, er háttað. Fréttaflutningur í 

fjölmiðlum vesturlanda ber keim af menningarlegri afstæðishyggju þar sem upp er 

dregin mynd af hinni kúguðu, börðu og mörðu múslímsku konu.
288

 Þessa staðalímynd 

urðu viðmælendur mínir varir við, hér er bútur úr viðtali við konu á Íslandi sem ég kalla 

Birnu: 

„Ég hef fengið alveg ótrúlegustu spurningar, hvort ég sé barin á mínu heimili og 

hvort að allir sem, þú veist, eru í þessu trúarfélagi berji konurnar sínar og það var 

svolítið skondin saga, ein vinkona mín lenti í því að hún var búinn að hlusta á 

svona óhróður um okkur, þú veist, múslíma sko, og hún komst ansi skemmtilega 

að orði: ,,Nei vinkona mín er búin að vera gift múslíma í nokkur ár og hún er enn 

á lífi” Mér fannst þetta svolítið lýsandi dæmi um hvernig margir hugsa.“ 

           Birna, á fertugsaldri, Ísland. 

Ég held að við getum flest verið sammála um að fréttaflutningur af málefnum tengdum 

múslímum er mjög neikvæður og gefur einsleita mynd af menningarheimi þeirra og 

trúarbrögðum. Fréttaflutningurinn einkennist af fréttum af átökum, skorti, árásum, 

morðum, sprengingum, slösuðu fólki og ofbeldi. Ranghugmyndir sem vesturlandabúar 

hafa um íslam eru algengar, mikilvægt er að hafa i huga hvaða siðvenjur eru sprottnar 

frá trúarbrögðunum og hvað er menningartengt.  

Ranghugmynd sem vesturlandabúar tengja oft við íslam, er umskurn kvenna, en 

það er rangt að tengja þann hroðalega sið, þau mannréttindabrot, við trúarbrögðin þar 
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sem ekkert í trúarbrögðunum mælir með því eða skipar fyrir um það.
289

 Þetta er 

algerlega menningartengt fyrirbæri sem tengist norður Afríku og ákveðnum svæðum á 

Arabíu skaganum. Hinsvegar ber að taka fram að trúarbrögð og menning eru nátengt 

fyrirbæri og ég velti fyrir mér hvort fólk almennt sé að gera sér grein fyrir tjóninu sem 

af þessu hlýst? Er það ekki siðferðilega skylda leiðtoga, hvort heldur sem er trúarlegra 

eða veraldlegra, að hafa í huga það sem er þegnunum fyrir bestu? Múhameð leitaðist við 

að rétta hlut þeirra sem hallað var á í samfélaginu og konur fengu aukin réttindi á meðan 

trúarbrögðin enn voru grasrótarsamtök. 

Staðalímynd múslíma í kvikmyndum er einnig afar athyglisverð. Saga 

kvikmynda og fjölmiðla er ekki löng en alveg ótrúlega þýðingarmikil í samhengi stórra 

atburða í heiminum síðan rétt eftir aldamótin 1900. Þessir tveir risar í samfélaginu eru 

mótandi afl, það er orðið nokkuð ljóst í dag. Margt og mikið hefur breyst í veröldinni 

síðan þessir miðlar litu dagsins ljós og fólk fór að gera sér grein fyrir mætti þeirra. 

Mætti til að hafa áhrif á bæði fólk og samfélagið í heild, skoðanir fólks og tilfinningar 

þess.
290

 Múslímar geta verið ríkisborgarar hinna ýmsu ríkja þó þeir tilheyri í sínum 

trúarbrögðum allir einni ,,ummah”.
291

 Það er ekki hægt að skella einni staðalmynd á svo 

fjölbreyttan hóp sem múslímar eru.
292

  

:“þetta er ekki þannig að fólk gangi með sprengjubelti um mittið, og hérna, og sé 

alltaf að hóta nágrannanum að sprengja hann í loft upp. Þetta er ekki þannig, það 

fylgir alltaf, sko öllum trúfélögum, alveg sama hvað það er, þá fylgir alltaf 

einhver ofsatrúi í því trúfélagi, en þetta er þannig, ég hef ekki kynnst einhverjum 

svona ofstopa mönnum, engum (hlær).“ 

              Birna, á fertugsaldri, Ísland. 

Hvernig á hinn almenni borgari á Vesturlöndum að geta greint á milli hvað sé 

satt og hvað sé byggt á misskilningi, fordómum eða ótta, við erum alin upp við að 

treysta opinberum fréttastofum. Manneskjur hafa tilhneigingu til að óttast það sem þær 

þekkja ekki og það í sjálfu sér er hluti af ákveðinni „hinun“ sem er vítahringur og 
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viðheldur sjálfum sér nema inngrip af einhverju tagi komi til. Við heyrum nær daglega 

fréttir í fjölmiðlum af vopnuðum átökum, hryðjuverkum, grimmd og voðaverkum. 

Heiða, hefur þetta að segja varðandi íslenska fjölmiðla:  

„...það er svo mikill áróður á móti íslam, allt neikvætt, ég held að mikið af 

þessari ímynd sem þjóðarsálin hefur af íslam er eitthvað sem fólk er matað á, 

einhvern veginn. Fólk rannsakar ekki, já mér finnst það voðalega skrýtið hvernig 

þetta er stundum. Mér langar stundum að lemja suma fréttamenn, því hvernig 

þeir koma með fréttirnar... þannig að mér finnst þeir beri svo litla ábyrgð, en 

þetta er auðvita rosalega pólitískt.“ 

           Heiða, á fertugsaldri, Ísland. 

Fjölmiðlar hafa dregið upp skakka mynd af íslam. Allt er sett undir einn hatt og tengja 

fjölmiðlar mikið saman ofbeldi, stríðsátök, hryðjuverk og íslam.  

 

4.7.  Kvikmyndir og fjölmiðlar sem áróðurstæki 

 

„This power is not restricted to the influence of the media on their 

audiences, but also involves the role of the media within the broader 

framework of the social, cultural, political, or economic power structures of 

society.“
293

 

         Teun A. van Dijk. University of Amsterdam. 

Þekkt er að stjórnmálamenn og valdhafar noti kvikmyndir sem áróðurstæki til að 

vinna fólk á sitt band. Sem dæmi nefni ég áróðursmyndir nasistaflokksins gegn 

gyðingum. Þar var gyðingum lýst sem skítugum, gráðugum rottum sem þyrfti að losa 

við eins og hverja aðra meindýraplágu.
294

 Í þessum tilfellum er andstæðingurinn 

framandgerður og látinn líta eins illa og kostur er. Við sjáum breytingu eftir 11. 

september 2001. Sú mynd sem dregin er upp af múslímum í kvikmyndum og 

fjölmiðlum hefur átt stóran þátt í að móta það viðhorf sem almennt virðist ríkja í garð 
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múslíma á Vesturlöndum og hefur sett meira í sviðsljósið átök á milli Vestrænna ríkja 

og Miðausturlanda. Svo dæmi séu nefnd; atburðirnir í kringum bókina Söngvar Satans, 

eftir að Salman Rushdie rataði inn á dauðalista herskárra heitttrúaðra múslíma. Einnig 

deiluna á milli Ísraels og Palestínu, innrás Bandaríkja-manna í Afganistan og stríð þeirra 

gegn hryðjuverkum og Írak.
295

 Hinn vestræni heimur er oft upphafin sem ýtir undir 

fordóma, þar sem kvikmyndir eru mjög öflugur miðill.
296

 

 

4.8. Staðalímynd múslíma í kvikmyndum 

„The fact that movies play an increasingly significant role in defining both 

ourselves and our society seems beyond disputes“ 

                 Robert K. Johnston. 

Í þeirri mynd sem dregin er upp af múslímum, eru karlarnir oft sýndir 

skeggjaðir, sveiflandi sverðum og drepandi mann og annan. Ellegar gráðugir og 

undirförulir kaupmenn og svindlarar. Eigi myndin hinsvegar að gerast í nútímanum eru 

þeir oft eru þeir klæddir á vestræna vísu, mundandi byssur. Sú mynd sem dregin er upp 

af konum innan íslam er örlítið öðruvísi, þó hún sé ekki betur til þess fallin að gefa upp 

raunsanna mynd af þeim. Konurnar eru nær alltaf í bakgrunni og leika ekki 

aðalsöguhetjuna. Þegar þær eru ekki í bakgrunni, leika þær yfirleitt ýmist tálkvendi eða 

glæpakonur í Mata Hari stíl.
297

 Séu þær ekki tálkvendi er gjarnan dregin upp sú ímynd 

að þær séu kúgaðar og beittar ofbeldi alla daga. Að þær séu leiksoppur karla. Áður fyrr 

var staðalímyndin af  konum innan íslam að þær voru eign karla og voru fangar í 

kvennabúrum þar sem þær væru kynlífsþrælar og magadansarar í gegnsæjum fötum.
298

  

Hvaðan höfum við þessar hugmyndir? Úr blöðum, bókum og kvikmyndum. Í 

dag er þessi staðalímynd nokkuð breytt. Það er þó enn dregin upp mynd af konum sem 

hjálparvana lægra settum einstaklingum. Það sjónarhorn sem notað er við 

kvikmyndatökur kennt við karllægt blik eða the male gaze,feðraveldið kemur greinilega 
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víða við.
299

 Það má segja að staðalímyndir múslíma í kvikmyndum sem ímynd ógnar, 

kúgunnar og ofríkis séu algerlega andstæði póllinn við staðalímynd hinnar vestrænu 

hetju sem berst fyrir málstað heims þar sem gildin eru góð og réttlát. Við sjáum að eftir 

að kalda stríðinu lauk vantaði nýja skúrka og múslímar fengu þann vafasama heiður að 

verða fyrir valinu.
300

  

Ímyndarsmiðirnir gefa okkur þá mynd af karlkyns múslímum að þeir séu 

karlrembur sem beri enga virðingu fyrir konum. Það er látið líta út fyrir að þeir stundi 

heilagt stríð, af miklum móð.
301

 Einnig eru þeir látnir líta út sem framandi, 

fjandsamlegir og siðlausir glæpamenn og morðingjar sem stundi hryðjuverk við nánast 

hvert tækifæri. Sú mynd sem dregin er upp af trúarbrögðunum íslam er að þau séu 

frumstæð og afturhaldssöm og óspart tengd við bókstafstrúarmenn.  

Það kemur sjaldan fram að til eru fleiri stefnur innan íslam en bara ein eða að 

hinn almenni múslími vilji bara rétt eins og annað fólk, fá að lifa sínu lífi í friði, laus við 

vopnuð átök. Í fréttaflutningi fjölmiðla á vesturlöndum eru fréttir af kúguðum konum 

innan íslam og látið líta út sem það sé daglegt brauð allra múslímskra kvenna.
302

  

Það kemur ekki oft fram í fjölmiðlum og kvikmyndum að íslam hefur líka til að 

bera mjög fallegan boðskap, frið og mannkærleika.
303

 Sú mynd sem dregin er upp af 

íslam í kvikmyndum og fjölmiðlum gefur svo sannarlega ekki raunsanna mynd af íslam 

í öllum sínum fjölbreytileika.  

 

Samantekt úr 4. kafla 

Í þessum kafla hef ég komið inn á stöðu kvenna innan íslam, það er; kom inn á 

þann samfélaglega bakgrunn sem margir viðmælenda minna bjuggu við og átti sinn þátt 

í að móta þær og viðhorf þeirra. Ásamt því fjallaði ég um staðalmyndir, áhrifamátt 

þeirra og hvernig þær verða til ásamt áhrifamætti kvikmynda og fjölmiðla í mótum 
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staðalmynda. Þessar staðalmyndir lita það samfélag sem viðmælendur mínir búa í og 

hafa áhrif á viðmót fólks í þeirra garð. Allt þetta hefur áhrif á sjálfsmynd múslíma.  

Bar ég saman mismun á viðhorfi almennings í garð múslíma í Danmörku og á 

Íslandi og velti fyrir mér í hverju hann er fólgin. Snúum okkur nú að kynferði,kyngerfi 

og samfélagslegum þætti. 

 

5. Kynferði, kyngervi og samfélagslegir þættir 

 

„We must fight this male mentality, both with men and women. We need a 

women’s revolution, not just the Arab Spring“ 

             Jamila Garmouma frá Marokkó.
304

 

Kyngervi, kynferði, kerfi og menning tengjast hugtakinu feðraveldi 

(e.patriarchy). Ég túlka karlaveldið eins og gert er innan kynjafræði, sem 

hugmyndafræði er fóstrar og mótar hugsunarhátt, viðhorf, viðmið og gildi.
305

 Feðraveldi 

er m.ö.o. félagslegt og menningarlegt mótunarkerfi.  

Til að breyting geti átt sér stað þarf að eiga sér stað vitundarvakning og það 

gerist ekki ef fólki er haldið í myrkri vanþekkingar. Ekki er ætlun mín að beita fyrir mig 

menningarlegri afstæðishyggju og halda því fram að vesturlönd og það sem þau standa 

fyrir sé það eina rétta.
306

  

Ég tel samt sem áður að bókstafstúlkun af öllu tagi sé óheillavænleg að því leyti 

að fyrir tilstilli hennar er ekki gefið jafnt svigrúm fyrir allar manneskjur í samfélaginu 

og minna um miskunn, umburðarlyndi og mildi.
307

 Skiptir þá ekki máli á hvaða sviði 

harðlínustefnan er, svo sem trúarbrögð, stjórnmál og svo mætti áfram telja. Lítum 

aðeins nánar á hvaða þátt hið líffræðilega kyn leikur í lífum múslíma. 
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5.1. Hið líffræðilega kyn 

„They dismiss women’s political participation, but women don’t give up“ 

                      Ramzia Al-Eryani, Jemen.
308

 

Hið líffræðilega kyn skiptir gríðarlegu máli í þessu samhengi. Það ákvarðar 

hlutverk okkar í samfélagi manna frá vöggu til grafar. Það hefur áhrif á allt líf 

einstaklingsins. Marokkóski félagsfræðingurinn Fatima Mernissi, segir í bók sinni The 

Veil and the Male Elite, a Feminist Interpretation of Women´s rights in Islam að fram 

komi í Kóraninum, meðal annars í súru 33:35, að kynferði eigi ekki að skipta máli innan 

íslam. Það séu verkin og þráin til að þjóna Guði sem skeri úr um hvort persóna geti 

áunnið sér náð Guðs.
309

  

Mernissi vill meina að upphafning á karlkyninu á kostnað kvenkynsins sé ekki 

frá Guði komin, heldur frá körlum, hverra viðhorf voru afsprengi karllægrar menningar 

síns tíma.
310

 Kynferði segir til um það m.a.hvers konar völdum einstaklingur hefur 

aðgang að í samfélaginu. Það hefur áhrif á mörgum sviðum þar sem líffræðilegt 

kynferði ætti ekki að skipta máli, a.m.k. ekki hjá vel upplýstu fólki í nútíma samfélagi. 

