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Útdráttur 
Í þessari ritðgerð eru skoðaðar ímyndir og birtingarmyndir „hinnar múslímsku konu” á 

Vesturlöndum og hvernig birtingarmynd hennar á Vesturlöndum breyttist eftir 

hryðjuverkaárásina á Bandaríkin í september árið 2001. Markmið þessarar ritgerðar er að 

varpa ljósi á hver þessi ímynd er, hvaðan hún kemur og hvernig hún er notuð. Klæðnaður 

hennar hefur verið mikið í sviðsljósinu og er orðin að tákni fyrir kúgun, bókstafstrú, 

hryðjuverk og afneitun múslíma á hin svo kölluðu vestræn gildi. Sett hefur verið löggjöf í 

Frakklandi sem bannar meðal annars þennan klæðnað og hafa önnur lönd í Evrópu fylgt á 

eftir. Sú orðræða virðist vera ríkjandi á Vesturlöndum að „hin múslímska kona” sé kúguð af 

sínu samfélagi, eiginmanni og trú. Í gegnum tíðina hefur verið mikil þörf hjá 

vesturlandabúum að frelsa þessa konu frá kúgun án þess að kynna sér reynsluheim hennar. Í 

allri þessari umræðu þá er rödd hinnar múslímsku konu ekki áberandi enda hefur áhersla 

fjölmiðla verið sú að fjalla um hana en ekki tala við hana.  

 

Abstract 
This thesis explores images and representations of the „Muslim woman” in the West and how 

her representation in the West changed after the terrorist attack on the United States in 

September 2001. The aim of this thesis is to provide insights into this image, where does it 

comes from and how is it used. Her traditional way of clothing has received a lot of attention 

and has become a symbol of oppression, fundamentalism, terrorism and rejection of so called 

Western values. In France a law banning some of the traditional way of clothing took effect 

and other countries in Europe followed. The dominant discourse seems to be that „the Muslim 

woman” is oppressed by her community, husband and religion. Over the years there has been 

great need for Westerners to save this woman from oppression without asking her about her 

need and experiences. In this whole debate the voice of the Muslim woman is not prominent 

where the media attention has been more writing about her than talking to her. 
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Inngangur 

Í ritgerð minni fjalla ég um hvernig birtingarmynd hinnar múslímsku konu birtist bæði í 

ýmsum textum sem og í öðrum fjölmiðlum á Vesturlöndum. Einnig mun ég skoða hvað er á 

bak við þær björgunaraðgerðir, sem hafa verið gagnrýndar af fræðimönnum, þar sem við hinir 

vestrænu menn þurfum að bjarga hinni múslímsku konu frá sinni eigin menningu í gegnum 

tíðina. Margir fræðimenn hafa bent á það sem fyrirslátt að nota björgun múslímsku konunnar 

til að réttlæta stríð Bandaríkjanna gegn Afganistan. Sú innrás var hefndaraðgerð 

Bandaríkjanna vegna hryðjuverka, sem unnin voru í Bandaríkjunum 11. september 2001 (hér 

eftir nefnt 9/11). Til að skyggnast á bak við þessa staðalímynd sem Vesturlönd hafa af hinni 

múslímsku konu og „björgunaraðgerðir“ sem þykja mikilvægar þá styðst ég meðal annars við 

kenningu Edward Said, um orientalisma.  

Með kenningu sinni sýndi Said (1978) fram á ójafna valdahlutfall sem ríkir í 

samskiptum Vesturlanda og Austurlanda. Hann segir að nauðsynlegt hafi verið fyrir 

Vesturlönd að skapa hina til þess að upphefja sjálfa sig og skilgreina. Said hefur kenningu 

franska heimspekingsins Michael Foucault, orðræðuna, að leiðarljósi. Said segir nauðsynlegt 

að greina orðræðuna til að skilja það vald sem hann telur Vesturlönd hafa yfir Austurlöndum. 

Samkvæmt Foucault (1969/2002) þá er orðræðan stofnanabundin orðanotkun í menningu, 

stjórnmálum og fræðigreinum, þar sem ákveðinn sannleikur og þekking verður til í 

samskiptum fólks. Orðræðan endurspeglar síðan valdatengsl samfélagsins. Said (1978) leggur 

áherslu á það að skoða hlutina út frá sögulegu samhengi líkt og Foucault og síðast en ekki síst 

að læra af sögunni og horfast í augu við þá fordóma sem spretta upp vegna fáfræði fólks. 

Menningarleg afstæðishyggja er einnig kenning sem ég fjalla um. Hún er notuð af 

mannfræðingum þegar þeir skoða mismunandi menningu. Menningarhugtakið hefur verið 

mikilvægt í mannfræðinni og menningarleg afstæðishyggja hjálpar fræðimönnum að skoða 

hina ýmsu ólíku menningarheima út frá sínum eigin verðleikum en ekki fyrirframgefnu áliti. 

Eins og Said hefur bent á þá eru Vesturlandabúar búnir að vera duglegir að skapa hina og 

framandgera þá. Staðalímyndir eru allsstaðar í kringum okkur og hafa fræðimenn bent á 

nauðsyn þess að rannsaka þær og tilgang þeirra. Fjölmiðlar spila stórt hlutverk því það eru 

þeir sem miðla upplýsingum til fólks. Mikilvægt er að vera gagnrýninn á þær upplýsingar sem 

fjölmiðlar birta og spyrja spurninga. Áhugi minn á efninu er til kominn vegna orðræðu sem ég 

heyri oft, að hin múslímska kona sé kúguð og hún reyni ekki að aðlagast Vesturlöndum, þar 

sem hún gengur um með slæðu á höfðinu. Orðræðan verður einhvern veginn að sjálfstæðum 

sannleika eins og Foucault benti á og öðlast vald per ce. Í kjölfar hryðjuverkanna 9/11 þá 
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fengu múslímar og þeirra trú mikla umfjöllun á Vesturlöndum. Ég skoða hvernig stjórnmál á 

Vesturlöndum hafa litast af hræðsluáróði Bandaríkjanna gagnvart íslam. Einnig fjalla ég um 

viðbrögð Vesturlanda til þess að vernda sína menningu en nokkur lönd hafa tekið upp á því að 

banna klæðnað múslímskra kvenna og hafa sumir fræðimenn gagnrýnt það og líkt því við 

þjóðhreinsanir (Scott, 2007). Hafa ber í huga að múslímskar konur eru ekki einsleitur hópur 

heldur eru þær þær eins ólíkar og þær eru margar. Þær búa vítt og breytt um heiminn, með 

eigin trú, siði, reynslu og langanir til lífsins. Ég fjalla um þær út frá þeirri staðalímynd sem er 

ríkjandi á Vesturlöndum og byggist á alhæfingum þar sem þær eru allar settar í einn hóp. Í 

allri þessari umræðu er áberandi hvað rödd hinnar múslímsku konu heyrist lítið. 

Í fyrsta kafla skoða ég kenningu Edward Said um orientalisma og kenningu Michael 

Foucault um orðræðuna. Þessar kenningar koma að góðum notum þegar staðalímynd hinnar 

múslímsku konu er skoðuð og hvernig hún er notuð í pólitískum ásetningi. Einnig skoða ég 

menningarlega afstæðishyggju sem á vel við þegar ólíkir menningarheimar eru skoðaðir. Í 

öðrum kafla skoða ég fyrrgreinda staðalímynd sem Vesturlandabúar hafa skapað og hvernig 

hún nær að lifa og dafna. Í þriðja kafla rýni ég í birtingarmyndir hinnar múslímsku konu á 

Vesturlöndum í textum og fjölmiðlum. Í fjórða kafla skoða ég hvað liggur að baki „björgun“ 

hinnar múslímsku konu. Á hún rætur sínar að rekja til umhyggju Vesturlandabúa eða liggja 

aðrir hagsmunir að baki? Í fimmta kafla skoða ég hvaða leið Vesturlönd fara til að vernda 

menningu sína. Ég fjalla um fjölmenningu og breyttar áherslur í reglum innflytjenda og 

slæðubann sem Frakkland hefur tekið upp. Í lokin skoða ég hvað múslímskar konur hafa 

sjálfar að segja um þá staðalímynd sem dregin er upp af þeim á Vesturlöndum. Mikið hefur 

verið fjallað um þær en eins og áður kom fram hafa raddir þeirra verið lítt áberandi í 

fjölmiðlum.  

1. Kenningaleg nálgun 

1.1 Orientalismi  
Edward Said, prófessor í bókmenntafræði, gaf út bókina Orientalism árið 1978, þar sem hann 

útskýrir hvernig austrið varð til. Samkvæmt Said þá stillti Evrópa sér upp á móti austrinu eins 

og andstæðu, til að efla sig og styrkja sjálfsmynd sína og kynnti í framhaldinu hugtökin við og 

hinir. Austrið er ekki bara nálægt Evrópu heldur eru þar einnig stærstu, ríkustu og elstu 

nýlendur Evrópulanda. Þar er mikill menningarlegur fjölbreytileiki (Said, 1978). Austrið er 

óaðskiljanlegur hluti af evrópskri menningu en líkt og Said bendir á þá er sambandið á milli 

Vesturlanda og Austurlanda byggt á valdi og einhvers konar forræði Vesturlanda yfir 

Austurlöndum. Ferðamenn, fræðimenn og rithöfundar frá Vesturlöndum ferðuðust til 
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Austurlanda til að skoða þessa framandi menningu og skrifuðu um það hversu vanþróuð ríkin 

voru. Said talar um hvernig orientalismi sé ákveðinn hugsanagangur þar sem undirstaðan er 

bæði verufræðileg og þekkingarfræðileg, sem aðgreinir Austurlönd frá Vesturlöndum (Said, 

2003). Hann miðar við að upphaf orientalismans hafi verið árið 1798, þegar Napóleon réðst 

inn í Egyptaland. Hægt er að skilgreina orientalisma á margan hátt að mati Said og tekur hann 

dæmi um akademískan orientalisma. Allir þeir sem kenna, rannsaka og skoða austrið á 

einhvern hátt, hvort sem þeir eru sagnfræðingar, mannfræðingar, textafræðingar eða 

félagsfræðingar, eru orientalistar. Fræðimenn í dag kjósa það í auknum mæli að forðast þessa 

aðgreiningu á milli vesturs og austurs þar sem hún er bæði óljós og almenn og ber óneitanlega 

með sér viðhorf nýlendustefnunnar frá 18. og 19. öld. Þrátt fyrir það eru margir rithöfundar, 

ljóðskáld, heimspekingar, hagfræðingar og pólitískir kenningarsmiðir sáttir við að miða við 

orientalisma í verkum sínum (Said, 2003). Þar sem mennirnir skrifuðu sína eigin sögu búa 

þeir einnig til orientalisma sem hefur síðan þróast með tímanum í landafræðilega skiptingu 

heimsins í vestur og austur. Austrið er búið að vera til umfjöllunar lengi á Vesturlöndum. Það 

hefur verið krufið til mergjar, því lýst, staðhæfingar verið settar fram og miðlað í kennslu.  

Said notast við orðræðukenningu franska heimspekingsins Michael Foucault. Hann 

segir ekki hjá því komist að skoða orðræðuna um austrið til þess að skilja hvernig Vesturlönd 

náðu svona miklum yfirráðum yfir austrinu. Austrinu var ekki einungis stjórnað af vestrinu 

heldur hafi vestrið beinlínis skapað það í kjölfar upplýsingarinnar; pólitískt séð, félagslega, 

hugmyndafræðilega, hernaðarlega og vísindalega (Said, 2003). Segja má að austrið hafi orðið 

til í textanum og með texta er einnig hægt að framleiða þekkingu. Edward Said tekur dæmi 

um Napóleon sem er sagður hafa fræðst um austrið, áður en hann lagði til atlögu gegn 

Egyptalandi, í gegnum texta sem vestrænir höfundar skrifuðu um Austurlönd en ekki af 

austrinu sjálfu. Þannig hafi þessu valdasambandi verið háttað á milli hins skrifandi vesturs og 

hins hljóða austurs (Said, 1978). Þær sögur sem Vesturlönd skrifuðu um Austurlönd voru 

meðal annars teknar upp úr frásögnum ferðamanna og illa þýddum textum klerka í arabískum 

ritum. Á þessum tíma höfðu karlar auk þess ekki greiðan aðgang að konum þannig að raddir 

kvennanna komu hvergi fram (Ahmed, 1992). Sem dæmi um það vald sem hið skrifandi 

vestur hafði þá tekur Said dæmi um franska rithöfundinn Gustave Flaubert sem var uppi á 18. 

öld. Flaubert skrifaði um kynni sín við egypska vændiskonu. Hann skrifaði um hana, 

tilfinningar hennar og hugsanir án þess að hennar eigin rödd hafi komið fram. Hann lýsti 

henni sem hinni dæmigerðu austurlensku konu. Þarna var Flaubert í valdastöðu gegn konunni 

sem erlendur, auðugur karl sem notfærði sér forréttindi sín og fullyrti fyrir lesendum 

vestursins hvernig austrænar konur væru (Said, 2003).  
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Um árabil hafa átt sér stað margar ofbeldisfullar árásir á samfélög Araba og múslíma. 

Undirliggjandi orðræða er sú að þessi samfélög kúgi konur, skorti lýðræði og þyki vanþróuð. 

Said tekur þó fram að Helförin ætti að hafa breytt meðvitund okkar um ólík samfélög og veltir 

hann fyrir sér af hverju við notum ekki reynsluna og breytum því sem heimsvaldastefnan hafi 

gert og það sem orientalisminn heldur áfram að gera. Hann tekur dæmi um 

heimsvaldastefnuna og orientalismann og dregur línu sem byrjar á tíma Napóleons og heldur 

áfram með rannsóknum á orientalisma og yfirtöku í Norður-Afríku, Víetnam, Egyptalandi, 

Palestínu og í gegnum stríðsátök 20. aldarinnar. Þar hafa auðlindir eins og olía gegnt stóru 

hlutverki og hélt hernaður áfram yfir Persaflóa til Íraks, Sýrlands, Palestínu og Afganistan. 

Said staðhæfir að öll þessi sögulegu tímabil hafi framkallað afskræmda þekkingu af hinum, 

hvert með sína ímynd og deilur.  

Mikilvægt er að muna að öll átök tengjast hver öðrum og það sem gerist í heiminum 

hefur aldrei verið einangrað og laust við utanaðkomandi áhrif. Said leggur áherslu á 

mikilvægi þess að skoða atburði út frá sögulegu og menningarlegu samhengi og út frá 

efnahags- og félagslegum raunveruleika (Said, 2003). Samkvæmt honum þá er áhugi Evrópu 

og Bandaríkjanna á austrinu fyrst og fremst til þess að drottna yfir austrinu með pólitískum og 

hernaðalegum aðgerðum, oft tengt auðlindum. Eins og áður kom fram er austrið og vestrið 

mótað af fólki, að hluta til sem einhvers konar staðhæfing og staðfesting á hvort öðru. Á 

tímum þar sem aukinn ótti, hatur, andstyggð og hroki er gagnvart þeim, Aröbum og íslam, á 

annan bóginn og okkur, Vesturlandabúum þá býður þessi skipting auðveldlega upp á tækifæri 

til hagræðingu og notkun valds. Þannig er austrið, sem og vestrið, aðeins hugmynd sem 

byggir á sögulegum og hefðbundnum hugsunum, myndmáli og orðaforða sem hefur gefið því 

trúverðugleika og umfjöllun í vestrinu (Said, 2003). Nauðsynlegt er að skoða orðræðuna og 

greina hana til að skilja valdatengslin, því orðræðan er stór þáttur í að móta samfélag 

mannanna. Eins og áður sagði styðst Said við kenningar franska heimspekingsins Michel 

Foucault um orðræðuna og við skoðum þær nánar í næsta kafla. 
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1.2 Orðræðan 
Samkvæmt Michael Foucault (2002) þá er orðræðan í eðli sínu skapandi og í henni verða til 

hugmyndir og fyrirbæri. Orðræðugreining er áberandi innan hinnar póststrúktúralísku1 hefðar. 

Við sem einstaklingar erum öll hluti af menningu og hefðum sem móta hugsun okkar og 

skilning. Hugmyndin um þjóð væri ekki til nema að til væri orðræða um hvað felst í 

hugmyndinni um þjóð. Foucault sagði að orðræðan væri nátengd þeim tíma sem hún tilheyrir 

bæði í sögulegu og félagslegu samhengi og er breytileg frá einum menningarheimi til annars 

(Kristín Björnsdóttir, 2003). Sem dæmi má nefna að við leggjum mismunandi skilning í 

móðurhlutverkið eftir tímabilum og hann er ekki eins frá einum menningarheimi til annars. 

Orðræðan um mæður skapast og skilningur verður til sem tekur breytingum í takt við 

menningarlegar og þjóðfélagslegar breytingar (Kristín Björnsdóttir, 2013). Orðræðan er ferli 

sem almenningur og fræðimenn skapa með athöfnum og orðum, bæði meðvitað og 

ómeðvitað. Þrástef stendur fyrir það sem er síendurtekið í orðræðunni sem myndar síðan 

mynstur. Þessi mynstur verða að lögmáli sem hafa orðið til við pólitísk átök bæði í fortíð og 

nútíð. Þessi lögmál eru ekki algild en þau innihalda ákveðnar reglur sem segja til um hvernig 

við eigum að tala þannig að á okkur sé hlustað. Í orðræðunni felst vald bæði beint og óbeint 

(Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Hægt er að greina staðhæfingar í textum og eins hugtök, 

hugsana- og tjáningarmáta eða hugmyndir sem koma reglulega fram. Fólk lærir og tileinkar 

sér ákveðinn máta til að tjá sig eða notast við ákveðna orðræðu, sem byggir meðal annars á 

líkamstjáningu, orðanotkun, látbragði, hreyfingum og hljómblæ. Foucault bendir á að þekking 

og þá sérstaklega vísindaleg þekking er mjög áhrifarík í nútímasamfélögum. Vald og þekking 

eru nátengd og vald er að finna í samskiptum fólks sem og í samfélaginu, þó erfitt sé að 

greina sérstakan valdhafa. Þrátt fyrir það er samt sem áður hægt að greina valdatengsl sem 

myndast á milli einstaklinga og hópa. Ef orðræðan er samþykkt þá öðlast hún vald (Kristín 

Björnsdóttir, 2013). Orðræðan sem verður til sem hugmyndir, stjórnast af frösum sem 

endurtaka sig sífellt og heyrast nógu oft til að hafa áhrif á skoðanir fólks. Orðræðunni er stýrt 

á ákveðin hátt af valdamiklu fólki. Foucault (2002) talar um það hvernig mannkynssagan 

hefur verið skrifuð, hvaða upplýsingum var safnað saman og hvað varð fyrir valinu hjá 

sagnfræðingum. Fræðasamfélagið hefur stuðst við söguna og líka skoðað hana með 

                                            
 
 
 
1 Póststrúktúralismi er heimspekileg hreyfing sem leitast við að afbyggja og 

orðræðugreina. 
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gagnrýnum augum. Óhætt er að segja að orðræðan hafi áhrif á fræðimenn og 

vísindasamfélagið, sem gefa tóninn og vald sem hefur áhrif á það hvernig við hugsum og 

búum til þekkingu (2002). Foucault þrætti fyrir það að vald væri að finna hvarvetna í 

samskiptum á milli einstaklinga og inni í öllum félagslegum kerfum (Ortner, 2006). 

Það má því segja að orðræðan hafi skapað „austrið” með hjálp nýlenduhyggjunnar. 