Það gæti flokkast undir hreinan munað fyrir múslímskar konur að vera búsettar á 

norðurlöndum þar sem hin vestrænu landslög eru sett sharia lögunum ofar.
311

  

Um leið og barn fæðist er það ýmist sonur eða dóttir foreldra sinna, í samræmi 

við líffræðilegt kynferði. Gert er ráð fyrir að börn standi jafnfætis í samfélögum 

vesturlanda, en gera það þó ekki nema að hluta. Karlar hafa yfirleitt hærri laun en konur 

fyrir sömu störf og mismunandi kröfur eru gerðar á kynin frá upphafi. Innan íslam 

leikur kynferði ákaflega þýðingarmikið hlutverk, þar sem kynferði ákvarðar meðal 

annars hvort einstaklingurinn hafir sömu réttindi og skyldur og gagnstæða kynið á 

hinum ýmsu sviðum samfélagsins.
312

  

                                                           
308

 Ráðstefna KVINFO í Kaupmannahöfn, 16. Apríl 2012. 
309

 Mernissi, Fatima. 1990. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in 

Islam. S.118-119.  
310

 Mernissi, Fatima. 1990. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in 

Islam. S. 8-9. 
311

 Ali, Kecia. 2006. Sexual Ethics in Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence. 

S. xxii. 
312

 Wadud, Amina. 1999. Qur'an and Woman: Re-Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective. 

S. 41. 



83 
 

Innan íslam er það líffræðilegt kynferði sem veitir körlum ákveðin tækifæri 

innan samfélagsins en neitar konum um þau sömu tækifæri, allt á grundvelli hins 

líffræðilega kyns. Þetta er hluti af aldagamalli menningu. Ég hef þó nokkrum sinnum á 

rannsóknarferlinu heyrt hjá viðmælendum mínum að kynin séu jöfn innan íslam og 

sumar vildu ekki meina að kynjunum væri mismunað í Kóraninum. Það er rétt að í 

Kóraninum kemur fram að frammi fyrir Guði  eru kynin jöfn. Það er að sálir karla og 

kvenna eru jafn ábyrgar gerða sinna á efsta degi, en kynin eru samt ekki jöfn í samfélagi 

manna (sjá skýringarmynd nr.2).  

Í Kóraninum segir varðandi klæðaburð að bæði kynin eigi að klæða sig á 

hæverskan hátt.
313

 Varðandi klæðnað kvenna, er ekki notað orðfæri á borð við, burqu, 

chador eða abaya heldur er talað um jilbab sem merkir yfirhöfn og khumur sem merkir 

sjal, það er hvernig sagt í Kóraninum að konur eigi að bera slæðu eða hylja sig frá toppi 

til táar.
314

 Orðið hijab er notað, en á sjöundu öld var merking þess önnur en í dag. Hér 

gríp ég niður í nokkur viðtöl þar sem konurnar eru að tjá sig um burqu. 

:,,Ha? hvort ég hafi einhvertíma borið slæðu eða burqu? Nei, aldrei! Ekki heima 

og ekki úti í samfélaginu. Ég skil ekki þessa áherslu á að konur beri slæðu, 

burqu eða fullt niqab. Amma mín var alltaf með slæðu, en það var hennar 

kynslóð og það var heima, þannig voru bara allar gamlar konur“ 

                     Fjóla, 22.ára Ísland. 

:,,Já ég geng með slæðu þegar ég er úti, en ekki þegar ég er heima, nema ef það 

koma menn í heimsókn.“ 

        Magga, á þrítugsaldri, Ísland. 

:„Uhh, sjáðu til, margar konur fylgja hefðinni, en það er ekkert í Kóraninum sem 

segir að maður „eigi“ að gera það, nei þetta er hefð, siður á allt öðru landsvæði, 

siður sem tilheyrir öðrum menningarheimi. En ég hef lesið í Kóraninum að 

eiginkonur spámannsins áttu að hylja sig.“ 

                             Mirjam, á fimmtugsaldri, Danmörk. 
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Samkvæmt stjórnmálafræðingnum Asma Barlas getur orðið hijab verið notað 

um allt frá slæðu til niqab, en Barlas ræðir þetta þýðingarmikla mál í kaflanum Womens 

reading of the Quran í bókinni The Cambridge Companion to the Qran. Þegar talað er 

um samfélag milli manneskju og Guðs er hægt að setja það á lóðréttan ás (ar.´ibadah).
315

 

Þegar talað er um samskipti karla og kvenna í samfélaginu innan íslam er hægt að setja 

það á láréttan ás (ar.mu´amalat).
316

 

 

 

           

 

     

                                    

           Skýringarmynd 2. 

 

 

Ýmsar stöður innan trúarbragðanna eru ekki í boði fyrir konur af þessum sökum. 

Það er ekki fyrr en á allra síðustu árum að konur innan íslam hafa fengið að leiða 

föstudagsbænir (ar.Jum´ah). Fræðikonan Amina Wadud leiddi föstudagsbæn árið 1994 í 

moskunni á Claremont Main Road i Höfðaborg í Suður Afríku og flutti predikun 

(ar.khutbah).
317

 Wadud segir í bók sinni Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in 

Islam: 

„Women´s tawhidic humanity allows them to function in all roles for which they 

develop the prerequisite qualifications.“
318

 

Þar á hún við að mennska kvenna sé jöfn mennsku karla, þar sem Guð skapaði þau jöfn 

og þar af leiðandi mega þau sinna öllum þeim störfum sem þau hafa hæfni til að sinna 

og að á grundvelli þess eigi hið líffræðilega kynferði ekki að skipta máli. Múhameð 
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spámaður setti sjálfur fordæmi með því að skipa konuna Umm Waraka sem imam og 

var hún imam fyrir allt sitt hús, bæði karla og konur, einnig voru konurnar Umm Salama 

og Aisha imamar fyrir konur, eftir dauða spámannsins.
319

  

í Kóraninum (súra 2:222) segir að konur séu óhreinar meðan á blæðingum 

stendur og því beri körlum að forðast þær á meðan, þetta atriði eitt og sér virðist því 

vera útilokandi fyrir konur varðandi að þjóna sem Imamar þar sem þær eru þá ekki á 

ástandi hreinleika (ar.tahara).
320

 Í rannsóknarferlinu hef ég fengið að heyra, frá sumum 

viðmælenda minna, konunum sjálfum, að kynin séu jöfn en aðskilin (e.Equal but 

seperated) og einnig að kynin séu jöfn en með ólíkar skyldur, skyldur sem ráðast af 

líffræðilegu kyni.  

Í flest öllum moskum er kynjaskipting, það er, salarkynnum er skipt upp í 

karlarými og kvennarými. Það er einnig þannig í þeirri mosku sem ég heimsótti í 

Danmörku og þeim tveim moskum sem ég heimsótti á Íslandi. Þegar ég tala um mosku 

á ég við húsakynni á vegum samfélaga múslíma þar sem fer fram bænahald, félagsstarf 

og trúfræðsla. Þau húsakynni eru til í ýmsum útgáfum og lúta ekki endilega arabískum 

arkitektúr. Ýmist er salarkynnum skipt upp vinstri-hægri eða framar-aftar og er þá 

einhverssonar skilrúm á milli eða þá að konurnar eru alfarið hafðar í öðru herbergi, 

stundum með sýn inn í karlarýmið í gegnum glugga eða þá að þær hlusta á þann atburð 

sem er í gangi, í gegnum hátalarakerfi  í sínum salarkynnum. Ég hef heyrt alls konar 

útskýringar á þessu, jafnt frá múslímskum konum sem körlum. Meðal annars 

eftirfarandi:  

„Það er til að konunum líði betur, ... til þess að konurnar séu ekki að trufla, ... af 

því að konurnar eru með lítil börn, ... af því að konurnar rápa, ... vegna þess 

konunum finnist erfitt að fara niður á fjóra fætur og lúta niður í bænastellingu 

þegar það er fullt af mönnum fyrir aftan þær.“ 

Þetta eru nokkrar af þeim skýringum sem mér voru gefnar á rannsóknarferlinu. 

Aðskilnaður þarf þó ekki að vera alslæmur, eins og  fræðimenn gætu freistast til að 

álykta út frá sínum vestræna sjónarhól. Það er mögulegt að aðskilnaður sé konum til 

valdeflingar, að því gefnu að þær fái val um það sjálfar. Á þetta bendir Stacey P. Yadav, 
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sem er doktor í stjórnmálafræði, í grein sinni Segmented Public´s sem birtist í Journal of 

Middel East Women´s Studies Vol.6,No.2. þar sem hún fjallar um hvernig konur í 

Jemen, þar sem kynjaskipting er viðhöfð, hafa verið pólitískt virkar og komið á 

breytingum.
321

  

Hins vegar ber þess að gæta að slíkt á ekki við nema að því gefnu að kynin njóti 

sama réttar lagalega séð. Skilgreiningarvaldið á því hvað er einkarými og hvað er 

opinbert rými hafa karlar. Sú staðreynd gerir það ljóst að það þarf að fá karla í lið með 

femínistum til að koma á breytingum.  Stundum er það svo að karlar hlusta frekar á 

karla, líka þegar verið að ræða um málefni kynjanna.
322

 

 

5.2 Réttindi og skyldur kvenna innan íslam 

 

„Reclaim your country, your power, your religion, your dignity!“ 

                 Alaa Murabit, Lýbía.
323

 

Áhugi minn beinist fyrst og fremst að trúarveruleika kvenna og réttindabaráttu 

þeirra fyrir því að öðlast full réttindi innan sinna trúarbragða. Hópur kvenna innan íslam 

er gríðarlega stór og breiður. Konur eru líka ólíkar innbyrðis, búa í mörgum og 

mismunandi löndum, þar sem er fyrir mismunandi menning, þær hafa mismunandi 

menntun, hjúskaparstöðu, aldur, tilheyra mismunandi stéttum og svo framvegis.
324

  

Réttindi og skyldur kvenna innan íslam eru aðrar en karla. Það er staðreynd. 

Bæði í orði og á borði. Í orði kemur fram í Kóraninum að kynin hafa ólíkar skyldur og 

ekki jöfn réttindi. Við hjónaskilnað á faðirinn rétt á forræði samkvæmt reglum sem 

viðgangast í fjórum af  hinum fimm skólum hugsunar innan íslam, þetta á yfirleitt við 

eftir að börnin hafa náð sjö ára aldri eða þar um bil.
325

 Börnin tilheyra föðurnum 

(e.patrilineal descent).
326

 Faðirinn á öllum tilfellum að vera múslimi, þ.e.a.s. að konur 
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innan íslam mega ekki giftast öðrum en múslímum. Þetta gengur þvert á þau lög sem 

ríkja t.d. í Danmörku og á Íslandi þar sem æ algengara er að um sameiginlegt forræði sé 

að ræða.  

Þetta kemur fram í skilnaðarmálum þar sem karlinn á mun auðveldara með að fá 

skilnað en konan.
327

 Þetta kemur fram í erfðarrétti, þar sem systur erfa til hálfs á við 

bræður sína.
328

 Þetta kemur fram í vitnisburði, en vitnisburður kvenna er aðeins metin til 

hálfs á við karla.
329

  

Þetta kemur fram í því að það má refsa konum (ar.daraba) ef karlinn óttast 

hjúskaparbrot.
330

 Þetta kemur fram í því að körlum er frjálst að stunda fjölkvæni, ganga 

að eiga allt að fjórar konur, svo fremi þeir geti komið eins fram við þær allar.
331

 Þetta 

kemur fram í því að konur hafa ekki yfirráð yfir eigin líkama eða kynverund, því þær 

eru akurlendi karlsins þar sem  ganga má til sáningar að vild.
332

  

Konur sem talað er um í Kóraninum eru ekki nafngreindar nema María móðir 

Jesú (ar.Miriam).
333

 Skylda konunnar er að láta eiginmanni sínum í té kynlíf, þegar 

hann biður um það.
334

 Augljóst má því vera af framangreindu að staða kynjanna innan 

íslam er ekki jöfn.  

 

5.3. Femínismi innan Íslam 

„I had listened to the sermon in the basement room assigned to the women 

members of the congregation, while the men occupied the main hall 

upstairs“ 

                   Leila Ahmed, Egyptalandi.
335
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Femínismi berst gegn feðraveldisuppbyggingu, meðal annars með því að koma á 

framfæri upplýsingum og greiningu á fyrirbærinu. Femínismi er eitthvað sem fólk tengir 

ekki við íslam í fljótu bragði, það er frekar að íslam sé tengt við undirokun kvenna, 

grýtingu og hýðingar, enda er það vinsælt fréttaefni.
336

 En því fer fjarri að innan íslam 

sé ekki að finna femínisma af ýmsu tagi og kvenfrelsisbaráttu.  

Femínismi innan íslam sækir sumt í smiðju femínistahreyfinga vesturlanda, þar 

sem þær fóru fyrr af stað og hafa aflað mikillar þekkingar og reynslu.
337

 Þetta er þó 

mjög viðkvæmt og hafna margir múslímar því sem frá Vesturlöndum kemur á 

grundvelli þess að það voru Vesturveldin sem kúguðu múslímsk ríki á nýlendutímanum 

og gera raunar enn, þó í öðru formi sé. Það viðhorf hefur komið fram hjá sumum 

íslömskum femínistum að þær hafni vestrænum femínisma á þeim forsendum að þær 

vilji ekki hætta að vera konur, með þeim líffræðilegu hlutverkum sem því fylgja, en 

slengt hefur verið fram að vestrænir femínistar séu sífellt að afneita sínu líffræðilega 

ákvarðaða kyni og reyna að vera karlmenn.  