Valdið sem felst í hinu skrifandi vestri á móti hinu hljóða og vanþróaða austri mótar 

óneitanlega hugmyndir fólks á Vesturlöndum um Austurlönd og fjölmiðlar halda orðræðunni 

á lífi. Með hjálp orientalisma og orðræðunnar er hægt að skoða staðalímynd af múslímskum 

konum eins og hún birtist í vestrænu samfélagi, þótt hún sé auðvitað ekkert annað en 

smækkuð mynd af margbreytilegum hópi kvenna. Hér á eftir verður nánar fjallað um þessa 

tilteknu staðalímynd.  

1.3 Menningarleg afstæðishyggja 
Mannfræðingar hafa lengi vel skoðað menningu manna og menningarhugtakið hefur verið 

mikið notað allt frá nýlendutímanum til dagsins í dag. Margir mannfræðingar hafa litið á 

menningarhugtakið sem hornstein greinarinnar og hefur hugtakið þótt mikilvægt til þess að 

flokka hópa og fá betri skilning á umhverfinu. Mannfræðingar nálgast menningarhugtakið 

með ólíkum hætti og hér verða nokkrar skilgreiningar skoðaðar. 

Sem dæmi um þetta þá bentu James Spradley og David W. McCurdy (2008) á að líkja 

má menningu við þekkingu frekar en hegðun. Fólk lærir frá umhverfinu og fólkinu í kringum 

sig. Að brosa og hlæja er eitthvað sem er erfðafræðilegt en hvenær við brosum og hlæjum er 

eitthvað sem við lærum. Mannfræðingurinn Michael Jackson (2008) segir menningu 

hugsanlega vera eitthvað sem verður til í samskiptum við aðra og okkar daglega umhverfi, 

einnig í þeim atburðum sem við finnum okkur í. Samkvæmt honum er menning ekki 

tilbúningur sem er samansafn af venjum, merkingum og siðum. Mannfræðingurinn Sherry B. 

Ortner (1984) telur menningu vera samansetta af félagslegum leikendum og afurð þeirra. 

Leikendur reyna að skilja heiminn sem þeir eru í og til þess að skilja menningu þeirra verður 

fræðimaðurinn að staðsetja sig sjálfann í þá stöðu þar sem leikarinn er og skoða þannig 

hvaðan menningin kemur og hvernig hún var sköpuð. 

Í þeim hnattræna heimi sem við búum í dag, þar sem menningareinkenni og fólk fer 

þvert á landamæri, geta orðið árekstrar. Fólk talar ólík tungumál og kemur frá ólíkum 

menningarlegum bakgrunni. Stöðugt þarf að taka tillit til hver annars, til ólíkra menningarsiða 

og trúarbragða (Eriksen, 2010). Menning á sér engin landamæri. Við skiptum löndum upp í 

ólíka menningu og þrátt fyrir landamæri sem vilja aðskilja fólk þá nær menningin að flæða á 
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milli. Það verður til sköpunarkraftur í blandaðri menningu. Menning er ekki eitthvað sem er 

óhagganlegt heldur er hún alltaf í stöðugri þróun og sköpun (Heyman og Campell, 2010). 

Notkun menningarhugtaksins hefur verið gagnrýnd og hafa sumir fræðimenn lagt til að leggja 

það niður og þá fyrst og fremst af pólitískum ástæðum, til að koma í veg fyrir mismunun sem 

gæti ýtt undir menningarlega bókstafstrú (Abu-Lughod, 1991). Orðið menning er notað í 

ágreiningi til dæmis í umræðum um menningarsjokk, menningarátök og menningarstríð 

(Hannerz, 1999). Hugtakið hefur verið gagnrýnt fyrir að vera sígilt og einsleitt, líkt og 

óumdeilanlegur hlutur sem er grafinn inni í sögu mannfræðinnar. Ortner (2006) spyr jafnframt 

hvort við getum verið án hugtaksins. Hún skoðar samband einstaklinga og menningar og 

leggur áherslu á að einstaklingurinn sé gerandi í samfélaginu á sama tíma og hann er mótaður 

af formgerð þess.  

Ortner tekur undir orð Foucault og bendir á hvað vald hefur mikið að segja og er í 

raun grunnþáttur í samfélagi og samskiptum fólks (Ortner, 2006). Abu-Lughod (1991) talar 

um hversu mikilvægt það sé að sjá menningu í víðu samhengi og skoða hvernig menning 

tengist hnattrænu ferli. Hún leggur áherslu á að skoða fólkið sem atbeini í samfélaginu eins og 

Ortner og hefur orðræðukenningu Foucault að leiðarljósi um að orðræður í samfélaginu eru 

ekki bara texti heldur líka stofnanir. Abu-Lughod segir mikilvægt að láta ekki einn einstakling 

tala fyrir hönd alls samfélagsins heldur skoða hvað fleiri einstaklingum finnst um sitt eigið 

samfélag og ná fram persónulegri reynslu og sögu. Samkvæmt henni er mikilvægt að skoða 

einstaklinginn og umhverfi hans og sjá hvaða áhrif hann hefur á það. Abu-Lughod vill leggja 

niður menningarhugtakið sem tæki til flokkunar þar sem því fylgir of mikil einföldun. Henni 

finnst mikilvægt að hafa augun opin fyrir margbreytileikanum.  

Mannfræðingurinn Franz Boas kom kenningunni um menningarlega afstæðishyggju á 

kortið. Hann lagði áherslu á að menning væri skoðuð á eigin forsendum og í sögulegu 

samhengi. Boas sagði að öll samfélög manna væru einstök með sína eigin sögu sem hefði 

mótað menningu þeirra. Hann helgaði ævistarf sitt rannsóknum á Inúítum á Baffieyju í 

Kanada (McGee og Warms, 2008). Menningarlegt afstæði er ákveðinn hugsunarháttur sem 

hjálpar mannfræðingum að sjá hlutina í því ljósi sem fólkið sem rannsakað er sér sig sjálft. 

Þarna skiptir öllu máli að bera virðingu fyrir rannsóknarefninu og miða ekki út frá eigin 

menningu og samfélagi (Eriksen, 2001). Það getur verið mjög mikil áskorun að sjá hlutina út 
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frá menningarlegri afstæðishyggju þar sem það getur brotið gegn okkar eigin siðferði. Nefna 

má dæmi eins og múslímsk kona sem klæðist búrku2 eða niqab3, sem hylur andlit hennar og 

líkama. Frakkar bönnuðu þennan klæðnað í apríl 2004 og líta svo á að búrkan ógni kvenfrelsi. 

Fleiri Evrópuþjóðir hafa rætt það að banna slíkt (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður 

Kristinsson, 2010). Þegar fjölmiðlar fjalla um múslímskar konur þá eiga þeir það til að leggja 

mikla áherslu á klæðnað þeirra, menningu og trú en ekki pólitík og sögu. Með því að leggja 

áherslu á menninguna er komið í veg fyrir að fólk kafi dýpra og fræðist um hefðir fólks og 

hætti (Abu-Lughod, 2002).  

Andstæða menningarlegrar afstæðishyggju er þjóðhverfa. Þjóðhverfa kallast það þegar 

aðrir menningarheimar eru skoðaðir með gleraugum eigin menningar. Það er þegar eigin 

þjóðmenning er notuð sem algildur mælikvarði á siði og viðhorf annarra þjóða. Þar sem fólk 

telur að þeirra hugsun og gjörðir séu þær bestu og sýn þeirra á hlutina sé náttúruleg, þá er 

verið að dæma á grundvelli alhæfingar. Það er ýmislegt sem skýtur upp kollinum með aukinni 

hnattvæðingu þegar fólk fer að verja sína sérstöðu. Þjóðhverfa getur verið skaðleg. Hún getur 

ýtt undir kynþáttafordóma og tilfinningu fólks fyrir því að vera æðra en aðrar manneskjur. 

Eins og fram hefur komið, er mikilvægt að notast við menningarlega afstæðishyggju þegar 

múslímskar konur og menning þeirra er skoðuð og greina þá orðræðu sem fylgir „björgun” 

hennar og vera gagnrýnin/n á hvað býr að baki þeirri björgun. Í næsta kafla verður rýnt nánar í 

þetta atriði.  

2. Staðalímynd á Vesturlöndum 
Eins og Said bendir á í umræðu sinni um orientalisma, hafa Vesturlönd skapað ákveðna 

staðalímynd af þeim sem ekki tilheyra vestrinu og má sjá það sem tilhneigingu mannsins til 

að flokka annað fólk í hópa og smella öllum undir sama hatt til einföldunar.  

Óhætt er að segja að orðræðan um múslíma á Vesturlöndum hafi verið neikvæð í 

gegnum tíðina og kona með slæðu hefur lengi verið ímynd kúgunar og feðraveldis í hinum 

austræna heimi. Sögur frá Austurlöndum af konum sem hylja sig, hendur og höfuð sem 

höggvin eru af, karlar sem biðja í stórum hópum og hatur þeirra í garð Vesturlanda og 

vanþróaðir lifnaðarhættir er það sem Vesturlandabúar fá að heyra. Þessar birtingarmyndir eru 

                                            
 
 
 
2 Búrka (e. burqa) er fatnaður sem hylur allan líkamann, andlit og augu meðtalin. 
3 Blæjan (e. niqab) hylur allt höfuðið fyrir utan augun. 
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gamlar en þær skutu aftur upp kollinum eftir hryðjuverkin 9/11. Birtingarmynd hinnar 

múslímsku konu er ennþá sú sama og áður: Kona með slæðu eða kona í búrku. Þessi 

birtingarmynd er búin að vera langlíf í fjölmiðlum, stjórnmálum, listum og bókmenntum. Það 

virðist líka fylgja orðræðunni að konan hafi ekkert um það að segja hverju hún klæðist, hún sé 

ekki gerandi í sínu lífi og að litið sé framhjá hennar vilja (Janson, 2011). 

Fræðimaðurinn Sara Salem (2013) bendir á það hvernig konur og líkamar þeirra eru oft 

notaðir sem einhvers konar tákn fyrir viðmið og gildi hverrar menningar fyrir sig. Salem segir 

að konur séu gerðar að siðgæðisvörðum þegar kemur að trú, menningu og því normi sem 

samfélagið stendur fyrir. Kvenmannslíkami er oftar en ekki notaður sem samnefnari fyrir 

hreinleika, hið ósnerta og hið íhaldssama. Þar eru konur gerðar að fulltrúum þjóðarinnar eða 

hins íslamska samfélags. Birtingarmynd líkama vestrænnar konu í vestrænum fjölmiðlum er 

oft fáklædd kona sem á að tákna hina frjálsu, fjárhagslega sjálfstæðu konu í nútíma samfélagi 

hins vestræna heims. Salem segir að í hvorugu tilfellinu séu hagsmunir konunnar hafðir að 

leiðarljósi. Þegar trúarsamtök vilja vernda konuna frá óviðeigandi hegðun, þá er það meira 

gert til að „vernda samfélagið“. Þessu er stillt upp í andstæður, annað hvort frelsi eða kúgun, 

eins og það sé ekkert val. Salem vill meina að kona sem gengur með slæðu í Hollandi sé 

stimpluð af almenningi sem kúguð kona bæði út frá trú og menningu og sú sem klæðist 

fatnaði sem lítur út fyrir að vera vestrænn, sé líka stimpluð kúguð af kynlífsvæddri menningu. 

Salem veltir því fyrir sér hversu frjálsar konur eru almennt þegar kemur að klæðnaði, 

hugsunum, tilfinningum og gerendahæfni. Hún segir það nauðsynlegt að vera gagnrýninn á 

notkun líkama kvenna sem tákn fyrir „siðmenningu” og þjóðar (Salem, 2013).  

Mannfræðingurinn Homa Hoodfar (1992) telur að staðalímynd hinnar múslímsku konu 

á Vesturlöndum lifi góðu og þrautseigu lífi með hjálp orðræðunnar. Umræða um þær, þá 

sérstaklega frá Miðausturlöndum og Norður Afríku, hafa verið þær langlífustu í fjölmiðlum 

síðustu tvær aldir. Hún segir algengasta umfjöllunarefnið vera slæðan og kúgun hinnar 

múslímsku konu. Hoodfar er frá Íran og gengur ekki með slæðu. Hún lendir oft í samræðum 

við fólk frá Vesturlöndum, sem þekkir ekki mikið til íslam, og umræðuefnið beinist iðulega 

að kúgun konunar innan hennar eigin menningar. Sumar konur ganga svo langt að segjast því 

fegnar að hafa ekki fæðst inn í íslamska trú. Hoodfar segir áherslu fjölmiðla á klæðnað 

múslímskra kvenna og slæðu vera ákveðinn arf frá nýlendutímanum. Hún gerði rannsókn sem 

sneri að aðlögun múslímskra kvenna að menntakerfinu og vinnumarkaði í Kanada og komst 

að þeirri niðurstöðu að konur, sérstaklega þær sem bera slæðu, verða fyrir miklum fordómum, 

þá bæði út af kynferði sínu og kynþætti. Hoodfar segir að þessi gamla nýlenduhugsun um 
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kúguðu konuna gerir ungum konum erfitt fyrir þar sem þeim finnist þær sífellt þurfa að sanna 

að þær séu við stjórn í eigin lífi (Hoodfar, 1992). 

Mannfræðingurinn Emma Tarlo (2005) veltir því fyrir sér hversu hlutlausir 

mannfræðingar eru gagnvart ögrandi bókstafstrú og hvort hægt sé að bjóða upp á gagnrýna 

umræðu eða hvort mannfræðingar geti látið sig hverfa undir verndarteppi afstæðishyggjunnar. 

Í kjölfarið á slæðubanninu í Frakklandi árið 2004, vann Tarlo að rannsókn á múslímum í 

Bretlandi með áherslu á klæðnað og trúariðkun. Hún segir umræðuna vera mjög litaða af 

bókstafstrúartali. Tarlo gerði vettvangsathugun hjá samtökum sem heita Hizb ut-Tahrir. 

Samtökin, sem eru íslömsk trúarsamtök, líta svo á að hin vestræna kona sé kúguð af 

feðraveldinu og geri hvað sem er til að gangast við að gleðja hið gagnkynhneigða augnaráð 

karlmanna, male gaze. Helstu rök þeirra eru meðal annars byggð á vestrænum 

kvennabókmenntum og upplýsingum stjórnvalda um anorexíu, silíkon aðgerðir og kynbundið 

ofbeldi.  

Samtökin sjá hina vestrænu konu sem þræl milljón dollara tískuiðnaðar og 

kapítalismans. Konan heldur að hún sé frjáls, hafi frelsi til þess að klæða sig eins og hún vill, 

meðan hún er í raun og veru þræll tískunnar og karlmannsins. Samkvæmt samtökunum getur 

múslímsk kona hugsað fyrir sig sjálf og er dæmd út frá eigin verðleikum en ekki út frá því 

hvernig hún lítur út. Hún sé á sama tíma fyrirmynd trúarinnar. Enn fremur telja samtökin að 

múslímsk kona sætti sig við að vera þjónn Allah, þar sem allar konur séu þjónar einhvers. 

Helstu niðurstöður Tarlo eru þær að mannfræðingar þurfi að gera fleiri vettvangsathuganir um 

staðalímyndir og leggur hún til að það verði gert. Samkvæmt henni er það mikilvægur þáttur 

þegar skoða á félagslega þætti samfélagsins.  

Það má segja að íslenska fjallkonan sé dæmi um konu sem er tákn fyrir þjóð sína og 

þegna. Það eru til margvíslegar staðalímyndir í samfélaginu eins og komið hefur fram, einnig 

af hinni vestrænu konu. Birtingarmynd hinnar múslímsku konu á Vesturlöndum verður 

skoðuð í næsta kafla. 

3.  Birtingarmynd á Vesturlöndum 

3.1 Bókmenntir 
Mohja Kahf (1999) rekur sögu vestrænna bókmennta og túlkun þeirra á lífi múslímska kvenna 

allt frá miðöldum til tíma rómantísku stefnunnar á fyrri hluta nítjándu aldar. Kahf vill varpa 

ljósi á birtingarmynd konunnar og túlkun annarra á henni. Hún talar um þá orðræðu sem 

styður við ímynd hennar í vestrinu, sú að íslam kúgi konur og að slæðan og einangrun sé 
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lifandi dæmi um þessa kúgun. Konan er gerð að fórnarlambi. Kahf nefnir hina dæmigerðu 

birtingarmynd, í sögum frá miðöldum, sem var oft á þann veg að baráttan stóð á milli 

rómantísku hetjunnar, sem var kristinnar trúar og múslímska eiginmannsins um yfirráð yfir 

líkama eiginkonunnar. Rómantíska hetjan bjargaði konunni frá eiginmanninum og í lokin 

breytti hún um trú og tilheyrði evrópskum heimi. Á tíma nýlendunnar voru múslímskar konur 

meira áberandi í skrifum Vesturlandabúa og þörfin var ennþá sú að líta á hana sem kúgaða. 

Hún var fórnarlamb, eymdarleg og reið.  

Kahf bendir á að það sé eins og hugmyndin um þessa kúguðu konu hafi alltaf verið til. 

Á tíma rómantísku stefnunnar var dregin upp sú mynd af henni að hún væri framandi, mikil 

kynvera, óhóflega skreytt og valdalaus enda bjó hún við þrælkun, einangrun, þögn og 

ósýnileika (Kahf, 1999). Joan Scott (2007) segir frá því að á nýlendutímanum, þegar Alsír 

tilheyrði Frakklandi, hafi franskir karlar kvartað yfir því að Arabar útilokuðu þá frá konum 

sínum með því að hylja líkama þeirra. Með tímanum hafi konur svo verið neyddar til að selja 

líkamann sinn sökum eftirspurnar vestrænna karlmanna sem varð svo aðal aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og í dag kallast kynlífsferðamennska. Á þessum tíma litu vestrænir karlmenn 

gjarnan á múslímskar konur sem vændiskonur eða þræla eiginmanna sinna sem varð síðan að 

staðalímynd þeirra á Vesturlöndum.  

Vestrænir femínistar og trúboðar bönnuðu múslímum á þessum tíma að klæðast eins 

og þeir vildu og trúa á það sem þeir kusu. Samkvæmt Kahf er ekki minnst á hina múslímsku 

konu í nútímasögu, án þess að tala um slæðu eða kvennabúr. Hún segir að kvennabúrin hafi 

heillað Vesturlandabúa, sem fyrir þeim var hluti af kynlífsfantasíum. Kahf telur að þessi 

staðalímynd sé algeng birtingarmynd og sé enn sýnileg í hinum vestræna heimi, allt frá 

barnaefni til fræðigreina (Kahf, 1999).  

Mannfræðingurinn Homa Hoodfar (1992) bendir á það hversu blind við erum á eigin 

menningu. Hún tekur dæmi frá Viktoríutímabilinu í Bretlandi þar sem ákveðnar hugmyndir 

voru í gangi um kvenleika. Konur voru reyrðar í lífstykki til að sýna hið kvenlega mitti og var 

ríkjandi hugmynd sú að þær væru best geymdar innan veggja heimilisins. Á þessum tíma 

skrifuðu margir vestrænir kvenrithöfundar um konurnar frá Austurlöndum sem voru geymdar 

heima fyrir og máttu ekki ferðast einar. Þessir sömu höfundar skrifuðu ekkert um samlanda 

sína sem voru einmitt í nákvæmlega sömu sporum. Hoodfar segir að allar þessar konur hafi átt 

að hlýðnast karlinum á einn eða annan hátt. Hún tekur einnig dæmi um skipulögð hjónabönd á 

Austurlöndum, sem voru mjög gagnrýnd af Vesturlandabúum á sama tíma og þeim þótti 

sjálfsagt að eiga sér hjákonur.   
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Sú orðræða sem hefur verið ráðandi um múslímsku konuna á Vesturlöndum allt frá 18. 