Mikilvægt er að þverþjóðlegt samstarf femínista haldi áfram, trúarbrögð eiga 

ekki að skilja konur að.
338

 Íslamskir femínistar byggja rök sín á trúarbrögðunum sjálfum 

og kenningum þeirra. Þær leggja áherslu á jöfn réttindi kynjanna bæði í opinberu rými 

og einkarými. Mikil áhersla er lögð á menntun stúlkna. Margir femínistar innan íslam 

vilja meina að með því að karlar hafi nær eingöngu túlkað textana, Kóran og hadith þá 

hafi sjónarhorn kvenna verið sniðgengið og það jafnrétti sem spámaðurinn vildi koma á 

hafi verið ýtt út af borðinu. Þannig hafa karlar tekið sér skilgreiningarvaldið. Femínistar 

innan íslam vísa gjarnan til Aisha sér til stuðnings, sem var yngsta kona Múhameðs, en 

rekja má 2210 hadith umsagnir til hennar.
339

 

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar fóru konur innan íslam að koma á fót 

skólum fyrir stúlkur, sjúkrahús og heilsugæslu.
340

 Það er upp úr þessum jarðvegi sem 

íslamskur femínismi fæðist, hann verður til sem gagnrýni á þetta kynjabundna 

túlkunarvald. Með því að menntun kvenna hefur aukist í seinni tíð og orðið æ algengari 
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eru þær farnar að tjá sig í auknum mæli og leggja sitt á vogarskálarnar varðandi 

umbætur innan trúarbragðanna og menningarlega aðlögun.
341

  

Í takt við breytta tíma hópast þær úr eldhúsunum og inn í háskólana. Þaðan 

útskrifast þær með ýmsar gráður og er það vel. Rithöfundurinn og fræðimaðurinn Tariq 

Ramadan vill meina að þörf sé á umbótum, á málefnum kvenna innan íslam. Það getur 

hins vegar verið ýmislegt sem átt er við með hugtakinu umbætur. Ég vona að höfundur 

eigi við umbætur fyrir konurnar, að þær fái að njóta jafnra réttinda á við karla, lagalega 

séð. Ramadan segir í bók sinni Western Muslims and The Future of Islam:  

„The issue of women is a sensitive one in almost all Western Islamic 

communities, and it sometimes appears that the whole question of faithfulness to 

Islam centers on it.“
342

 

Hann vill ekki ganga svo langt að kalla konurnar, sem vinna að kvenréttindum innan 

íslam, femínista, þar sem hann telji það svo gildishlaðið hugtak og bera keim af 

nýlenduhugsun. Hann vill heldur kalla femínisma innan íslam „Islamic femininity“ eða í 

lauslegri þýðingu; íslömsk kvenlegheit eða íslamskan kvenleika.
343

  

Tariq Ramadan hefur mikið skrifað um íslam og er sjálfur frjálslyndur múslími. 

Hann var útnefndur árið 2004, af tímaritinu Times, einn af 100 áhrifamestu mönnum 

21.aldarinnar.
344

 Ramadan er þó umdeildur og ekki eru allir á eitt sáttir um boðskap 

hans. Hann vill meina að múslímar sem eru búsettir í Evrópu og Bandaríkjunum eigi að 

aðlagast samfélaginu eins vel og þeir geta og hann hvetur múslíma til að taka fullan 

þátt, í stjórnmálum og samfélagsmálum, afla sér menntunar og forðast að festast í 

hugsunargangi fórnarlamba samfélagslegs misréttis.  

Ramadan lýsir yfir að hann sé ósáttur við að hið múslímska samfélag þegi þunnu 

hljóði yfir misrétti gegn konum og feli sig bak við orð spámannsins um að fólk eigi ekki 

að vera að blanda sér í það sem því kemur ekki við. Okkur kemur það við ef annað fólk 
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þjáist. Það er samfélagsleg og siðferðisleg skylda hvers manns að bregðast við þjáningu 

meðbræðra okkar og systra.
345

  

Femínistar innan íslam hafa mótmælt því að þurfa að biðjast fyrir í aðskildu rými 

í moskunum. Þær benda á að það var ekki svo á dögum Múhameðs. Múslímskar konur í 

Bandaríkjunum er framarlega í baráttunni og neituðu að nota bakdyrnar á moskunni í 

Morgantown í Virginíu fylki. Ögruðu þær aldagömlum hefðum og umgengnisreglum 

sem byggja á aðskilnaði kynjanna. Árið 2010 báðust Fatima Thompson og fleiri konur 

fyrir í aðalsal mosku í Washinton DC. Konunum konurnar neituðu að yfirgefa salinn og 

héldu mótmælum sínum áfram.
346

 Þetta hefur valdið mikilli umræðu um aðskilnað 

kynjanna í moskum.  

Konur innan íslam í dag mótmæla mismunun,  reglugerðum sem ekki eru 

gagnlegar konum og þær standa saman og berjast fyrir réttindum til handa konum innan 

íslam varðandi hjónaskilnaði, eignarhald, forræði barna og fleira. Tariq Ramadan bendir 

á, að það er þó því sem næst ógerlegt að rífa sig algerlega frá því hugsanamunstri sem 

tilheyrði gamla samfélaginu, en þetta sé allt á réttri leið með því að fræðimenn, og 

konur, séu að vinna saman að hreyfingu þeirri sem sé að skapa kvenréttindi innan 

íslam.
347

 Tariq Ramadan heldur áfram í bók sinni og segir:  

„...feminism is on the march, even if it is difficult in the West to accept that a 

Muslim woman can be liberated from within the very confines of the Islamic 

terms of reference, or that a woman who wears a headscarf may in some way be 

really free and liberated.“
348

 

Konur eru orðnar sýnilegri í samfélaginu með þessari þróun og þær fara margar 

hverjar fram á það að rétti þeirra, til að stunda trú sína, sé sýnd virðing, með því að bera 

slæðu sem sýnilegu tákni um að þær séu múslímar. Þó kona beri slæðu þarf það ekki að 

tákna að hún sé kúguð, þvert á móti, segir Ramadan. Mér þótti athyglisvert að engin 
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viðmælandi minn, sem bar slæðu, vildi meina að hún gerði það vegna kröfu frá 

umhverfinu eða trúarbrögðunum.  

Helmingur viðmælenda minna bar slæðu. Þær ástæður sem voru gefnar voru á 

borð við; stolt af uppruna sínum, stolt af íslam, ósk um að virða hefðir, til að sleppa við 

áreiti frá karlmönnum, sem hluti af trúboði og til að gera trú sína sýnilega út á við. 

Slæðan er svo mikið meira en bara slæða. Slæðan getur verið andóf, yfirlýsing, pólitísk 

og leið til að aðskilja sig frá umhverfi sínu.
349

  

En um leið og Ramadan, þessi þýðingarmikli hugsuður, fyrirlesari, kennari, 

rithöfundur og fyrirmynd, lýsir yfir stuðningi sínum við réttindi kvenna, tekur hann það 

til baka, með því að segja að konurnar eigi að vera konur á ákveðin hátt frammi fyrir 

Guði og öðrum manneskjum, andlega, félagslega, pólitískt og menningarlega, frjálsir, 

sjálfstæðir þátttakendur- eftir því sem Textinn krefst.
350

 Hér er hann þá væntanlega að 

meina þá sömu trúartexta og hafa bundið konurnar fastar í ójöfnuði þeim sem kveðið er 

á um í Kóraninum og hadith.  

 

Íslamskar konur sem aðgerðarsinnar  

“Islamic family law is offense against God. We are not trying to get rid of 

sharia, but reforming the family law.”  

                      Ramzia Al-Eryani frá Jemen.
351

 

Íslamskar konur sem aðgerðarsinnar (e.Islamic women activist) eru svo aftur í 

öðrum flokki en íslamskir femínistar og taka aðra nálgun á málstaðinn. Þær vilja flestar 

ekki hafa neitt með femínista að gera og leitast við að breyta innan frá og fá réttindi með 

pólitískum aðgerðum. Aðaláhersla þeirra er, þó rétt eins og femínistanna, að fá til baka 

þau réttindi sem Guð gaf þeim í Kóraninum.  

Þær leggja mikla áherslu á að íslam sé ekki vandamál fyrir konurnar. En þær 

sætta sig þó við þau vers sem femínistar telja halla á konur og telja að um fáfræði og 

rangtúlkanir sé að ræða. Margar þeirra eru mjög mikið menntaðar og hafa aðgengi að 
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alþjóðlegu samstarfsneti og nýta sér óspart veraldarvefinn til að koma upplýsingum á 

framfæri og afla málstað sínum fylgis.
352

  

Í skýrslu DIIS (Danish Institute for International Studies) sem kom út í febrúar 

2012 eru þessi mál rædd og skoðunum þessara kvenna komið á framfæri. Þær leggja 

áherslu á að íslam gefi kynjunum jöfn en fjölbreyttari gagnvirk réttindi og skyldur. Þar 

sem kynin séu ólík að eðlisfari þá hafi Guð ætlað þeim ólíkar skyldur. Karlinum ber að 

sjá fyrir og annast konu sína og þær konur sem í fjölskyldu hans eru, en konunni ber 

fyrst og fremst að annast fjölskyldu sína. En ef konan nær að hafa orku til að gera meira 

þá beri henni skylda til að taka þátt í samfélaginu og láta gott af sér leiða, hún muni þá 

uppskera ríkulega í paradís.
353

  

Í skýrslu DIIS 2012 kemur fram að þær leggja áherslu á að aðskilja sig frá 

femínistum og mótmæla harðlega þeirri vestrænu staðalmynd að múslímskar konur séu 

þjáð fórnarlömb sem líði fyrir kvenhatur (e.misogyny) og feðraveldisuppbyggingu 

trúarbragðanna. Eitt af þeim atriðum sem aðskilur þessa hópa er spurningin um hvort 

eigi að nota frjálslyndar verlandlegar nálganir varðandi málefni tengt kynjunum og 

réttindamiðaða baráttu.  

Menningarlegar hindranir og áskoranir er eitthvað sem þessar konur horfast 

daglega í augu við. Ríkjandi viðmið og skoðanir,  sem oft eiga rætur sínar að rekja til 

siðvenja og hefða ættbálka samfélaga svæðanna fyrir botni Miðjarðarhafs, hindra 

konurnar í því að öðlast menntun og taka þátt í starfi innan samfélagsins, sem flokkast 

samkvæmt gömlum túlkunum karla undir opið rými. Þær telja að menntunarskortur og 

fátækt sé meiri áhrifavaldur en feðraveldisuppbygging trúarbragðanna, ásamt því að 

þeim standi síður til boða en körlum, aðgengi að læknisþjónustu og tækifæri séu fá á 

vinnumarkaðnum.
354

  

Þær vilja því meina að það séu ekki trúarbrögðin sem slík sem séu að valda 

konunum vanda, heldur samfélagsleg vandamál á borð við menntunarskort, fátækt, skort 
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á tækifærum á atvinnumarkaðnum, ójafna skiptingu fjármagns og að þessi vandamál 

leiði svo til aukinnar kúgunar á konum, sem meðal annars kemur fram í auknu ofbeldi 

gegn konum, aukningu í giftingum ólögráða stúlkna og einhliða skilnaða, að hálfu 

eiginmanna.  

Eitt af þeim vandamálum sem þær benda á er að konur njóta verndar karla í 

samfélaginu, svo lengi sem þær hlýða og eru á botni valda píramídans. Klífi þær upp 

metorðastigann t.d í pólitík þá njóti þær ekki slíkrar verndar lengur. Þær hallast frekar 

að orðanotkun  eins og jafngildi (e.equity) og uppbót þ.e að kynin bæta hvort annað upp 

(e.complementarity) í stað orða sem þær telja of gildishlaðin, á neikvæðan hátt í 

tengslum við nýlendustefnu, eins og jafnrétti (e.equality) femínismi og kyn 

(e.gender).
355

  

 

5.4  Mannréttindi 

“Violation of human rights is our reality on a daily basis.” 

             Maryam Al-Khawaja, Bahrain.
356 

Í bók sinni Mannréttindi, sem fjallar um mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, sem bæði Ísland og Danmörk eru aðilar að, segir höfundur, Ásgeir Þór 

Árnason, verkefnisstjóri félagsvísinda- og lagadeildar Háskólans á Akureyri: 

“Mannréttindi eru óháð stétt, stöðu, fjölskyldu, atvinnu, trú og menningu fólks 

Mannréttindi fylgja öllum frá vöggu til grafar. Litarháttur, kynferði, þjóðerni, 

tunga eða stjórnmálaskoðanir fólks breytir þar engu um. Tilvist manneskju veitir 

henni rétt til að njóta mannréttinda til jafns við alla aðra.“
357

 

Þessum rétti má ekki svipta fólk og það getur ekki afsalað sér grundvallarréttindum. Ég 

tók eftir því að í almennri umræðu í samfélaginu um sharia lögin, þá virðast borgararnir 
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álíta að sharia séu eingöngu þessi litli hluti, sem nefnist hudut (et.hadd).
358

 Tel ég 

líklegt að þar megi að stórum hluta kenna um einsleitri, neikvæðri og oft villandi 

umfjöllum fjölmiðla.  

Á Íslandi eru mannréttindi þegnréttur allra einstaklinga í þjóðfélaginu. Í 65. 

grein stjórnarskrárinnar er tekið fram að allir njóti jafnra mannréttinda burt séð frá öllu 

öðru.
359

 Samt felast í þessu tvöföld skilaboð frá hinu opinbera, annarsvegar jöfn réttindi 

fyrir alla og hinsvegar þjóðerniskrafa þar sem íslensk menning og er hafin til skýjanna, 

og skýr krafa er gerð á aðflutta um að samlagast og tala íslensku, þó ríkið sé hinsvegar 

ekki að gera öllum aðfluttum jafnt undir höfði t.d varðandi íslenskukennslu.  