öldinni til dagsins í dag, virðist beinlínis staðfesta kúgun hennar. Múslímskar konur sem vaxa 

inn í þessa orðræðu verða annað hvort undirgefnar og láta lítið á sér bera eða hreinlega gera 

uppreisn og svíkja sína eigin trú og samræmast hlutverkum kynjanna eins og þau eru á 

Vesturlöndum (Kafh, 1999). 

Birtingarmynd hinnar múslímsku konu hefur verið einsleit í bókmenntum í gegnum 

tíðina og áhugavert er að skoða það vald sem textinn hefur. Birtingarmynd múslímskra 

kvenna í fjölmiðlum hefur haldist í hendur við bókmenntirnar og ég skoða það nánar í næsta 

kafla. 

3.2 Fjölmiðlar 
Fjölmiðlar hafa mikil áhrif þegar kemur að því hvernig við sjáum heiminn og út frá hvaða 

sjónarhorni. Fjölmiðlar taka einnig mikinn þátt í að viðhalda orðræðunni með umfjöllun sinni 

og myndum sem settar eru fram henni til stuðnings. Edward Said (1997) lýsir í bók sinni, 

Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world, 

áhyggjum yfir þeirri orðræðu sem virðist loða við íslam í vestrænum fjölmiðlum. Hann segir 

að vissulega hafi hryðjuverk verið framin af múslímum bæði á Austur- og Vesturlöndum en 

hann hefur áhyggjur af þeirri staðalímynd sem dregin er upp af múslímum og íslam. 

Samkvæmt honum er orðræðan í kringum íslam mikil einföldun þar sem einn og hálfur 

milljarður manna tilheyri íslamstrú sem búa í mörgum löndum, samfélögum, sem eiga sínar 

hefðir, tungumál, og ekki síst deila ólíkri reynslu sem er ótæmandi. Tilhneigingin er sú að 

smækka íslam niður í litla einingu sem inniheldur reglur, staðalímyndir, alhæfingar um trúna 

og fólkið sem tilheyrir henni. Búin er til neikvæð mynd af íslam sem er oftar en ekki lýst með 

orðum eins og ofbeldi, frumstæður, bókstafstrú og ofstæki. Þegar sprengjuárásin var gerð í 

Oklahoma í apríl 1995, gerðu fjölmiðlar strax ráð fyrir því að þar hefðu múslímar staðið að 

verki, sem síðan reyndist ekki vera (Said, 1997).  

Það sama má segja um hryðjuverkin í Noregi árið 2011, þegar bíll var sprengdur í loft 

upp fyrir framan ríkisstjórnarbyggingarnar í Osló. Stuttu síðar barst tilkynning um skotárás 

skammt frá á eyjunni Utoya. Fjölmiðlar fóru strax af stað með þá hugmynd að þarna væru 

íslamskir hryðjuverkamenn að verki enda sé Noregur friðsælt land þrátt fyrir að vera flækt í 

deilur við Afganistan og þar sé einnig vaxandi samfélag múslíma að finna. Það var áfall fyrir 

Norðmenn að horfast í augu við það að maðurinn á bak við þessi ódæðisverk væri ekki 

meðlimur Al Qaeda, heldur „hreinræktaður” Norðmaður, Anders Behring Breivik. Með 



17 

þessum atburði tjáði Breivik hversu mikið hatur hann bar gagnvart íslam og múslímskum 

innflytjendum (Radosevich, 2011).   

Said kallar það stórslys sögunnar þegar heimsvaldastríðið gegn Írak var háð af hendi 

nokkurra manna, bandarískra embættismanna sem höfðu aldrei gegnt herþjónustu sjálfir, þar 

sem þriðja heims einræðisríki var lagt í rúst. Allt þetta var gert út af „öryggisástæðum“ en 

samkvæmt Said var raunverulegur ásetningur sá að ná heimsyfirráðum og komast yfir 

vandfundnar auðlindir. Hann segir þetta gott dæmi um orientalisma þar sem dómgreind 

fræðimanna brást. Bóksölur eru fullar af bókum sem fjalla um íslam og hryðjuverk, múslíma 

og Araba. Sjónvarpstöðvar eins og CNN, Fox TV og útvarpsstöðvar sem tilheyra hægri 

sinnuðum stjórnendum fjalla um Bandaríkin sem berjist á móti erlenda djöflinum (Said, 

2003).  

Eftir hryðjuverkarárásina 9/11, fengu múslímskar konur mikla athygli í fjölmiðlum á 

Vesturlöndum, sérstaklega eftir ræðu fyrrverandi forsetafrúar Bandaríkjanna, Lauru Bush, þar 

sem hún sagði lausn á vandamálum kvenna í Afganistan væru mikilvæg fyrir þjóðaröryggi 

Bandaríkjanna og að stríð gegn hryðjuverkum væri líka beint gegn broti á réttindum kvenna. 

Cherie Blair, fyrrverandi forsetisráðherrafrú Bretlands hélt ræðu tveimur dögum seinna og tók 

undir orð Bush. Orð þeirra mátti heyra hvarvetna, í öllum fjölmiðlum og birtingarmyndir af 

konum með slæður og í búrku fylgdu með. Búrkan varð að einhvers konar fánabera stríðsins í 

Afganistan og réttlætingu þess (Ahmed, 2011). Þessi og annarskonar álíka fjölmiðlaumfjöllun 

hrinti af stað hótunum og alvarlegu ofbeldi gagnvart múslímum í Bandaríkjunum. Ráðist var á 

skólastúlkur, hrækt á þær, þær barðar og gerðar voru tilraunir til að rífa af þeim slæðurnar 

(Ahmed, 2011). Árið 2002 var svo fjallað um í fjölmiðlum að fleiri konur sem eru múslímar 

hafi tekið upp á því að klæðast trúarlegum klæðnaði, en margar múslímskar konur fundu fyrir 

aukinni þörf að stunda trú sína með stolti og gera hana sýnilegri eftir 9/11 (Ahmed, 2011). Má 

þetta teljast andóf gegn ríkjandi hugmyndum. 

Þær konur sem hylja hár sitt eða klæðast hijab skera sig úr í vestrænu samfélagi og 

verða fyrir árás á götu úti. Til eru dæmi þess að múslímsk samtök hafa ráðlagt fólki sínu að 

láta lítið á sér bera og að konur haldi aftur að sér að klæðast hijab til að koma í veg fyrir að 

þær verði fyrir ofbeldi. Einnig er konan oft talin annars flokks og undirokuð einungis vegna 

slæðunnar sem hún ber á höfði sér. Slæðan verður að orðræðu sem er hvorki femínísk né 

vestræn (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006). 

Edward Said (2003) varar fólk við þeirri einföldu mynd sem dregin hefur verið upp af 

Pentagon fyrir bandaríska utanríkisstefnu um alla Araba og heim íslam þar sem hryðjuverk, 
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fyrirbyggjandi stríð og einræðisstjórn er algild. Hernaður sem fékk hæsta fjármagn sögunnar í 

Bandaríkjunum fær byr undir báða vængi af fjölmiðlum sem sinna hlutverki sínu með því að 

framleiða svokallaða sérfræðinga sem staðfesta það sem ríkisstjórnin setur upp. 

Það má segja að staðalímyndir af múslímum virðast vera svo innprentaðar og 

nauðsynlegar fyrir fréttaflutning að íslamsfóbía verður eins og hinn eðlilegasti hlutur. Á þessu 

stigi málsins verður hlutverk fjölmiðla áhyggjuefni þar sem mörkin á milli nákvæmni og 

ónákvæmni verða óljós og mörkin á milli hins raunverulega múslíma og staðalímyndar hans 

verða óaðgreinanleg (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006).  

Þegar rýnt er í orðræðu Lauru Bush um að stríðið gegn hryðjuverkum sé stríð gegn þeim 

mannréttindabrotum sem konur í Afganistan verða fyrir þá fær það mann óneitanlega til þess 

að hugsa um hvað liggur að baki orðræðunni. Í næsta kafla verður orðræðan sem hefur verið 

notuð í gegnum tíðina um „björgun“ hinnar múslímsku konu skoðuð. 

4. Björgun hinnar múslímsku konu 
Umræðan um kúgun kvenna í Afganistan reis hátt á sama tíma og sannfæringin um að 

innrásin í Afganistan væri réttlætanleg jókst. Umræðan var farin að snúast um það að þeir, 

þ.e. múslímar hati okkur, Vesturlandabúa fyrir það að bera virðingu fyrir okkar konum 

(Ahmed, 2011). Mannfræðingurinn Abu-Lughod (2002) skrifaði greinina, Do Muslim women 

really need saving? Anthropological reflection on cultural relativism and its others, þar sem 

hún setur spurningarmerki við siðfræðina á bak við stríð gegn hryðjuverkum sem Bandaríkin 

heyja. Hún veltir því upp hvort hægt sé að skoða og átta sig á menningarmun með aðstoð 

menningarlegrar afstæðishyggju og komast þannig til botns og skilja tilgang innrásar 

Bandaríkjanna inn í Afganistan, sem meðal annars leit út fyrir í byrjun að vera 

björgunaraðgerð fyrir afganskar konur. Abu-Lughod gagnrýnir einnig ræðu Laura Bush og 

segir að í ræðu sinni hafi hún talaði um hryðjuverkamenn og Talíbana rétt eins og um einn og 

sama hlut væri að ræða. Bush talaði um að „siðmenntað” fólk út um allan heim væri ekki 

aðeins áhyggjufullt gagnvart konum og börnum í Afganistan heldur líka út af 

hryðjuverkamönnum sem vildu yfirfæra sinn heim á okkur. Bush sagði að vegna innrásar 

Bandaríkjamanna í Afganistan væru konur þar í landi ekki lengur fangar á eigin heimili. 