Það er hagur okkar allra að berjast fyrir jöfnum rétti. Það er hagur samfélagsins 

að allar manneskjur fái notið réttar síns, siðferðilega og lagalega. Eitthvað sem okkur á 

Íslandi finnst svo sjálfsagt mál að það taki því ekki að tala um það. Hugsanlega erum 

við svo vön að njóta mannréttinda að við áttum okkur ekki á því hvernig það gæti verið 

að vera án þeirra.
360

  

Konur hafa átt undir högg að sækja i mannréttindamálum og hafa öldum saman, 

bæði innan gyðingdóms, kristni og íslam, staðið höllum fæti andspænis körlum og haft 

minni réttindi en þeir. Amina Wadud prófessor í íslömskum fræðum  vill meina að 

konur hafa verið hlutgerðar innan sharia laganna, að þær hafi haft fulla mennsku 

(ar.khilafah) en hún hafi verið tekin af þeim. Hún segir í bók sinni Quran and Women, 

Rereading the Sacred Text from a Woman´s Perspective:  

„It is a violation of the very dignity of woman as a human being and as khalifah, 

or trustee before Allah. It makes little difference if fit was not intended to 

marginalize her; it is still a violation.”
361

 

Í Kóraninum eru kynin jöfn frammi fyrir Guði, það er, sálir þeirra eru jafn dýrmætar og 

gerðir þeirra vega jafn þungt þegar kemur að því að þau verða dæmd á efsta degi fyrir 

gerðir sínar og þær hvatir sem að baki liggja, eða hver ætlun þeirra var með gerðum 
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sínum. (sjá skýringarmynd 2) Hinsvegar er gerður greinarmunur á kynjunum í Kóraninum 

og hlutverkum þeirra. Þetta gekk allt upp á sjöund öldinni, en tímarnir breytast og 

mennirnir með, og ein af þeim rökum sem notuð hafa verið fyrir því að endurbæta íslam 

eru nákvæmlega þessi, að samfélagið á sjöund öldinni er ekki hið sama og í dag.  

Það sem flækir málin, er að ef það stendur í Kóraninum er það óumbreytanlegt, 

því orð Kóransins eru talin frá Guði komin. Það sem talið er hafa komið frá Guði er 

fullkomið og það sem stendur í Kóraninum er vilji hans og leiðbeiningar hans til 

mannkyns. En á þetta við í dag þar sem samfélagið er allt öðruvísi núna en það var fyrir 

1400 árum síðan.  

Mannréttindi og mannhelgi er að mínu mati mikilvægara en bókstafskenningar 

sem voru skrifaðar inn í allt aðrar kringumstæður en við búum við í dag. Kjarni 

kröfunnar um mannréttindi og mannhelgi er að hver einstaklingur, óháð kyni, fái notið 

sérstöðu sinnar án óréttmætra krafna frá öðrum.
362

  

Í Mið Austurlöndum hafa karlar haft tækifæri til að rétta hlut kvenna með 

lagasetningum og víða hefur það verið gert að einhverju leiti, en aldrei farið alla leið.
363

 

Ég vil halda því fram að engin mannréttindi séu án kvenréttinda og að konur eiga rétt á 

fullri mennsku og fullum mannréttindum. Tek ég undir staðhæfingu bresku 

kvenréttindakonunnar Rebecca West:  

„Feminism is the radical notion that women are people.“ 364 

 

5.5. Tvíhyggja og „hinun“   

 

„Sko auðvita er fólk forvitið, skárra væri það nú. Þau horfa mikið, en segja 

lítið. Ég veit ekki hvort allir á Íslandi eru svona (hlær). Annars er fólkið 

mjög almennilegt, en mér finnst eins og þau vorkenni mér, mér finnst það 

erfitt. Ég er stolt kona, stolt af uppruna mínum, stolt af því að vera 

múslími- ég skammast mín ekki fyrir það og á ekki að gera það.“  

               Sæunn, á sextugsaldri, Ísland. 
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Vestræn þjóðhverfa virðist hafa verið ríkjandi meðal fræðimanna á 

vesturlöndum þegar þeir hafa tekið sér skilgreiningarvald varðandi hverjir tilheyra því 

sem þeir flokka sem jaðarhóp.
365

 ,,Við og hinir” viðhorf tvíhyggjunnar stuðlar að 

sundrungu en ekki að gagnkvæmri virðinu, þar sem þau eru í eðli sínu mjög þjóðhverf.  

Konur innan íslam verða fyrir þrennskonar „hinun“ (e.otherness), það er „hinun“ 

sú sem konur almennt verða fyrir í samfélaginu og svo líka sem múslímar almennt 

verða fyrir í þjóðfélaginu í Danmörku og á Íslandi og svo aftur sú „hinum“ sem 

konurnar verða fyrir innan sinna eigin trúarbragða, innan íslam.  

Þess ber þó að geta að í því fjölmenningarlega samfélagi sem er í Danmörku og 

er nú komið til Íslands, má búast við að upp komi árekstrar ólíkra menningarheima, 

trúarbragða og hugmyndafræði, vegna vanþekkingar, fáfræði og fordóma á báða bóga. 

Á þetta bendir Samuel Huntington í bók sinni The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order.
366

  

Við getum ekki bara lokað augunum fyrir því að árekstrar geti orðið þegar ólík 

menning, siðir og venjur mætast, og verið í afneitun. Það er þessi framandgering á 

„hinum“ sem er forsenda fyrir réttlætingum á mismunun og menningarlegu ofbeldi.
367

 

Allar lífveru eru tengdar á einn eða annan hátt, heimurinn og lífið í honum fóstrar okkur 

öll og þar af leiðandi varðar okkur um að náunga okkar líði vel.
368

  

 

5.6.  Samþykki samfélagsins 

„Það skiptir svo miklu máli, þegar fólk deilir sömu ástríðu, þá hverfa allar 

hindranir“ 

                Mirjam, á fimmtugsaldri, Danmörk. 

Danmörk og Ísland eru hvortveggja ríki sem leggja mikið upp úr hugmyndum 

um lýðræði og mannréttindi, en þó má sjá í lagasetningum og í orðræðunni, bæði hins 

opinbera og hjá almennum borgurum, mikla tvíhyggju og þar með andúð á því sem þau 

flokka sem minnihlutahópa eða jaðarhópa. Hér virðist ráða ríkjum forræðishyggja í 
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anda nýlendustefnunnar þar sem vesturlönd voru sannfærð um að þeirra gildismat væri 

best og hentaði öllum samfélögum, alveg sama hvaða menningarlegi mismunur var á 

sögu og hefð þeirra landa sem í hlut áttu.  

Suma þætti úr menningu aðfluttra múslíma hvorki geta né vilja þessi tvö 

samfélög samþykkja út frá t.d mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
369

 Þetta eru 

atriði eins og t.d kúgun minnihlutahópa, skerðing á tjáningarfrelsi og kvenréttindi.
370

 

Öllu frelsi fylgir ábyrgð. Okkar ábyrgð er að vera sanngjörn og réttlát við annað fólk, 

sama hvaða trúarbrögðum, þjóðerni eða kyni það tilheyrir. 

 

Samantekt úr kafla 5 

Í þessum kafla hef ég fjallað um kyngerfi og kynferði, réttindi og skyldur kvenna 

innan íslam ásamt mannréttindum samkvæmt mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Einnig hef ég kynnt til sögunnar femínisma innan íslam og íslamska 

aðgerðarsinna. Ásamt því fjallaði ég um hvers vegna hið líffræðilega kyn skiptir svo 

miklu máli innan íslam og tengist beint inn á samfélagslega þætti. Einnig var komið inn 

á samþykki samfélagsins og þá tvíhyggju og mismunun sem í samfélagsgerðinni býr og 

er arfur okkar frá fyrri tímum. Nú kemur að III. og síðasta hluta ritgerðarinnar þar sem 

komið verður inn á afleiðingar og áhrif feðraveldisuppbyggingar trúarbragðanna á 

konurnar og á samfélagið. Einnig mun ég koma inn á endurtúlkun trúartexta ásamt því 

að kynna niðurstöður úr rannsókninni.  
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III. Hluti.  Niðurstöður 

 

6.   Niðurstöðu rannsóknar 

 Í þessum þriðja og síðasta hluta ritgerðarinnar tek ég saman niðurstöður og 

tillögur til úrbóta m.a aukin meðvitund samfélaga, vitundarvakning ef svo má segja. Við 

erum öll samábyrg fyrir því að staða kvenna batni. Við þurfum að taka afstöðu gegn 

kúgun minnihlutahópa, en á friðsamlegan hátt. Við þurfum að leggja áherslu á hið 

sammannlega og muna að kynjamisrétti er okkur ekki eðlislægt. Kynjamisrétti innan 

íslam, er arfur frá fyrri kynslóðum.  

Viðmælendur mínir gerðu allar skýran greinarmun á íslam sem trúarbrögðum, og 

svo sem hluta af menningu og siðvenjum. Viðmælendur mínir í Danmörku gerðu skýran 

greinarmun á því að vera menningarlegur múslími og svo trúaður múslími.  

Þær sem báru slæðu litu ekki endilega á sig trúaðri, því slæðan getur verið svo 

margt fleira en bara trúarlegt tákn. Slæðan og klæðaburður kvennanna var í þessu tilviki 

ekki endurupptaka gamalla hefða í heldur þeirra máti til að hverfa aftur til íslamskra 

gilda, en með nýju sniði. Konurnar voru með þessu að koma með yfirlýsingu í flestum 

tilfellum, þær voru að gefa þau skilaboð til umhverfisins að þær væru stoltar af sinni trú 

og vildu sýna samstöðu.  

Það að bera slæðuna eða burqu gat veitt þeim meira frelsi til að fara út í 

samfélagið, varið þær fyrir áreiti en einnig valdið því að þær urðu fyrir aðkasti af hálfu 

ytra samfélagsins.  

Sumar töldu þetta hlut af sinni sjálfsmynd og þær litu á þetta sem hluta af da´wa 

(trúboði). Þær sem ekki báru slæðu voru ekki endilega minna trúaðar en hinar sem báru 

slæðu. Þær gáfu skýringar á borð við að þær túlkuðu slæðuburð á annan hátt, að það 

passaði ekki inn í Vestrænum samfélögum og að það væru hvergi bein ákvæði um það í 

Kóraninum. 
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6.1.  Áhrif og afleiðingar fyrir konurnar  

„Kona innan íslam er í raun aldrei sín eigin, hún fer frá föður sínum til 

eiginmanns og ef eiginmaður hennar deyr, þá fer hún til frænda síns eða 

elsta sonar“                                   

                Mark Sedgewick, Árósarháskóla. 

 Hvaða áhrif og afleiðingar hefur það fyrir konur að vera mismunað á grundvelli 

líffræðilegs kyns? Ég hef sýnt fram á það að konur verða fyrir mismunun á grunvelli 

kyns innan trúarbragðanna, þar sem trúarbrögðin byggja á feðraveldiskenningum og 

gert er upp á milli kynjanna á láréttum ási, þ.e. samfélagslega, þó það sé ekki gert á 

lóðréttum ási þ.e. að bæði kynin standa jafnfætis frammi fyrir Guði (sjá skýringarmynd 

2). Ég vona að trúarbrögðin muni einhvern tímann horfast heiðarlega í augu við 

fortíðina og þau rangindi sem konur hafa verið beittar. Það er forsenda þess að hægt sé 

að leiðrétta þetta misrétti sem kvenkyn, sem er sköpun Guðs til jafns á við karlmenn, 

hefur verið beitt. Þetta misrétti hefur verið réttlætt með til tilvísunum í helga texta, 

hefðir og í sunnah og verið viðhaldið af körlum sem sitja við stjórnvölinn og hafa tekið 

sér skilgreiningarvaldið. 

Þessi mismunum hefur áhrif á konurnar og rétt þeirra til jafnrar mennsku, allt frá 

vöggu til grafar. Stigsmunur er á viðhorfum samfélaga þessara tveggja landa, Íslands og 

Danmerkur, gagnvart íslam og konum innan íslam. Viðbrögð og viðhorf samfélagsins 

sem konurnar búa í, móta upplifanir kvennanna og hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Viðmælendur mínir eru meðvitaðir um að hallað er á hlut kvenna innan íslam en þær 

skýra þessa staðreynd í burtu með því að benda á að það séu karlar sem séu að taka sér 

túlkunarvaldið, að það séu karlar sem séu að snúa út úr helgum textum sér í hag, að 

konurnar láti þetta viðgangast eða að þær hafi ekki næga þekkingu til að geta tjáð sig 

um þetta.  

Þær vilja meina að ekkert sé í raun að trúarbrögðunum sem slíkum, né heldur 

hinum helgu textum, það sem sé að er það að manneskjurnar eru ófullkomnar og 

breyskar, því Guð hafi ætlað konum fulla mennsku til jafns á við karla. Sjálfsmynd 

kvennanna ber þess merki að þær sæta „hinun“ bæði frá samfélaginu og sínu eigin 

trúarsamfélagi. Ég tek hér niður í viðtal við einn viðmælanda minn í Danmörku sem ég 
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gaf nafnið Habibi þar sem hún er að segja frá heimsókn í heimaland fjölskyldu sinnar 

þar sem hún upplifði mjög greinilega að vera mismunað á grundvelli kyns:  

„Ég reyndi að fara í mosku þegar ég var úti í Túnis, en mér var meinaður 

aðgangur. Það var af því að ég var ekki með slæðu og konur eiga að vera með 

slæðu þar. Mér leið ömurlega að fá ekki að fara inn því þetta er partur af mér og 

minni menningu. Þetta er fáránlegt, í stuttu máli sagt, fáránlegt.... Það er kannski 

betur skiljanlegt að Danir eigi erfitt með að venjast mér og sættast við hver ég er 

og hvaðan ég kem, þeir eru auðvita sjálfstæð þjóð með sína eigin menningu. En, 

þegar manns eigið fólk vísar manni frá og hafnar manni, þá er það mjög 

undarleg tilfinning. Ég er, ég er, ég er bara ekki samþykkt í þessari menningu.“ 

                    Habibi, 18 ára, Danmörk. 