 Stríðið gegn hryðjuverkum varð að stríði fyrir rétti og heiðri kvenna. Abu-Lughod 

(2002) segir þetta vera þekkt fyrirbæri í nýlenduhyggjunni þar sem áherslan var á konuna sem 

þurfti að bjarga. Hún segir það gamla taktík sem var oft notuð þegar réttlæta átti stríð, þar sem 

bjarga verður konum og börnum rétt eins og þegar hvíti maðurinn bjargaði svörtu konunni frá 

svarta manninum. Í grein sinni rýnir Abu-Lughod í það hvernig konur í Afganistan urðu 
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holdgervingar kúgunar og hvernig sú sýn hafi verið notuð til að fela hinn raunverulega 

pólitíska tilgang árásarinnar. Hún er gagnrýnin á þá nálgun að tala um frelsi og jafnrétti og 

líkir umfjölluninni um múslímskar konur einnig við hugsunarhátt nýlenduhyggjunnar. Hún 

segir að trúboðsvinna og nýlendufemínismi tilheyri fortíðinni og frekar ætti takmarkið að vera 

að skoða á gagnrýninn hátt hvernig best væri að gera heiminn að betri stað og tryggja það að 

afganskar konur fái að lifa við frið. Abu-Lughod segir að mikilvægt sé að vinna með 

konunum sjálfum og skoða þarfir þeirra og hætta að bjarga þeim á forsendum annarra. Þetta á 

líka við þegar kemur að slæðum og búrkum. Hún segir að tími sé kominn til að hætta þessari 

þráhyggju vestursins við að einblína á slæðuna og einbeita sér frekar að málum sem varða 

konurnar sjálfar. Konur eru margbreytilegur hópur, sem búa við mismunandi menningu og 

hefðir og eru með margvíslegar þrár. Abu-Lughod bendir á að afgönsku konurnar vilji 

kannski aðra hluti fyrir sig en við viljum fyrir þær og þær sjá ef til vill réttlæti með öðrum 

augum en við. Hún segir að nauðsynlegt sé að skoða menningu út frá menningarlegri 

afstæðishyggju og sögulegu samhengi þar sem önnur menning sé alveg jafn mikilvæg og 

okkar eigin (Abu-Lughod, 2002).  

Murtaza Hussain (2013) bendir á að einu einstaklingarnir sem fái viðurkenningu fyrir 

þjáningu sína, í stríði Bandaríkjanna við Pakistan og Afganistan, séu þeir sem eru fórnalömb 

óvinarins. Hann tekur dæmi um Nabila Rehman, átta ára gamla stúlku frá Pakistan, sem 

ferðaðist ásamt föður sínum og tólf ára gömlum bróður til Washington til að gefa vitnisburð 

fyrir löggjafarþingið. Vitnisburðurinn tengdist atburði sem átti sér stað í október 2012, þar 

sem Nabila var á akri rétt hjá heimili sínu ásamt ömmu sinni og systkinum þegar mannlaust 

loftfar (e. drone) sem stjórnað er af CIA skaut á þau. Sjö börn særðust og amma Nabilu lét 

lífið. Nabila vildi fá einfalt svar við spurningu sinni. Hvað hafði amma hennar gert rangt af 

sér og af hverju þurfti hún að deyja? Það var enginn til staðar til þess að veita henni svar og 

ekki margir sem sýndu henni áhuga eða gáfu sér tíma til að hlusta á hana. Hussain fannst þetta 

áhugavert og táknrænt fyrir þá fyrirlitningu sem stjórnvöld sýna fórnarlömbum, á sama tíma 

og þau telja fólki trú um að þau séu í björgunaraðgerðum.  

Hann ber saman viðbrögð Bandaríkjanna við Nabila Rehman og Malala Yousafzai 

landa hennar sem skotin var af Talibönum, aðeins tólf ára gömul, fyrir það eitt að vilja mennta 

sig. Hussain segir að þar sem Malala hafi verið fórnalamb Talibana þá hafi verið tilvalið fyrir 

bandaríska herinn að nota hana sem mögulegt tæki fyrir pólitíska áróðursstarfsemi. 

Fjölmiðlar, stjórnmálamenn og aðrir leiðtogar á Vesturlöndum sýndu Malala mikla athygli 

fyrir hennar hetjuskap, og svo sannarlega er hún hetja. En Nabila er aðeins ein af milljón 
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nafnlausra og andlitslausra fórnarlamba bandaríska stríðsins. Max Fisher (2013) bloggari hjá 

the Washington Post, bendir á að baráttumál Malala, sem er að bæta líf stúlkna í Pakistan, hafi 

fallið í skugga af þeirri þörf Vesturlanda að telja sér trú um að þau tilheyri góða fólkinu en 

ekki því vonda. Fisher segir Vesturlönd passa sig á því að staðsetja sig réttu megin við línuna 

og hinum megin við hana séu vandamálin.  

Þetta rímar óneitanlega við kenningu Said um orientalisma þar sem hann segir að 

Vesturlönd stilli sér upp á móti Austurlöndum til að styrkja sig og leggja áherslu á hina sem 

tilheyra ekki Vesturlöndum. Í næsta kafla verður fjallað um „vestræna” menningu og verndun 

hennar frá hinum. 

5. Verndun hinnar vestrænu menningar 

5.1 Fjölmenning og innflytjendur 
Hvað eru vestræn gildi, menning og siðmenning? Er eitthvað til sem allir Vesturlandabúar 

eiga sameiginlegt en hinir ekki? Þetta eru spurningar sem tengjast orðræðunni og 

orientalisma. Þegar fjallað er um menningarlegan mun eða mismunandi „siðmenningu” þá er 

ekki hjá því komist að skoða valdatengsl sem felast í þessum hugtökum. Það er ekki hægt að 

tala um vestræna menningu þar sem Vesturlönd eru ekki eitt og sama landið rétt eins og þegar 

fjallað er um menningu Austurlanda. Menning er ekki einangrað fyrirbæri heldur mjög 

breytilegt og hún er í rauninni samansafn af mörgum menningum. Hér þurfum við að rifja upp 

orð Edward Said, sem segir að vestrið og austrið séu ákveðin orðræða sem var sköpuð af 

mönnum eins og franska rithöfundinum Gustave Flaubert, sem skrifaði fullyrðingar um 

austrið og tók þannig þátt í að búa til hina (Janson, 2011).  

Vaxandi útlendingahatur og fælni gagnvart íslam hefur átt sér stað í Evrópu í seinni tíð. 

Liz Fekete (2006) segir að litið sé á fjölmenningu sem ógn gegn evrópskum gildum og frá 

9/11 hefur íslamsfóbía (e. islamophobia) og útlendingahatur farið vaxandi. Eftir hryðjuverkin 

9/11 svöruðu Bandaríkin með stríði gegn hryðjuverkum. Fekete talar um að allt frá 9/11 hafi 

innflytjendalög í mörgum löndum verið hert og settar hafi verið reglur um það hvernig 

innflytjendur eiga að haga sér innan þess lands sem þeir búa. Hún tekur dæmi frá Danmörku 

þar sem innflytjendur þurfa að skrifa undir skjal sem segir að viðkomandi ætli sér að vinna 

hörðum höndum að því að aðlagast dönsku þjóðfélagi. Innflytjendur eiga að vinna, borga 

skatta og bera virðingu fyrir jafnrétti kynjanna. Þar þarf innflytjandi að taka próf ef hann vill 

fá ríkisborgararétt sem þykir þó svo erfitt að sumir alþingismenn geta ekki sjálfir svarað hluta 

prófsins, þeim sögulega. Fekete (2006) bendir á það hvernig fjallað er um hina múslímsku 
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menningu í fjölmiðlum, eins og hún sé frá annarri plánetu og lögð er áhersla á það hvernig 

múslímar neita að aðlaga sig nýrri menningu og þar með hægt að réttlæta ójöfnuðinn.  

Stærstu vandamálin sem múslímskir innflytjendur horfast í augu við eru atvinnuleysi, 

fordómar, fátækt og jaðarsetning og þeir eru skoðaðir í gegnum menningarlinsu. Fekete segir 

að Hollendingar fylgi fast á eftir með íslamsfóbíu og útlendingahatri. Innflytjendur þurfa að 

horfa á hollenskt myndband þar sem samkynhneigðir karlmenn sjást kyssast og berbrjósta 

konur á ströndinni, en það á að sýna hversu frjálslyndir Hollendingar eru. Fekete (2006) tekur 

einnig dæmi frá Þýskalandi þar sem innflytjendur voru áður fyrr settir í læknisskoðun við 

komuna til landsins en núna séu þeir spurðir ýmissa spurninga. Þeir eru meðal annars spurðir 

um hvort að konan eigi að hlýðnast manninum sínum og ef hún gerir það ekki hvort hann hafi 

þá rétt á því að beita hana ofbeldi. Einnig er spurt hvernig viðbrögðin yrðu ef drengur, sem er 

innflytjandi, kæmi heim og tilkynnti það að hann væri hommi. Þarna er verið að leita eftir 

viðbrögðum innflytjandans. Fekete (2006) vill meina að þessar þrautir sem lagðar eru fyrir 

innflytjendur séu sérstaklega ætlaðar múslímum. Hún bendir á það hvernig íslamsfóbía fer inn 

í stjórnmálin og að það sé áberandi hvernig stjórnmálaflokkar nýttu sér ástandið eftir 9/11, 

einkum með hægri flokka í forystu. Einnig fengu þjóðernissinnar byr undir báða vængi og 

töluðu um að vernda þyrfti tungumálið og halda menningunni hreinni. Ýmsir stjórnmálamenn 

notuðu þau rök að fjölmenning væri hættuleg og tóku fyrir siði og venjur múslíma sem þeir 

gætu ekki afborið í eigin landi. Þar má nefna dæmi eins og að skera hendi af þjófi, 

þjóðrembing og limlestingu á kynfærum kvenna, sem og fatnað sem undirokar konur (Fekete, 

2006).  