Það er augljóst af frásögn viðmælanda míns að hún var að upplifa mismunun á 

grundvelli kyns frá sínum trúarbrögðum og svo upplifa þær einnig mismunun frá hinu 

ytra samfélagi, en um það er fjallað í kafla 6.2. Hér kemur sjónarhorn viðmælenda sem 

er búsett á Íslandi en er fædd og uppalin í íslömsku ríki: 

„Já í dag, ég meina, málið er að við þurfum að skila? Skilja? [aðskilja?] já 

aðskilja íslam og karlavald því íslam núna eins og íslam fyrir tvö þúsund árum 

síðan skilurðu? Á að vera. En breytingar eru að það karlavaldið sem þeir eru að 

stýra og túlka og gera, en á tímum hans Muhammad konur voru miklu betra en 

konur eru núna. Þetta er ekki íslam! þetta er menning og  karlavald og allt þetta 

dót sko. En konur og karlar í íslam alveg eins. Enda er margir eða margar konur 

sem segja eins og konur í Saudi Arabía eða Gulf state´s spyrja um að gefa okkur 

réttindin til baka sem íslam gaf okkur! Meðal annars réttindi að skilja, réttindi að 

velja eiginmaðurinn minn, réttindi að læra, réttindi að vinna, skilurðu? Að vera 

með þitt eigið peningana, stýra þitt eigið líf, þetta er innan íslam trú en var tekið 

frá konum eða er tekin frá konum. Já það er erfitt.“
371

 

         Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 

                                                           
371

 Málfarsvillur læt ég standa.  



101 
 

Hér er augljóst að viðmælandi minn vill meina að kúgun kvenna sé afurð karlaveldis 

uppbyggingar samfélagsins en ekki trúarbragðanna sjálfra. Hún virðist verja Múhameð 

og Kóraninn, þó það komi fram í Kóraninum berum orðum að konur séu skör lægri en 

karlar, en það segir í súru4:34.
372

  

„Körlum ber að annast og vernda konur, því Allah hefur gert einn öðrum 

fremri...“ 

Athyglisvert er að hún gagnrýnir feðraveldið, en ekki trúarbrögðin sjálf. Hún segir að 

karlar mistúlki Kóraninn og trúarbrögðin sér í vil, en talar ekki um að Kóraninn sjálfur 

eða að Múhameð hafi mismuni kynjunum. Það kemur fram að femínismi innan íslam 

geti bætt stöðu kvennanna með því að koma á breytingum til að tryggja konum jafnan 

rétt fyrir lögunum, sjálfstæði og sjálfræði í gegnum nýja túlkun á trúartextum. Íslam 

sem trúarbrögð eru alt umlykjandi hugmyndakerfi sem enn í dag krefjast ákveðinna 

kynja-hlutverka og hegðunar af fylgjendum sínum. Samkvæmt nýjustu skýrslu DIIS er 

talið að þverþjóðlegt samstarf geti gagnast íslömskum konum vel í réttindabaráttu 

sinni.
373

  

 Allir viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að það að vera múslími sé hluti 

af þeirra sjálfsmynd. Þær voru allar mjög hrifnar af því göfuga og góða innan 

trúarbragðanna svo sem, því að annast eldra fólk, gefa ölmusu, annast sjúka og því um 

líkt. Þær töluðu allar um að trúin hefði hjálpað þeim í gegnum erfiða hluti, eða erfið 

tímabil  í lífinu.  

Allar konurnar leituðust við að gefa góða mynd af trúarbrögðunum sjálfum. 

Þegar ég spurði út í eitthvað sem þær töldu að gæti gefið neikvæða mynd af 

trúarbrögðunum brugðust þær allar við með því að; ýmist útskýra það í burtu, með því 

fólk væri ófullkomið, að það væri Guðs að dæma á efsta degi, að kynin væru jöfn 

frammi fyrir Guði, þær tóku fram að það ætti að gera greinarmun á hefðum og 

trúarbrögðunum sjálfum. Fram kom að það þyrfti ekki nema nokkra veika einstaklinga 

sem gerðu hryðjuverk, til að koma illu orði á alla múslíma, þær kenndu fordómum 
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samfélagsins um, slælegum vinnubrögðum fréttamanna ásamt fréttaflutningi fjölmiðla, 

röngum upplýsingum, fáfræði almennings, beindu umræðunni annað eða báru við að 

þær vissu ekki nóg til að geta tjáð sig um efnið og fundu margar skýringar á því sem 

miður fer innan trúarbragðanna. Hér er brot úr viðtali sem ég tók við íslenska konu á 

fertugsaldri sem hafði skipt um trú og tekið upp íslam:  

„Svo eru múslímar ekkert alltaf barnanna bestir og eru stundum bara veikir 

einstaklingar inn á milli og koma óorði á hina, það er eins og það er eins og ef 

einn múslími gerir eitthvað slæmt, þó hann sé veikur á geði, þá taka allir hinir 

múslímarnir það inn á sig, af því að það er alltaf horft á að múslími gerði þetta.“ 

              Heiða, á fertugsaldri, Ísland. 

 

6.2. Áhrif og afleiðingar fyrir samfélagið 

„Religion and political parties need women and their experiences in order 

to meet their needs, men should not keep writing legislations alone as they 

have done.“ 

          Yahia Zaid, Egyptaland.
374

 

Samfélög þau sem við sögu koma í rannsókninni, eru á Íslandi og í Danmörk. 

Þjóðfélögin eru ekki lengur einsleit og einangruð. Hnattvæðingin hefur gert heiminn 

minni. Fjölmenning er tilkomin með aukinni hnattvæðingu og er komin til að vera. Í dag 

er ekki hægt að ganga út frá því að einungis afkomendur norskra víkinga og þræla þeirra 

búi og starfi á Íslandi. Þjóðin hefur lengi verið talin mjög einsleit en á síðari áratugum 

20. aldar hafa komið til landsins margir ,,útlendingar” og margt hefur breyst.
375

 Sumir 

koma til að vinna hér til lengri eða skemmri tíma, sumir koma hingað sem flóttamenn 

og aðrir sem hælisleitendur. Margt af þessu fólki hefur ílengst hér, fest rætur og aðlagast 

aðstæðum, aðrir hafa snúið til baka.
376

 Fjölmenning felur í sér menningu ólíkra hópa, 
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samþættingu þeirra og það að umvefja og fagna fjölbreytileikanum.
377

 Stundum gengur 

samþættingin vel og sundum ekki. Það sem stuðlar að því að samþætting gangi vel er 

meðal annars þjóðfélagsumræða, réttar upplýsingar til landans, ábyrgari 

fjölmiðlaumræða, þverpólitískar ályktanir og lagasetningar. 

Fjölmenningarstefna er mismunandi eftir löndum, sum þjóðfélög eru ekki með 

neina sérstaka stefnu í þessum málum, meðal annarra Ísland. Þau ríki þar sem 

fjölmenning hefur rutt sér til rúms, meðal annars með tilkomu erlends vinnuafls og 

flóttafólks, hafa orðið að bregðast við, þar á meðal Danmörk. Hvernig gengur fólki af 

erlendu bergi brotnu að komast inn í samfélagið á Íslandi? Gagnrýni sem hefur komið 

upp á hugtakið „fjölmenning“, er meðal annars, að það sé til þess fallið að greina ,,hina” 

frá ,,okkur”, en það er einmitt þessi aðgreining sem á það sinn þátt í því að framandgera 

aðflutta og hlutgera menningu þeirra og siði.
378

 Hvenær og hvernig verða konur af 

erlendu bergi brotnar að heimamanni og hversu mikið þurfa þær að aðlagast og breytast 

til að falla inn í samfélagið og hætta að skera sig úr? Í eftirfarandi viðtalsbút ræðir Mark 

Sedgewick lektor við Árósarháskóla um aðlögun og samþættingu: 

“Hvað er átt við með samþættingu og aðlögun? Samþætting er einn hlutur, því 

tæknilega séð er samþætting andstæða aðskilnaðar, þegar fólk talar um 

samþættingu er það í raun oft að meina aðlögun, ekki satt? Svo er verið að 

hvetja innflytjendur til að deila dönskum gildum og það er álitið sigur fyrir 

aðlögunina að þeir verði minna trúaðir...“ 

     Dr.Mark Sedgwick, Árósarháskóla. 

Allir viðmælendur mínir, í báðum löndum, áttu það sameiginlegt að hafa orðið 

fyrir „hinun“ og upplifað fordóma frá hinu ytra samfélagi. Allar þær konur sem ég 

ræddi við, og voru aðfluttar, sama hvort var á Íslandi eða í Danmörku, áttu það 

sameiginlegt að vera mikla virðingu fyrir landinu þar sem þær voru nú búsettar í, lögum 

þess og menningu. Ég innti konurnar allar út í upplifun þeirra af framgangsmáta 

opinberra starfsmanna. Það kom fram í gögnunum að konurnar voru að upplifa meiri 
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mismunum og fordóma frá almennum borgurum. Opinberir starfsmenn sýndu meira 

dulda fordóma og mismunun. Hér gríp ég niður í viðtal sem ég tók við konu í 

Danmörku þar sem hún er að ræða framgangsmáta opinberra starfsmanna. Hún hefur 

starfað sem túlkur í stóru sveitarfélagi í Danmörku:  

„Ástandið er ekkert orðið neitt betra, það er orðið verra ef eitthvað er. Í gegnum 

mitt starf sem túlkur, þá er ég kölluð til af félagsráðgjöfum og slíkt, og sú 

meðhöndlum sem konurnar eru að fá... (löng þögn). Stundum þá hreinlega verð 

ég að hjálpa þeim og koma á framfæri því sem er þeim fyrir bestu, til að geta 

hjálpað þeim, á eins varfærin hátt og ég nú get, því ef félagsráðgjafinn myndi sjá 

það myndu hann auðvita ekki vilja fá mig aftur sem túlk. Svo ég geri þetta mjög 

pent, það virkar best á Danina.“ 

             Mirjam, á fimmtugsaldri, Danmörk. 

Það kom ljóslega fram í viðtölunum að viðmælendur mínir í Danmörku eru að upplifa 

mismunun frá ytra samfélaginu í meira mæli en viðmælendur mínir á Íslandi. 

Samfélagið á Íslandi virðist vera frekar umburðarlynt gagnvart öðrum trúarbrögðum. 

Hér tek ég niður í viðtal við aðfluttan viðmælanda á Íslandi:  

„Ég vildi fá vinnu, [umm] eða hvað sem er bara, til að fá öryggis svona, en ég 

fór til félagsþjónustan, þetta er ekki eins og fyrir útlendinga núna, að þurfa að 

vera sex mánuði áður en þú kemur inn í kerfið. Það var rosalega vel tekið á móti 

mér í félagsþjónusta, heilsugæsla, allt....“ 

         Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 

Nú komum við að því að ekki er alltaf víst að þjóðfélög geti, eða eigi að umbera 

alla siði og venjur aðfluttra. Á þetta við um nokkrar trúarhefðir innan íslam sem stangast 

á við vestræn gildi, siði og á tíðum, við landslög.
379

 Samkvæmt viðmælendum mínum 

eiga múslímar sem búsetja sig í hinum vestræna heimi að lúta lögum landsins sem þeir 

eru búsettir í. Ákvæði í vestrænum lögum, til dæmis varðandi trúfrelsi, tjáningarfrelsi, 

erfðarrétt, jöfn réttindi kynjanna og prentfrelsi, stangast á við sum ákvæði innan sharia 
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laganna. Dagný, sem er aðflutt, fær hér orðið en hún hefur upplifað muninn á því að búa 

í vestrænu velferðarríki og svo íslömsku ríki:  

„Ég meina kannski ef við erum ekki með há prósenta af svona skilnaður, af því 

að konur eru líka, flestar eru ekki á vinnumarkaði og þau eru háðar föður eða 

bróður eða eiginmaður að sjá um þeim. Þær vita að þetta er málið að standa 

meira eða, eða taka á móti eða vera sterk, segjum það, því þú tapar mikið ef þú 

þekkist, ef fréttast í samfélaginu að, segjum að þú fórst til lögreglan á móti 

maðurinn þinn, hann lamdi þig og þú fórst til lögreglan, þá alla samfélagið allt í 

kringum þig ekki tala við þig, skilurðu?“
380

 

         Dagný, á sextugsaldri, Ísland. 

Þetta rennir stoðum undir það sjónarhorn að ekki er hægt að skrifa allt á 

trúarbrögðin. Sum hegðun er menningarbundið fyrirbæri og sum hegðun er bara 

persónulegt athæfi. Ofbeldismaður sem beitir ofbeldi og kúgun gerir það sama hvaða 

trúarbrögðum hann tilheyrir. Þessi viðmælandi minn er mjög fróð um sharía sem er 

henni mikið hjartans mál. Hún vill meina að ef textinn væri túlkaður inn í menningarlegt 

og sögulegt samhengi færi betur og konur innan íslam myndu fá öll réttindi til jafns á 

við karla í dag.  

Mannréttindi, sem margir vesturlandabúar eru orðnir svo vanir og telja svo sjálfsögð, að 

þeir leiða vart hugann að því, eiga erfitt uppdráttar innan íslam svo lýðræði, jafnrétti, 

tjáningarfrelsi og trúfrelsi. Samkvæmt túlkum bókstafstrúarmanna innan íslam er, sem 

fyrr segir, heiminum skipt upp í tvö svæði, og fara þessi tvö svæði ekki saman, dar al-

Islam (svæði íslam, svæði friðar) og  dar al-Harb (svæði átaka).
381

  

Það er ekki auðvelt fyrir múslíma að setjast að í Evrópu og aðlagast í vestrænum 

samfélögum, það krefst þess að stækka sjóndeildarhringinn mikið og hugsa upp leiðir til 

að geta ræktað trú sína, að aðlagast án þess að svíkja gildi trúarbragðanna. Fyrirbærið 

Euro íslam er það sem Tariq Ramadan vill meina að hjálpi til að íslam geti blómstrað og 
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aðlagast á vesturlöndum.
382

 Til þess að þetta sé hægt þurfa bæði aðfluttir og heimamenn 

að aðlaga sig og gera málamiðlanir. 

Svo kemur að hinu, sem er sá samfélagslega mótaði veruleiki, meðal annars í 

mörgum Asíulöndum, löndum sem liggja fyrir botni Miðjarðarhafs, á Arabíu skaganum 

og í Norður Afríku, það er, löndum þar sem íslam er ríkjandi, að stúlkur fá síður að 

sækja skóla en drengir og eru að oft skemur í skóla en drengir. Fer það þó eftir efnahag 

fjölskyldna og hefðum í hverri fjölskyldu. Oftar hljóta synir menntun en dætur. Í þeim 

tilfellum hafa stúlkur minni bóklega menntun en drengir og þar af leiðandi standa þær 

verr að vígi.
383

 Íslenska samfélagið mætti gera mun meira til að opna aðfluttum konum 

leið til samlögunnar hérlendis og koma fram við allt fólk af virðingu og kurteisi, hvort 

sem það er aðflutt eður ei. Þverþjóðleg tengsl spanna yfir þverfræðileg fræðasvið 

mannfræði, félagsfræði, landafræði, stjórnmála-fræði, kynjafræði, sagnfræði og 

trúarbragðafræði.
384

  

Bak við hvern aðfluttan einstakling sem er í atvinnu er fjölskylda hver svo sem 

hjúskaparstétt viðkomandi er.
385

 Þegar fólk ætlar að vera til lengri tíma er ekki óalgengt 

að fjölskyldan komi öll með eða komi smám saman. Þegar fólk kemur sem vinnuafl ætti 

ekki að ganga út frá því að það fari endilega til baka, eins og raun varð á í Danmörku, 

Ísland gæti lært hér talsvert af reynslu dana. 

 

6.3 Áhrifavaldar 

 

„Social change is important, we need to eliminate misogynist traditions 

and customs“ 

               Maryam Al-Khawaja, Bahrein.
386

 

Íslam, sem trúarbrögð, eru mjög þýðingarmikil fyrir fleiri en bara múslíma, þar 

sem íslam eru önnur fjölmennustu trúarbrögð í heimi, þá er þau þýðingarmikil á 

                                                           
382

 Ramadan, Tariq. 2004. Western Muslims and the Future of Islam. S. 63. 
383

 Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir. 2009. Cultivating Culture? Images of Iceland, 

Globalization and Multicultural Society. S. 210. 
384

 Schiller, Nina Glick. 2003. The Centrality of Ethnography in the Study of Transnational Migration, 

Seeing the Wetland Instead of the Swamp. S. 99-128. 
385

 Bryceson, Deborah Fahy og Vuorela, Ulla. 2002. Transnational Families in the Twenty first Century. 

S. 3. 
386

 Ráðstefna KVINFO í Kaupmannahöfn, 16. Apríl 2012. 



107 
 

alheimsmælikvarða. Lögfræðingurinn Abdullahi A. An-An´im frá Súdan, sem sérhæft 

hefur sig í mannréttindum og íslam, vill meina að betur færi ef fókusinn væru fluttur frá 

togstreitu og ósamrýmanleika milli mannréttinda, trúarbragða og veraldarhyggju 

(e.secularism). Hann gagnrýnir í grein sinni, Political Islam in National Politics and 

International Relations,
387

 sem birtist í bókinni The Desecularization of the World, 

hvernig bókstafstrúarmenn innan íslam telja sína túlkun á íslam sem sjálfsagða 

hugmyndafræði, sem eigi við fyrir alla múslíma, allstaðar, og einnig hve lítil gagnrýni 

virðist vera innan íslamskra samfélaga gagnvart hefðbundinni túlkun á Sharia og þeim 

vanda sem Sharia skapar fyrir múslíma í nútímanum. An-An´im segir:  

„Grundvallaratriði sharia varna því að konur, og fólk sem ekki aðhyllast Íslam, 

geti talist fullgildir borgarar í múslímskum ríkjum, og setur verulegar hömlur á 

réttindi þeirra í réttarkerfinu“.
388

 

Hann gagnrýnir einnig þessa tvískiptingu sem talað er um innan íslam þar sem 

veröldinni er í raun skipt upp í tvennt Dar al-Harb, sem er það svæði þar sem íslam 

ekki er ríkjandi og  Dar al-islam, sem er það svæði þar sem íslam er ríkjandi. Þessi 

tvískipting gerir að verkum að svæðin tvö, og þeir borgarar sem þar búa, sitja ekki við 

sama borð og njóta ekki sama réttar samkvæmt þessari hugmyndafræði. Þetta leiðir til 

ákveðinnar „hinunar“ og er ekki til góðs fyrir samfélög dagsins í dag.  

Dr.Magnús Þorkell Bernharðsson prófessor við guðfræði og 

trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands og Williams College i MA í Bandaríkjunum 

tekur undir þetta og vill meina að hugtökin „Dar al-Harb“ og “Dar al-islam“ séu 

mannasetningar og engar stoðir séu fyrir þeim í Kóraninum, sunnah eða hadith.  

An-An´im bendir einnig á að sumt af þeim siðvenjum sem strangtrúarmenn 

innan íslam verja svo kröftuglega, voru siðvenjur sem voru til staðar í samfélaginu fyrir 

tíma íslam, á tíma fáfræðinnar (ar.jahiliyya). Þetta á meðal annar svið um þá kröfu 

bókstafstrúarmanna innan íslam að konur í dag eigi að klæðast Burqu.
389

 Trúarbrögðin 

íslam breiddust hratt út og á mjög skömmum tíma yfir gríðarlegt landflæmi. Við það 

blandaðist eitthvað af menningu og siðvenjum fólksins sem fyrir var saman við 
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trúarbrögðin.
390

 Dr.Magnús Þ. Bernharðsson kom með athyglisverðar hugmyndir um 

hvað gæti hjálpað múslímum og vestrænum samfélögum í aðlögunarferlinu þegar 

múslímar flytja til vestrænna samfélaga. Hér er bútur úr viðtali við hann:  

„Þeir (múslímar) þurfa að finna að þeir séu velkomnir og að þeir geti lifað í sátt 

við sig og sína og hafi fullt frelsi til að athafna sig, en á sama tíma, verður líka 

að vera til staðar viljinn til að aðlagast vissum aðstæðum sem að eru fyrir, því 

þeir geta ekki búið til gersamlega nýtt samfélag, heldur að skapa eigið samfélag 

sem er heppilegt og gott fyrir þá miðað við nýjar aðstæður... Samfélög 

vesturlanda gætu staðið betur að því að taka á móti ólíkri menningu, þó þau 

þurfi vissulega að standa fullan vörð um frelsishugtökin sem eru okkur svo kær. 

Það er trúfrelsi, málfrelsi og að við búum í lýðræðissamfélagi.“ 

                Dr.Magnús Þorkell Bernharðsson, Williams Collige, BNA. 

Hann bendir líka á að samfélagið þarf að vera í stakk búin til að taka vel á móti fólki 

með ólíka menningu og horfa jákvæðum augum á hvað samfélagið sé að fá með 

fjölmenningu og vera tilbúið til þess að miðla gildum sínum og viðmiðum. Það er 

samfélagsins að styðja við bakið á þeim sem flytjast til landsins en það verður að vera 

gagnkvæmt samspil. Einstaklingurinn þarf að finna að hann sé velkominn.  

 

6.4. Raddir kvennanna  

„If then men are not a part of the change- the change will not happen“ 

                       Lyse Doucet, Canada.
391

 

Þær konur sem höfðu tekið íslam sem trú á fullorðinsaldri áttu það sameiginlegt, 

í báðum löndum, að hafa átt erfitt samband við fjölskyldu sína. Upprunafjölskyldur 

þeirra brugðust harkalega við trúskiptum þeirra og það tók upprunafjölskylduna talsvert 

langan tíma að sættast við ákvörðun þeirra um trúskipti. Gríp ég hér niður í viðtöl við 

íslenskan og danskan viðmælanda:  
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:„Hann er frá múslímalandi, hann er múslími, þannig að það var öllu bara svona 

dembt á þau. Þannig að það tók þau smá tíma að vinna úr því, þannig að þetta 

var voða erfitt þarna fyrstu árin.“ 

              Heiða, á fertugsaldri, Ísland. 

:,,Ég var svolítið villt þegar ég var yngri, djammaði mikið og var mikið í 

skemmtanalífinu með vinkonum mínum. Það eina sem við pældum í var að 

djamma og ná okkur í gæja, kaupa föt og skó og líta vel út og vera sexí. 

Fjölskyldan hafði áhyggjur af mér. Svo kynntist ég íslam í gegnum múslíma sem 

ég hitti. Það var eitthvað sem togaði í mig, það var mikil togstreita í mér, en ég 

var orðin svo þreytt a þessu innihaldslausa lífi sem ég lifði og það var svo margt 

fallegt í íslam, ég fór að kynna mér þetta, fara á svona fundi í moskunni með 

henni og kynntist þar öðrum konum. Þær höfðu einhverja ró sem ég hafði ekki 

kynnst- þær höfðu eitthvað sem mig langaði að öðlast. Þegar ég tók trúna og setti 

upp Hijab þá fyrst flippaði fjölskyldan út. Þeim fannst kannski betra að ég væri 

alltaf á djamminu? Nei, ég segi svona. Þau voru ekki að skilja mig og voru með 

miklar áhyggjur og fordóma, þau vissu svo lítið um þetta, en þau eru öll að koma 

til. Ég reyni að mæta þeim þar sem þau eru bara, mæti í jólaboð með mitt Hijab, 

barnanna vegna, þau eiga jú þessa fjölskyldu og ég vil alls ekki að þau missi 

sambandið við afa sinn og ömmu. Þau eiga rétt á því að kynnast kristnum siðum 

rétt eins og íslömskum.“ 

                Jamilla, 24 ára, Danmörk. 

Greinilegur munur kom fram í því að þær áttu mun betri eða nánari samskipti 

við aðra múslíma en hinar, sem voru fæddar sem múslímar. Þær sem skiptu um trú 

höfðu allar verið leitandi andlega og fundið skjól innan íslam og höfðu þær tekið trú í 

tengslum við að hafða kynnst múslímum. Þær sem höfðu skipt um trú áttu líka 

sameiginlegt að hafa farið í gegnum krísur og upplifað spennu og streitu í tengslum við 

erfiðar aðstæður.
392

  

Fjölskyldugildi íslam virtust skipta konurnar, sem höfðu skipt um trú, mjög 

miklu máli, ásamt þeirri upplifun að tilheyra, fá samþykki hópsins og vera partur af 
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samfélagi. Hér er brot af viðtali við íslenska konu, sem kynntist múslímskum manni og 

tók trú í tengslum við það: 

„Það sem mér fannst standa uppúr þegar ég tók trúna þá var að það var þessi, þú 

veist, þetta heilsteypta fjölskyldumunstur, þar sem ef eitthvað kemur upp á þá, 

þú veist, í fjölskyldunni, þá stendur öll fjölskyldan saman. Þú stendur aldrei ein, 

Þú veist, ég meina þegar ég giftist inn í hans fjölskyldu þá verður hún mín 

fjölskylda, hans bræður verða mínir bræður og eitthvað, þú veist, og sem sagt ef 

einhver hefði komið illa fram við mig, sko ef ég verð fyrir einhverju sko, hérna, 

sko bara einhverju, sko hérna. [Rannsakandi: Er það ef einhver sýnir þér áreiti 

eða eitthvað svoleiðis eða gerir þér eitthvað?] Birna: já eitthvað svoleiðis, já þá 

er allur hópurinn bara, þú veist, þá eru allir tilbúnir að standa með þér og vernda 

þig, maður tilheyrir svona stórum hóp, maður stendur aldrei einn, það er 

rosalegur heiður i þessu, þú veist, það gerir enginn systur einhvers eitthvað án 

þess að taka, án þess að það sé látið óáreitt.“ 

               Birna, á fertugsaldri, Ísland. 

Íslamska trúarsamfélagið, bæði á Íslandi og í Danmörku, tók konunum sem skiptu um 

trú opnum örmum. Það gaf þeim þá staðfestingu sem þær voru hugsanlega að leita eftir, 

staðfestingu sem þær voru hugsanlega ekki að fá hjá upprunatrúarbrögðum sínum, 

kristni. Þær voru frekar neikvæðar út í kristindóm og fundu ekki þar það sem þær 

þörfnuðust, hér fáum við að heyra í Birnu og Heiðu:  

„Ég man þegar maður var að fara í sunnudagaskólann þegar maður var krakki í 

gamla daga, mér fannst það ömurlega leiðinlegt og allar svona messur og 

eitthvað svona, maður fór kannski í kirkju þegar einhver fermdist, eða dó eða 

gifti sig annars bara fór maður ekki mér fannst þetta alveg drepleiðinlegt.“ 

   Birna, á fertugsaldri, Ísland. 

„Já mér finnst það, ég til dæmis, það er einn maður, sem heitir S. Þú hefur 

örugglega heyrt um hann, hann er með síðu á netinu þar sem hann er bara að 

niðurlægja íslam. Það er búið að vera viðtal við hann í sjónvarpinu því hann var 

rekinn af mbl blogginu fyrir hatur, út af hatursáróðri, sem honum finnst ekki, 
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þetta er mikið kristinn maður, svakalega mikið kristinn en hann sér ekki að hann 

er ekki með náungakærleikann þarna því hann er að byggja á hatri, algerlega, og 

og hann er að koma með allskonar tilvitnanir í, hann kann Kóraninn mjög vel 

þessi maður, en hann kann hann öðruvísi, hann kann hann í gegnum hatur,já ekki 

í gegnum að horfa opnum augum, hann tekur bara eina línu en tekur ekki súruna 

á eftir. Já það er nú aldeilis, já já iss hann er með afsakanir fyrir öllu og svo 

segist hann ekki vera á móti múslímum sem vilja lifa sínu lífi en hann er það. Því 

miður, ég bara... já... og þeir eru að fara að taka þetta upp á Ómega núna í 

auknum mæli núna svona hatur, já ég á ekki til orð.“ 

Heiða, á fertugsaldri, Ísland. 