Slæðan sem múslímskar konur nota framkallar ákveðna hugmynd fólks um tiltekna 

undirskipun og litið er svo á að múslímskir innflytjendur vilji ekki gefa upp menningu sína og 

trú með því að aðlagast vestrænni menningu (Scott, 2007). Eins og áður hefur komið fram þá 

virðist slæðan vekja upp tilfinningar hjá Vesturlandabúum og þeir eru með ákveðnar 

hugmyndir um hana og túlka á sinn hátt. Í næsta kafla verður slæðan skoðuð og sú ógn sem af 

henni er talin stafa. 
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5.2 Slæðubann 
Slæðan4 (e. hijab) og blæjan (niqab) eru klútar sem múslímskar konur nota til að hylja andlit 

sitt og hár á mismunandi hátt. Slæðan getur táknað ýmislegt og hún er notuð í ólíkum 

aðstæðum. Með slæðubanninu sem Frakkar samþykktu árið 2004 var bannað að sýna 

trúarafstöðu á áberandi hátt í ríkisreknum skólum. Höfuðslæður múslíma eru bannaðar, 

kollhúfur gyðinga og stórir kristnir krossar. Rökin með banninu eru meðal annars þau að 

frönsk yfirvöld vildu vernda veraldarhyggjuna, sem er grunnforsenda franska lýðveldisins og 

draga úr hættunni á ofbeldi af trúarlegum ástæðum. Það má segja að með þessu banni er gert 

ráð fyrir því að konan sé þvinguð til þess að nota slæðuna og að henni finnist það 

niðurlægjandi og jafnvel að slæðan ógni vestrænni menningu og hennar gildum (Janson, 

2011). 

Leila Ahmed (1992) skrifaði bók um líf arabískra kvenna frá Miðausturlöndum sem 

heitir Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate. Hún tekur undir orð 

Foucault og Said um að leggja þurfi áherslu á að skoða orðræðuna og samkvæmt Ahmed er 

kyn einnig mikilvæg breyta. Hún bendir á að hin múslímska kona sé miðpunktur umræðunnar 

á Vesturlöndum, í deilum íslam og efahyggjumanna, bæði í háskólasamfélaginu og í 

fjölmiðlum. Hún segir umræðuna vera mjög pólitíska þar sem hún snúist aðallega um slæðuna 

en ekki um konuna sjálfa. Ahmed segir að orðræða mótist og taki á sig mynd við ákveðnar 

aðstæður og í ákveðnum samfélögum. Hún telur nauðsynlegt að skoða undirstöðuþætti 

samfélagsins og taka mið af því hvernig staða konunnar er; bæði félagslega sem og í daglegu 

tali. Mikilvægt sé að skoða orðræðuna um hina múslímsku konu innan þess samfélags sem 

hún kemur frá. Í umræðunni sem lýtur að samspili stjórnmála og landafræði öðlast slæðan 

ýmiss konar táknræna merkingu sem verður að einhvers konar staðhæfingu á því að 

vestrænum gildum sé hafnað. Ef við skoðum af hverju slæðan fær þessa merkingu í lok 20. 

aldarinnar er áberandi að hún var hluti af orðræðu vestursins og var sérstaklega orðræða í 

hinni drottnandi nýlenduhyggju og varð þannig að tákni fyrir ákveðna andspyrnu (Ahmed, 

1992).  

Sagnfræðingurinn Joan Scott (2007) spyr sig einnig af hverju slæðan sé orðin að tákni 

fyrir eitthvað sem er óbærilegt. Hún setur spurningarmerki við önnur trúartákn eins og karla 
                                            
 
 
 
4 Slæðan (e. hijab) hylur hár, eyru og háls og stundum axlir. Andlitið er óhulið og stundum 

partur af hárinu. 
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með skegg, karla í víðum fötum og sem biðjast fyrir. Í bók sinni The politics of the veil (2007) 

gagnrýnir hún meðal annars slæðubann Frakka. Hún segir Frakka vera í hreinsunaraðgerðum 

og segir þá vilja að allir aðlagist einni menningu, einu tungumáli, sögu og ákveðinni pólitískri 

hugmyndafræði. Scott líkir stemmningunni í Frakklandi við frönsku uppreisnina árið 1789, 

þar sem allir einstaklingar áttu að vera jafnir og lifa við lýðræði. Hún bendir jafnframt á að á 

þeim tíma sem flokkuðust ekki allir sem einstaklingar, til að mynda konur og þrælar. Scott 

vill fá útskýringu á því af hverju slæðan hafi orðið að tákni þess sem var ókunnugt og 

hættulegt. Það að lög hafi verið sett sem bönnuðu slæðu í ríkisreknum grunnskólum og 

gagnfræðiskólum er samkvæmt henni táknræn vísbending á því stríði sem lýðveldið er í við 

óvininn.  

Það sem vakti athygli Scott var að konur með slæður gátu séð um þrif í skólum og á 

skrifstofu ríkisstjórnarinnar óáreittar og voru ekki álitnar hættulegar umhverfi sínu. Það eru 

fáir námsmenn sem nota slæðuna í frönskum ríkisskólum en með því að banna slæðuna er 

verið að gefa fyrirmæli um ákveðna tegund af veruleika, veruleika sem krefst þess að 

samlögun sé eina mögulega leiðin fyrir múslíma til að vera franskir borgarar. Bann slæðunnar 

sé til þess að halda Frakklandi sem sameinaðri þjóð. Frakkar neita því ákaft að menningarleg 

einsleitni og kynþáttafordómar sé það sama. Þessi klútur, slæðan, sé uppfull af merkingu fyrir 

franska lýðveldissinna sem hafi áhyggjur af innflytjendum, skólum, frelsi og hryðjuverkum. 

Slæðan kallar fram þá orðræðu um undirskipun konunnar og trú. Scott segir að við eigum ekki 

að einblína bara á það hversu ólík við erum heldur sé mikilvægara að skoða hvað við eigum 

sameiginlegt, eins og það að vera til (Scott, 2007).  

Hoodfar (1992) skoðar sögu slæðunnar og segir frá skyldunni að klæðast henni og 

kostnaðinum við að gera það ekki. Þar sem múslímar eru eins ólíkir og þeir eru margir og búa 

við ólíka samfélagsskipan þá hefur slæðan mismunandi þýðingu í hverju samfélagi fyrir sig. 

Hún tekur dæmi frá árinu 1936 þegar Shah’s Íranskeisari ákvað að nútímavæða Íran og 

bannaði notkun á slæðum í landinu. Þetta hafði jákvæð áhrif á konur í efri stéttum sem bjuggu 

í borgum og þéttbýli, en ekki konur af milli- og lágstétt. Margar þeirra treystu sér ekki út án 

slæðu og þurftu því að treysta á eiginmanninn sinn til þess að sinna hinum ýmsu verkum utan 

dyra. Þetta hafði áhrif á vinnu þeirra sem vefarar og tengslanet. Karlmenn fengu meira vald 

yfir konum sínum. Þeir tóku að sér að semja við sölumenn fyrir hönd eiginkvenna sinna með 

þeim afleiðingum að konur misstu yfirráðin yfir launum sínum og fengu minna borgað fyrir 

vikið. Bannið hafði einnig áhrif á skólagöngu hjá allmörgum stúlkum. 

 Ahmed (1992) gagnrýnir aðgerðir vestrænna femínista á 19. öldinni þegar þeir ætluðust 
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til að múslímskar konur höfnuðu uppruna sínum til þess eins að aðlagast vestrinu og bæta 

þannig aðstæður sínar. Hún gagnrýnir jafnframt femínista á Vesturlöndum fyrir það að leggja 

svo mikla áherslu á sjálfa slæðuna í stað þess að skoða félagslega stöðu kvennanna. Með 

þessum aðgerðum vildu þeir gera múslíma siðmenntaðri og snúa þeim yfir til kristinnar trúar. 

Síðast en ekki síst vildu femínistar bjarga konunni frá þeirri hræðilegu menningu sem hún 

tilheyrði (Ahmed, 1992). Eins og áður sagði eru múslímar eins ólíkir og þeir eru margir. Þeir 

búa við ólíka menningu og samfélagsskipan sem gerir það að verkum að slæðan hefur 

mismunandi þýðingu í hverju samfélagi fyrir sig (Hoodfar, 1992). Slæðan tilheyrir fatnaði, og 

hvort sem hún er notuð eða ekki, skiptir hún ekki meira máli en hvaða fatnaður sem er 

(Ahmed, 1992). 

 Edward Said (2003) talaði um það hvernig höfundar á Vesturlöndum bjuggu til hin 

hljóðlegu Austurlönd. Mikið er búið að ræða og fjalla um hina múslímsku konu í fjölmiðlum 

meðal annars en sjaldan kemur fram hvað hún hefur að segja um sitt líf og þá staðalímynd 

sem dregin er upp af henni á Vesturlöndum. Í næsta kafla skoðum við hvað hún hefur að segja 

um sig og sitt. 