Þessar sömu konur lögðu mikið upp úr að fræða rannsakanda um fegurð trúarbragðanna 

ástamt göfuglyndi og náungakærleik fylgjenda íslam. þær dáðust mjög að þeim gildum 

sem lutu að fjölskyldumálum og náungakærleik, svo sem, að annast aldraða, gefa 

ölmusu, sjá um sína, halda vel utan um fjölskylduna, annast sjúka, ekkjur og 

munaðarlausa.  

 

6.5 Smættun eða valdefling 

 

„Women are both behind closed doors, and on the frontline.“ 

          Tanya Hab Jouqa, Jórdanía.
393

 

 Samkvæmt kynjafræðilegu sjónarhorni verða konur innan íslam fyrir smættun 

innan trúarbragðanna á grundvelli síns líffræðilega kyns. Það sem er konum til eflingar 

er gott fyrir fjölskylduna sem er eining innan samfélagsins, og þar af leiðandi til öllu 

samfélaginu til góðs. Mikil þekking er komin fram um orsakir og afleiðingar 

trúarbragðaofbeldis, ekki síst hvernig er hægt að hamla gegn því.  

Ofbeldi gegn konum er komið inn á borð hjá Sameinuðu þjóðunum og segir það 

sitt. Alþjóðlegt átak er í gangi til að skoða ofbeldi gegn konum.
394

 Ofbeldi gegn konum 

er stærsti heilsufarsvandi kvenna um allan heim. Í dag er verið að vinna þverþjóðlega að 

því að setja fram reglugerðir og sáttmála varðandi réttindi kvenna og barna. En sem fyrr 
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segir eru allir menn fæddir jafnir og eiga að hafa jafnan rétt. Til þess að svo megi vera 

þarf alþjóðasamfélagið að standa vörð um þessi sammannlegu gildi. Það er því miður 

svo að jafnréttishugtakið, femínismi, femínistar og jafnrétti eru oftar en ekki skotskífa 

þeirra sem vilja viðahalda status quo. Það eru þeir sömu aðilar sem eru handhafar 

valdsins sem spyrna á móti auknum réttindum konum til handa 

Trúarlífið getur svo sannlega verið til valdeflingar. Í Kóraninum er talað um Guð 

í karlkyni, en á arabísku eru orðið Guð í málfræðilegu karlkyni, það hlýtur að móta 

samfélag múslíma hvernig birtingarmynd Guðs er í Kóraninum. Það hlýtur að setja 

samfélagið í ákveðið mót að tala um Guð í karlkyni öldum saman. Það á sinn þátt í að 

gera karlkyn að normi. Í Kóraninum eru svo margar myndir af Guði að það ætti að vera 

rými fyrir múslíma að velja sér guðsmynd sem þeim passar.  

Á það hefur verið bent að einstaklingar sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða 

misnotkun einhverskonar, en þeir finnast innan íslam eins og í öðrum trúarbrögðum, 

eigi oft á tíðum erfitt með guðshugtakið. Þau sem hafa verið smáð, særð og marin, hafa 

verið í þeirri stöðu að upplifa sig vanmáttug í erfiðri stöðu þar sem þau upplifðu 

misbeitingu valds, en það er það sem ofbeldi snýst um, hvernig eiga þau að geta leitað 

til Guðs með að fá huggun og lausn? Þær konur til dæmis sem hafa verið fórnarlömb 

nauðgana, eiga þær að leita til Guðs sem þær þurfa að tala við í karlkyni? Já trúin getur 

verið bæði til valdeflingar en einnig valdið einsemd, smættun og þöggun. 

Rithöfundurinn Amal al-Malki fra Qatar segir að Arabíska vorið hafi brugðir 

konum í baráttu þeirra fyrir auknum réttindum, en hún segir hér í viðtali við Al Jazeera:  

„We have no voice. We have no visibility and I am telling you, this why women´s 

rights should be institutionalizes, it should not be held hostage at the hand of 

political leadership who can change in a second right? Governments should be 

held responsible for treating men and women equally.“
395

 

Konurnar voru sammála um að menntun væri það sem væri einna helst til valdeflingar 

fyrir konur og að uppræta þyrfti hefðir sem væru kvenskemmandi, hefðir sem oft hafa 

ekkert með trúarbrögðin sjálf að gera. Samkvæmt því sem ég kemst næst er það hefðin 
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og túlkun karla á völdum ritningartextum sem gefa orðum Kóransins kraft og ægivald. 

Sagan sýnir okkur líka að margar hugmyndir hafa verið felldar af stalli þegar almenn 

heilbrigð skynsemi getur ekki lengur skrifað undir þau með góðri samvisku eftir því 

sem samfélagið hefur þróast, hugsunarháttur breytist og vísindaleg hugsun og 

akademísk vinnubrögð eflast.  

Í Kóraninum eru múslímar hvattir til að menntast og leita sér fræðslu. Fræðsla er 

eftirsóknarverð og gleymum ekki hvaðan vesturlönd fá vísindalegan grunn. Múslímar 

voru langt á undan Evrópu öldum saman hvað varðar þekkingu í læknisfræði, stjörnu-

fræði, eðlis- og efnafræði, stærðfræði svo eitthvað sé nefnt. Al-Ashar háskólinn í Kaíró 

er elsti starfandi háskóli í heimi. Ég kalla íslam til ábyrgðar á því að veita öllum 

meðlimum sínum jafna mennsku, eins og Guð gaf þeim þegar Guð skapaði þau. Það er 

þörf á vitundarvakningu innan trúarbragðanna og inn á það verður komið í kafla 7. 

Samantekt úr 6. kafla 

Hér hef ég stuttlega fjallað um ólíkar leiðir til aðildar og útilokunar út frá 

hugmyndum um fjölmenningu, kynþáttarhyggju og þverþjóðleg tengsl. Kom ég inná 

áhrif og afleiðingar, bæði fyrir konur og samfélagið sem heild. Hef ég einnig komið inn 

á áhrifavalda þá er hér koma við sögu og gefið konunum orðið ásamt því að ræða um þá 

smættun er þær verða fyrir bæði innan sinna eigin trúarbragða vegna líffræðilegs kyns 

og ytra samfélagsins sem þær eru þegnar í á grundvelli trúarbragða sinna. Lokaorð hér 

læt ég Gerd Bowmann eftir þar sem hún segir:   

„Fjölmenning er ekki aðeins spurning um að leyfa þúsund blómum að blómstra 

og gæta þess að hver tegund fái réttláta meðferð. Hún snýst einnig um gagnrýna 

hugsun, um að spyrja: Hver lýsir því yfir að tiltekið fyrirbæri teljist vera blóm og 

hvernig hefur frjóvgun, áburðargjöf og önnur mannleg stjórn á lífskilyrðum þess 

gert það að verkum að það varð að veruleika?“
396
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6. Niðurstöður og umræður  

„Kynjamisrétti á sér ekki síst duldar rætur í menningarlegum þáttum á 

borð við tungumál, gildismat og hefðir.“ 

          Vilhjálmur Árnason, Heimspekingur.
397

 

 

Á meðan ofbeldi gegn konum í trúarbrögðum er ekki tekið alvarlega er þjáning 

þeirra ekki viðurkennd og með því er þolendum hafnað og ofbeldinu viðhaldið. Það sem 

mér finnst athyglisvert er að ekki séu uppi háværari raddir innan íslam sem gagnrýna 

ójöfnuð og mannréttindabrot þau sem framin eru á konum. Það er svo mikið í húfi og 

þöggun bitnar á samfélaginu þar sem hagsmunir kvenna fara saman með hagsmunum 

fjölskyldunnar.  

Ofbeldi verður ekki útrýmt með ofbeldi, svo mikið vitum við.
398

 Hagsmunir 

fjölskyldunnar, sem er hornsteinn samfélagsins, fara saman með hagsmunum 

heildarinnar, af því hlýtur að leiða að jafnrétti kynjanna eru hagsmunir samfélagsins.
399

 

Það er því verið að neita konum um fulla mennsku með því að neita þeim um jöfn 

réttindi sem þegnar samfélagsins innan íslam. Jöfn réttindi er eitthvað sem ætti að vera 

sjálfsagt og eðlilegt í dag, en raunin er önnur. Jöfn réttindi ættu að vera eitthvað sem 

sameinast væri um að vinna að. Feður gætu t.d. að krafist jafnréttis dætrum sínum til 

handa.  

 

7.1. Vitundarvakning og valdefling 

„Education is- our right, for hijab- we will fight, 

One voice- Our choice, in hijab- we rejoice.“
400

 

           Söngur íslamskra kvenna fyrir utan franska sediráðið í London 11. janúar 2004. 

Von mín er að þekking sú sem kemur út úr rannsókn minni megi vera til að auka 

þekkingu almennings í því skini að minnka fordóma og einnig til valdeflingar konum til 

handa. Við erum öll samábyrg fyrir því að ástandið batni. Við þurfum að taka afstöðu 
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gegn kúgun kvenna, en á friðsamlegan hátt. Við þurfum að leggja áherslu á hið 

sammannlega og muna að kynjamisrétti er okkur ekki eðlislægt. Til þess að bregðast 

nægilega vel við kerfisbundnu kynjamisrétti gæti gagnast vel samhæfð, þverþjóðleg 

viðbrögð, sem ganga þvert á menningarbundin landamæri, viðbrögð frá konum jafnt 

sem körlum.
401

 Kynjamisrétti innan íslam er arfur frá fyrri kynslóðum. Kynjamisrétti og 

kúgun kvenna er samfélagsleg hindrun sem þarf að uppræta. Lýðræðisleg hugsun gæti 

hjálpað, hvort sem sú hugsun er veraldleg eða andleg. Guðsmyndin skiptir miklu máli í 

þessu tilliti, sérstaklega þegar leiðtogar trúarbragða afsaka og réttlæta misréttið með 

tilvísan í heilagar ritningar. Mark Sedgwick sammála öðrum fræðimönnum sem ég hef 

rætt við í tengslum við rannsókn mína og hann bendir á að trúarbrögð eru ekki staðnað 

fyrirbæri heldur eru þau í síbreytilegri þróun í tíma og rúmi eins. Hér gríp ég niður í 

viðtal við hann, þar sem hann ræðir um breytingar á hlutverkum kynjanna:  

”Ef við skoðum þær breytingar sem hafa orðið í kristni, sérstaklega hjá 

mótmælendum, en einnig hjá kaþólikkum, varðandi kynjahlutverkin og skilning á 

þeim, þá hefur skilningurinn breyst svo mikið undanfarin 2-300 ár, að hann er 

vart þekkjanlegur lengur. Grundvallar ástæðan fyrir því er að samfélagsleg 

kynjahlutverk hafa breyst svo mikið sl. 2-300 ár. Innan íslam á þetta líka eftir að 

gerast, að því að ég tel, svona seint og um síðir. Kynja hlutverkin eru byrjuð að 

breytast, en breytingarnar byrjuðu seinna innan íslam en innan kristni, 

sömuleiðis hvað varðar framfarir í tækni, hagfræði og svo frv. Allir þessir þættir 

sem eru undirliggjandi til að breyting geti átt sér stað varðandi kynja hlutverkin 

í hinum Vestræna heimi byrjaði síðar innan Íslam og er víða ekki byrjuð enn.” 

                   Dr.Mark Sedgwick, Árósarháskóli. 

Viðhorf breytast með tímanum, heimsmynd, guðsmynd og túlkanir á bókstafnum 

einnig. Það er okkar að taka ábyrga afstöðu og iðka hið rétta en hafna hinu ranga. Þegar 

við höfnum hinu ranga, þá getum við gert það án þess að meiða. Þegar okkur tekst þetta 

erum við að taka ábyrga siðferðilega afstöðu, í orði og á borði.
402
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Það er þó athyglisvert að með aukinni vitundarvakningu nútímans hafi ekki 

meiri framfarir náðst á vetvangi jafnréttis kynjanna, en það segir okkur bara hve stekt og 

rótgróið feðraveldið er, hve ítök þess eru sterk i hugmyndafræði samtímans. Þar af leiðir 

að þörf er fyrir nýja hugmyndafræði innan trúarbragðanna þar sem er rými fyrir frelsi,  

öllum til handa. Það þarf að uppræta rótgróin viðhorf, þegar þau byggja á röngum 

grunni, og koma meiri fræðslu til bæði almennings og til kvenna innan trúarbragðanna.  

 

7.2. Endurtúlkun trúartexta 

„With regard to social justice, it becomes necessary to challenge patriarchy- 

not for matriarchy, but for efficient co-operative end egalitarian system.“ 

                 Amina Wadud, Bandaríkin.
403

 

Það er mikilvægt þegar ákveðinn texti er lesinn, að lesandinn sem einnig er 

túlkandinn, spyrji sig ákveðinna spurninga. Gott að velta fyrir sér, hvers konar texta er 

um að ræða, hvenær hann er skrifaður, hver er höfundurinn, til hverra er verið að skrifa 

og í hvaða samhengi. Einnig er gott að hafa í huga hver tilgangur höfundarins með 

textanum er og hvaða rök höfundur notar til að koma skoðunum sínum á framfæri, 

ásamt því að rýna í menningarlegan og trúarbragðafræðilegan bakgrunn höfundar.  

Það sem viðheldur Status Quo varðandi stöðu kvenna innan íslam er textinn, sem 

karlar hafa túlkað í aldanna rás, textinn er það sem allt byggir á. En það er ekkert sem 

mælir gegn því að endurtúlka textana til að ná fram því félagslega réttlæti sem 

viðmælendur mínir tala um að Kóraninn hafi gefið konum upphaflega.
404

 Prófessor 

Amina Wadud talar hreint út þegar hún segir:       

„I explicitly challenge the arrogance of those men who require a level of human 

dignity and respect for themselves while denying that level to another human, for 

whatever reason including simply because she is a woman. In particular, I reject 

the false justification of such arrogance through narrow interpretations or 

                                                           
403

 Wadud, Amina. 1999. Qur'an and Woman: Re-Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective. 

S.103. 
404

 Wadud, Amina. 2006. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. S.153,154. 



117 
 

misinterpretations of the Qur´anic text, namely interpretations which ignore the 

basic social principles of justice, equality, and common humanity.”
405

  

 

Þegar texti er túlkaður innan íslam er það ijtihad og er sjálfstæð túlkun þess sem 

er að lesa og túlka, annað hugtak er ijma sem er niðurstaða sem næst samkomulag um 

(e.consensus).
406

 Því breiðari samstaða, því meira vald hefur samkomulagið. Sú 

niðurstaða sem meirihluti hinna lærðu (ar.ulama) kemst að verður svo það viðmið sem 

gengið er út frá. Þetta á við þegar ekki finnst svar í Kóraninum eða hadidt þá er sótt um 

samhliða álit sem fræðimenn og dómarar innan íslam ná samstöðu um, það er, 

Quiyas.
407

 

Qiyas (e.analogical reasoning) er svo hægt að nota til að takast á við nýjar 

aðstæður sem ekki voru til staðar í samfélagi múslíma áður fyrr.
408

 Þá er mikilvægt að 

fræðimenn og dómarar komist að sameiginlegri niðurstöðu (ar.ijma).
409

 Fræðikonan 

Fatima Mernessi vill meina að karlar hafi í gegnum aldirnar ráðskast með hina helgu 

texta í pólitískum tilgangi, til að festa sig í sessi og útiloka konur.
410

  

 

7.3. Niðurstöður rannsóknar  

 

„Ef breytinga á að vænta til að auka réttindi kvenna innan íslam þurfa þær að 

koma innan frá, þær þurfa að koma frá múslímum sjálfum, bæði konum og 

körlum.“ 

                                Elín Lóa Kristjánsdóttir, Háskóli Íslands. 

Markmið mitt var að skoða  feðraveldis uppbyggingu trúarbragðanna og stöðu 

kvenna innan íslam. Ég vildi komast að því hvort konurnar væru að upplifa mismunum 

og hvort þær væru sáttar við stöðu sína. Ég hef í ritgerð þessari varpað ljósi á stöðu 

kvenna innan íslam, út frá ýmsum sjónarhornum. Ég hef komið fram með hvað 
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konurnar sjálfar telja að gæti nýst kynsystrum þeirra innan íslam til valdeflingar. 

Viðmælendur mínir voru flestir sáttir við stöðu sína innan trúarbragðanna. Þeir 

viðmælenda minna sem fæddust og ólust upp innan íslam eru með annað viðhorf til 

trúarbragðanna en þær sem tóku trú á fullorðins aldri. Það er kalhæðnislegt að þetta eru 

þær konur sem almenningur heldur að séu mjög bældar og kúgaðar en þær komu með 

uppbyggilega gagnrýni á trúarbrögðin og ræddu það sem þær voru ósáttar við, meðal 

annars jafnréttismálin og karllæga túlkun trúartextanna.  

Það er þekkt fyrirbæri, sama hvaða trúarbrögð eiga í hlut, að þeir einstaklingar 

sem skipta um trú og gera það að eigin vali, taka trúarbrögðin mjög föstum tökum og 

gerast mjög trúuð. Þær sem höfðu tekið trú á fullorðins aldri áttu það allar sammerkt að 

hafa verið mjög andlega leitandi, ásamt þeirri upplifun að íslam var að gefa þeim 

eitthvað sem þær voru ekki að fá innan kristindóms. Þær voru ekki krítískar á 

trúarbrögðin sem fyrirbæri og voru meira í boðunar hlutverki og gáfu mjög jákvæðar 

lýsingar af trúarbrögðunum.  

Eins og ljóst má vera af því sem hér hefur fram komið að full þörf er á 

breytingum og krafan um að jafnan lagalegan rétt konum til handa verður háværari. 

Femínismi innan íslam byggir á þeirri grundvallar hugmyndafræði að kynin séu jöfn 

fyrir Guði og hafi jöfn réttindi varðandi þátttöku í trúarbrögðunum. Femínismi er 

alþjóðleg hugmyndafræði sem í eðli sínu er örgrandi og sem túlkar feðraveldið sem 

samfélagsuppbyggingu sem áframhaldandi elur af sér yfirráð karlkyns ásamt því að 

hygla körlum á kostnað kvenna.
411

 Þessari mismunun á grundvelli líffræðilegs kyns þarf 

að breyta til að kynin hafi jafna mennsku innan trúarbragðanna.  

Það er óvirðing í því fólgin að trúarbrögðin hundsi konur og beiti þöggun. Það er 

löngu orðið tímabært að rödd hins þögla meirihluta fái að heyrast og er það sannfæring 

mín eftir að hafa framkvæmt rannsóknina,  talað við fjöldann allan af múslímum, bæði 

körlum og konum að meirihluti fólks vill réttlæti og jöfnuð öllum til handa. 

Viðmælendur mínir sögðust ekki að upplifa sig beittar mismunun innan trúarbragðanna, 

þær sem báru hijab eða burqu gerðu það af fúsum og frjálsum vilja. Þær notuðu jafnvel 

slæðuna sem yfirlýsingu og skilaboð til samfélagsins sem þær bjuggu í. Að rannsókn 

lokinni dreg ég þá ályktun að konur innan íslam, sem breiður hópur fjölbreyttrar flóru í 
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feðraveldisuppbyggðum trúarbrögðum, þarfnist valdeflingar. Þá niðurstöðu mína byggi 

ég á því að konur njóta ekki fullra réttinda á við karla innan trúarbragðanna og eru því 

sá hópur sem minna afl hefur. Fyrst og fremst tel ég að valdefling í formi menntunar og 

vitundarvakningar, um þau réttindi er Guð gaf þeim, gæti nýst konunum.  

Samantekt úr 7. kafla 

Í þessum kafla kynnti ég niðurstöður og kom inn á hvaða aðferðir fræðikonur 

innan íslam hafa bent á til úrbóta. Þær lausnir sem femínistar innan íslam benda á eru að 

það þarf að eiga sér stað vitundarvakning, ekki bara hjá kölum innan íslam, heldur líka 

hjá konunum sjálfum. Þær mæla með því að trúartextarnir séu lesnir og túlkaðir upp á 

nýtt, frá kvenlægu sjónarhorni en ekki karllægu eins gert hefur verið í aldanna rás. 

Það verður ekki framhjá því litið að trúarbrögð eru eitt helsta stýritæki í 

samfélögum mannkyns og hefur ólíka birtingarmynd eftir því hvaða trúarbrögð við 

erum að skoða og á hvaða tíma. Langflest trúarbrögð eiga það sameiginlegt að vera 

grundvölluð á karllægri hugmyndafræði og hafa í aldanna rás verið stýrt af 

karlmönnum. Þessu þarf að breyta. Breytingar gerast ekki i einu vetfangi heldur smám 

saman. Við gætum ef til vill byrjað í okkar eigin túnfæti. Byrjað á því að breyta 

viðhorfum okkar.  

Vitundarvakning og hugarfarsbreyting eru forsendurnar, öðruvísi gerist ekkert. 

Konur þurfa því að vera sýnilegri og heyranlegri á jákvæðan hátt og trúarbrögðin þurfa 

að koma til móts við þær og hlusta. Kannski er viðeigandi að segja hér að góðir hlutir 

gerist hægt og ein öld sé ekki langur tími í trúarbragðasögunni. Það hafa gerst ótrúlega 

jákvæðir hlutir á þessum tíma. En betur má ef duga skal. Konur og karlar verða að halda 

áfram baráttunni fyrir jöfnum réttinum og vonandi breytist hið lagskipta 

valdafyrirkomulag íslam þannig að valdahlutföllin breytist og valdinu verði dreift víðar 

og betur.  

Til að breytingar geti átt sér stað þurfa trúarbrögðin  að fara í sjálfsskoðun og 

horfast einarðlega og af heiðarleika í augu við brestina. Þá fyrst getur vitundarvakning 

átt sér stað, þar sem múslímar horfast í augu við þá mismunun sem u.þ.b. 50% 

meðlimanna verða fyrir á grundvelli kyns. Þetta þarf að eiga sér stað áður en gripið er til 

framkvæmda sem gætu haft að leiðarljósi að sameiginleg velferð allra meðlimanna sæti 
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í fyrirrúmi. Vænlegt til árangurs er að breytingarnar þurfa að koma innanfrá. Svo ég 

vitni hér í einn af spámönnunum hjá íslam, Jesú, þá sagði hann: „Sannleikurinn mun 

gera yður frjáls“ og svo bæti ég við því sem oft er raunin, að sannleikurinn er oft sár að 

horfast í augu við, en þó það sé sárt er það nauðsynlegur undanfari breytinga.  

Konur eru ekki frjálsar innan trúarbragðanna, sama hvaða nafni þau nefnast, á 

meðan þær ekki eru ekki að njóta fullrar mennsku og fullra réttinda á við karla. Á 

meðan þetta ástand viðgengst eru konur enn ambáttir karla. Nú þegar við horfum til 

framtíðar skulum við minnast þess að við eigum þátt í að skapa framtíðina. Höfum 

hugfast að það erum við sem færum menningu okkar og viðhorf áfram til komandi 

kynslóða og hvað er það sem við viljum skilja eftir okkur? 

7 Lokaorð 

„To have a voice is not enough if no one is listening and if no one is taking you 

seriously. Women should gain confidence and be a part of the solution and 

start with herself!“ 

         Alaa Murabit frá Líbýu.
412 

Í I. hluta ritgerðarinnar fjallaði ég um rannsóknarsnið og aðferðarfræði 

rannsóknar minnar sem byggist á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Ég útskýri þau 

meginhugtök sem henni fylgja og lýsti ég í framkvæmd rannsóknarinnar og kom inn á 

þau siðferðilegu álitamál sem upp komu, ég lýsti hvernig gagnaöflun fór fram, hvernig 

aðgengi að þátttakendum fékkst. Ég útskýrði hvernig skráning og úrvinnsla gagna fór 

fram ásamt því að rökstyðja hvers vegna eigindlegar rannsóknaraðferðir gagnast best 

við rannsókn sem þessa. 

Í II.hluta ritgerðarinnar, sem er meginmálið, útskýrði ég hugtök og kenningar 

sem ég notaði við að skoða feðraveldisuppbyggingu trúarbragðanna út frá kenningum 

dr.Johan Galtung um kerfislægt og menningarbundið ofbeldi. Trúarbrögð, menning og 

samfélag tengjast beint og hafa gagnvirk áhrif hvert á annað og eru afar þýðingarmikill 

áhrifavaldur í lífi kvennanna.  
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Ofbeldi getur ekki þrifist nema fyrir samþykki samfélagsins og þá tvíhyggju og 

mismunun sem í samfélagsgerðinni býr. Ég kom inn á þau atriði sem stuðla að því að 

trúarbrögð geta farið frá því að vera nærandi yfir í það að vera tærandi. Einnig útskýrði 

ég valdakerfi kynjanna innan íslam og hversvegna fordæmi Múhameðs spámanns, 

sunna, hadith og sharia séu svo mikilvæg og mótandi fyrir stöðu kvenna.  

Kynnt var sú vakning og siðbót sem hefur átt sér stað innan trúarbragðanna og 

hefur haft áhrif á þverþjóðlegt samfélaga múslíma um heim allan. Staðalímyndir, 

fordómar og fjölmiðlar eiga stóran þátt í að móta félagslegan veruleika viðmælenda 

minna og skoða ég hvernig fordómarnir verða til og skoða mismun þann sem kom fram 

á upplifunum viðmælenda minna annarsvegar í Danmörku og hins vegar á Íslandi.  

Femínismi innan Íslam er svo tekinn fyrir ásamt að ég geri grein fyrir þeirri 

„hinun“ sem konurnar verða fyrir og hvernig sú „hinun“ hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Öðrum hluta ritgerðarinnar lauk ég með því að fjalla um réttindi og skyldur kvenna 

innan íslam ásamt mannréttindum, ásamt því að kynna femínismi innan íslam og 

aðgerðarsinna. 

Í III.hluta kynnti ég meginþemu úr niðurstöðum þeim sem gögnin leiddu í ljós. 

Ég svaraði rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi rannsóknar. Þar kom 

meðal annars fram að viðmælendur mínir virðast flestar vera ómeðvitaðar um hvernig 

feðraveldisuppbygging trúarbragðanna hefur áhrif í þeirra daglega lífi og á sjálfsmynd 

þeirra.  

Markmið mitt var að varpa örlitlu ljósi á stöðu kvenna innan trúarbragðanna, 

íslam, og heyra frá konunum sjálfum hvernig þær voru að upplifa stöðu sína. Ég vildi 

veita þeim tækifæri til að láta raddir sínar heyrast og með því gera mitt til að uppræta þá 

fordóma sem ríkja gangvart þessum jaðarhópi. Von mín var sú að með því að leggja 

örlítið lóð á vogarskálarnar gæti það orðið til þess að svipta hulunni af dulúð þeirri sem 

hefur umlukið konur innan íslam og veruleika þeirra.  

Lifuð reynsla viðmælenda minna hefur sett spor sín á ritgerðina og markað spor í 

sál mína. Ég kem reynslunni ríkari út úr þessu ferðalegi sem rannsóknarvinnan hefur 

verið, það voru sönn forréttindi að fá að upplifa að vera gestur þeirra og fá að gægjast 

inn um gáttina yfir í heim sem flestum er hulinn. Vil ég nota tækifærið og þakka þeim 

öllum sem veittu mér innsýn í líf sitt og gáfu mér svo örlátlega af tíma sínum, visku og 
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reynslu. Lýk ég ritsmíð þessari með lokaorðum sem kanadíska fréttakonan Lyse Doucet 

flutti ráðstefnu KVINFO í Kaupmannahöfn þann 16.apríl síðastliðinn: 

:„Íslam er ekki hindrun, heldur geta konurnar notað íslam til að ná fram 

þeim réttindum sem Guð gaf þeim. Við þurfum að veita konum upplýsingar 

um rétt þeirra, stuðla að menntun stúlkna, uppræta kvenfjandsamlega siði 

og hefðir, ásamt því að styðja hvora aðra. Við þurfum að sýna samstöðu, 

þvert á trúarbrögð og þjóðerni!“ 
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