5.3 Raddir múslímskra kvenna 
Raddir múslímskra kvenna heyrast allt of sjaldan. Hvort sem um er að ræða í bókmenntum, 

sögubókum eða fjölmiðlum. Fatemeh Fakhraie (2010) er ritstjóri Muslimah Media Watch, 

sem er heimasíða ætluð til opinberra umræðna fyrir múslímskar konur. Fakhraie talar um það 

hversu uppteknir fjölmiðlar eru af klæðnaði kvenna. Hún talar um að fjölmiðlar sýna engan 

áhuga á því hver hin múslímska kona er og hvað hún hefur fram að færa. Hún rýnir í greinar 

sem birtar voru eftir að Frakkar settu á bann við klæðnað búrkunnar og tekur dæmi úr grein 

þar sem segir að niqab (klæðnaður sem hylur allt nema augun) sé ný birtingarmynd af 

þrælahaldi sem Frakkar sætti sig ekki við. Hún bendir jafnframt á að í Frakklandi séu aðeins 

um 1.000 konur þar í landi sem klæðist á þennan hátt. Fakhraie vill sjá fleiri greinar þar sem 

raddir kvenna, sem klæðast niqab heyrðust. Hún segir enga grein hafa birst sem fjallaði um 

hvaða áhrif bannið hefði á hina frönsku konu sem er íslamstrúar, en á hinn bóginn sé hægt að 

finna aragrúa af greinum sem fjalli um klæðnað múslímskra kvenna. Fakhraie tekur dæmi, 

forsíðumynd Time magazine (2010, 9. ágúst) af hinni 19 ára gömlu Afgan Aisha. Þessi unga 

stúlka náði að flýja ofbeldi af hálfu tengdaforeldra sinna sem skáru af henni eyra og nef. 

Fakhraie vill meina að myndin hafi gegnt því pólitíska hlutverki að vara bandaríska herinn við 

því að yfirgefa Afganistan. Hún bendir á að margar greinar sem komu í kjölfar þessari 

forsíðumynd snérust meira um skaddað útlit Afghan Aisha og hvernig hægt væri að laga það 
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heldur en um hið hræðilega ofbeldi af hendi Talíbana. Enn og aftur snýst þetta um útlit 

konunnar en ekki söguna á bak við hana.  

 Grein sem birtist í The Economist (V. M., 2013) segir frá Samina Ali sem er múslími, 

fædd í Indlandi og býr í San Francisco. Hún er rithöfundur og upphafskona Daughters of 

Hajar, sem eru bandarísk-múslímsk-femínisk samtök. Ali var sýningarstjóri á einni sýningu 

hjá The International Museum of Women, sem er safn á veraldarvefnum. Sýningin hét 

Muslima: Muslim Women´s Art & Voices, þar birtust listaverk, sögur og viðtöl við 

múslímskar konur sem eru framúrskarandi leiðtogar. Einnig var hægt að skyggnast inn í 

hversdagslíf þeirra. Ali segir aðal innblástur sýningarinnar vera þann að sýna hver hin 

múslímska kona er, því fordómar verða til vegna fáfræði fólks. Hún segist vera orðin leið á 

þeirri orðræðu að þær séu veikburða og undiroka. Einnig bendir hún á að það eru mismunandi 

ástæður fyrir því af hverju konur velja að ganga með slæðu. Ali finnst þessi sýning vera góð 

leið til að fræða fólk um múslímsku konuna og brjóta niður þá staðalímynd sem til staðar er. 

Hún tók viðtöl við margar áhugaverðar konur, til dæmis Dr. Shirin Ebadi, sem var fyrsta 

múslímska konan til að vinna Nóbelsverðlaunin og Fawzia Koofi, sem býður sig fram til 

forsetaembættis 2014 í Afganistan. Konurnar sem Ali tók viðtal við eiga það sameiginlegt að 

berjast fyrir kvenréttindum og öðrum mannréttindum. Samkvæmt þeim boðar íslamstrúin 

jafnrétti en rétturinn er oft tekin af konum með valdi, pólitík, feðraveldi og hefðum. Þær eru 

sammála því að taka verður á þessu innan ramma íslamstrúarinnar.  

Í sama dúr er rannsókn sem var gerð í Frakklandi árið 2010 sem heitir Unveiling the 

Truth: Why 32 Muslim Women Wear the Full-face Veil in France. Í rannsókninni fengu 32 

konur sem eiga það sameiginlegt að hylja andlit sitt, tækifæri til að segja frá því hvers vegna 

þær kjósa að gera slíkt. Rannsóknin sýndi að konurnar völdu sjálfar að hylja andlit sitt og þær 

litu á það sem ómissandi hluta af andlegu ferðalagi (Janson, 2011). Spurningin er hvort að 

vandamál austursins og vestursins sé ekki feðraveldið ásamt ójafnrétti kynjanna þar sem staða 

konunnar í samfélaginu er verri og kynbundið ofbeldi er staðreynd. Áhugavert væri að skoða 

af hverju áherslan er meira á konur sem hylja sig á einhvern hátt frekar en á konur sem verða 

fyrir ofbeldi í heiminum. Þá er eðlilegt að velta því fyrir sér hvort leggja ætti meiri áherslu á 

að fræðast um íslam heldur en að „bjarga“ hinni múslímsku konu (Janson, 2011).   
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á hvaðan staðalímynd hinnar múslímsku konu 

á Vesturlöndum kemur og hvernig orðræðunni um hana er haldið á lofti og hvort 

björgunaraðgerða sé þörf. Án efa hafði hryðjuverkaárásin 9/11 mikil áhrif á samskipti 

múslíma og Vesturlandabúa. Í Bandaríkjunum var ráðist á karlmenn og konur, sem báru þess 

merki að vera múslímar úti á götu og líf þeirra tók miklum breytingum. Fjölmiðlar 

endurspegluðu orðræðu samfélagsins og fjölluðu um íslam og múslíma á neikvæðan hátt. 

Allir þeir sem trúa á Allah voru settir undir sama hatt og það voru ekki skörp skilin á milli 

múslíma, bókstafstrúarfólks og hryðjuverkamanna. Þegar fréttir berast af hryðjuverkum þá 

virðist orðræðan strax komin á loft um að þar séu íslamskir bókstafstrúarmenn á ferðinni. 

Orðræðan hefur einnig smitast inn í stjórnmálin þar sem hægrisinnaðir stjórnmálaflokkar og 

aðrir þjóðernissinnar hafa notað tækifærið og látið í sér heyra og sagt íslam vera slæma trú 

sem stilli sér upp sem æðri annarri trú.  

Ræður Lauru Bush og Cherie Blair höfðu mikil áhrif á fólk og var áherslan á slæðuna, 

búrkuna og hvernig Talíbanar meðhöndluðu konur í Afganistan og kom það út eins og stríð í 

Afganistan væri réttlætanlegt á þessum forsendum. Það væri áhugavert að vita hversu mikla 

umhyggju fólk hafði fyrir konum í Afganistan en líkt og bent hefur verið á þá virðist sem 

sagan sé að endurtaka sig enn á ný með því að nota björgun kvenna til að réttlæta stríð. Það er 

hjálplegt að nota kenningu Edward Said um orientalisma, til að sjá hvernig Vesturlöndum er 

stillt upp á móti Austurlöndum til að skapa andstæðu vestrænnar menningar gegn íslamskri 

menningu. Það er þessi tvíhyggja sem fjallað var um í byrjun ritgerðarinnar sem er ríkjandi á 

Vesturlöndum og hefur áhrif á orðræðuna um hina múslímsku konu sem er kúguð og hina 

vestrænu konu sem er frjáls, eins og ekkert sé þar á milli. Vesturlönd virðast hafa fyrirfram 

mótaða hugmynd um Austurlönd og orðræðan hefur ekki mikið breyst, né heldur 

birtingarmynd hinnar múslímsku konu sem virðist vera sú sama í dag og í ritum fyrri alda. 

Það er löngu orðið tímabært að stíga úr dómarasætinu og sjá fólk í Austurlöndum í réttu 

ljósi og varast að flokka það sem eina heild. Fjölbreytileikinn er mikill og fólk þar á lítið 

sameiginlegt annað en það að vera til. Það er áberandi í þessari umfjöllun að svo virðist sem 

rödd múslímsku konunnar heyrist ekki. Fjölmiðlar virðast ekki sýna því mikinn áhuga að tala 

við þessa konu en aftur á móti sýna þeir mikinn áhuga á því að fjalla um hana. Er ekki kominn 

tími á það að skyggnast inn í hennar reynsluheim og hlusta á það sem hún hefur að segja um 

sitt líf eins og mannfræðin hefur lagt upp með að gera og nota menningarlega afstæðishyggju 

sem tæki til þess að styðjast við þegar ólíkir menningarhópar eru skoðaðir? Múslímskar konur 
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eru minnihlutahópur á Vesturlöndum og það virðist vera grundvallar mannréttindi að þær fái 

að taka þátt í þessari umræðu sem snúa að þeim og þeirra háttum. Svo virðist sem 

slæðubannið í Frakklandi svari ákveðnu kalli frá þjóðernissinnum þar í landi. 

Einhvern veginn stangast það á við vestrænar lýðræðishefðir að banna fólki að klæða 

sig eins og það kýs að gera. Stórir krossar eru bannaðir í Frakklandi, er þá í lagi að vera með 

litla krossa? Það er ekki skrýtið að maður velti því fyrir sér hvað varð um tjáningarfrelsið, 

trúfrelsið og frelsi yfirhöfuð sem á að vera eitt af einkennum “vestrænnar menningar”. Það er 

einnig mikilvægt að skoða hvaða afleiðingu bannið hefur á hina frönsku múslímsku konu og 

hvort það muni koma í veg fyrir að hún gangi menntaveginn. Staðalímyndir fela í sér 

ákveðinn stöðugleika, einsleitni og afmörkun og geta skert lífsgæði fólks, þess vegna er 

nauðsynlegt að afbyggja þær. Það er nauðsynlegt að horfa á fjölmiðla á gagnrýninn hátt og 

hugsa hvað liggur að baki orðræðunni því það er tilgangur með henni og það eru ákveðnir 

hagsmunir sem liggja að baki henni. Að mínu mati eru múslímskar konur í sömu sporum og 

aðrar konur, sem þurfa að berjast við feðraveldið sem er valdamikið kerfi. Getum við 

Vesturlandabúar sett okkur í dómarasæti og réttlætt stríð með þeim fyrirslætti að við séum í 

björgunaraðgerðum fyrir hina kúguðu múslímsku konu? Ofbeldi á aldrei rétt á sér og það spyr 

ekki um lit, trú eða kyn.  
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