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Útdráttur 

 

Íslamófóbíu má lýsa sem tilhæfulausri andúð gagnvart múslimum og orðræðu og hegðun 
tengdri áðunefndri andúð.  Er ritgerðinni ætlað að veita heildræna, hnattræna sýn á stöðu 
mála í þessum málaflokki og jafnframt upplýsa  lesandann um hvað  íslamófóbía er  og hver 
tilurð hennar er.  Múslimar mega þola gífurlega fordóma víða í vestrænu samfélagi og eru 
þeir ýmist komnir frá stjórnvöldum, fjölmiðlum eða einstaklingum samfélagsins. Athuga ég 
meðal annars samfélag múslima á heimsvísu ásamt því að líta yfir kenningarlega sögu 
mannfræðinnar hvað íslamófóbíu varðar. Þá fjalla ég einnig um hnattvæðingu íslam og áhrif 
hennar á aukna fordóma og andúð gagnvart múslimum hvarvetna. Einnig kafa ég ofan í 
veruleika múslimskra kvenna  en mega þær þola mikla fordóma frá vestrænu samfélagi af 
völdum samfélagslegra aðstæðna sinna. Þá er vert að nefna athugun mína á áhrif 
hryðjuverka múslimskra öfgamanna á ímynd múslima hvarvetna og sjálf þeirra.  Íslamófóbía 
er raunverulegt alþjóðlegt vandamál sem sér ekki fyrir endann á ásamt því að hafa ómæld 
áhrif á líf ótal einstaklinga. Fordómarnir sem birtast víða í vestrænu samfélagi gagnvart 
múslimum eru gífurlegir og hafa þær staðalímyndir sem fordómarnir ala af sér uggvænlegar 
afleiðingar. 
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Abstract 

Islamophobia can be explained as prejudice against muslims and a discourse and behaviour 
associated with the beforementioned prejudice. This thesis intends to shed a light on 
islamophobia and provide a holistic and global view of this phenomena. The goal is to inform 
the reader of what islamophobia is and from what social setting it sprung. Muslims have to 
endure prejucide in western societies all around and the prejudice can be derived from 
public officials, media or individuals. I will examine the global muslim diaspora as well as 
looking at the theoretical history of islamophobia from an anthropological viewpoint. 
Another point that I will be making a focus of mine in this writing is the ever increasing 
globalization of islam and its effects on ever increasing prejudice towards muslims on a 
global scale. I will also dwelve into the reality of muslim women as they have to endure 
prejudice and opression from western society according to their social setting. It is also 
worth mentioning that I will comment on the effects of terrorism on the public image of 
muslims everywhere. Islamophobia is a real international problem that we cannot foresee 
coming to a conclusion anytime soon. It affects countless individuals on a global scale. The 
prejudice that appears widely in western society against muslims is gigantic and the 
stereotypes that this prejudice can conceive can have devastating consequences for 
individuals. 
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Inngangur 

Aukið flæði fólks um jörðina ásamt síauknum hnattrænum tengslum í kjölfar þeirrar 

hnattvæðingar sem hefur átt sér stað síðustu áratugi hefur haft gífurleg áhrif á heim 

íslamstrúar og áhangendur trúnnar (Samiei, 2010, Sayiid, 2010). Íslamstrú er ein 

útbreiddasta trú heimsins í dag. Heimur og upplifun þess hóps af fólki sem daglega er nefnt 

múslimar er langt frá því að vera sameiginlegt hjá öllum þeim sem er leggja stund á trúnna. 

Innan samfélags múslima rúmast urmull af mismunandi menningarheimum og því er hægt 

að tala um raunverulegt fjölmenningarlegt samfélag í hnattrænu samhengi. Sá hópur fólks 

sem stundar íslamstrú býr ekki á ákveðnu svæði, líkt og umræða víða vill meina, og er ekki 

heldur hægt að fella heim múslima saman í einn menningarheim (Pew Research Center, 

2011, 2012). Einnig er það ekki svo að allir þeir einstaklingar sem leggja stund á íslam iðki 

trúarbrögðin af jafn miklum eldmóð og eljusemi.  

Síðastliðin ár og áratugi hefur umræða um íslamófóbíu sífellt færst í aukana. 

Íslamófóbíu má lýsa sem tilhæfulausri andúð gagnvart múslimum og orðræðu og hegðun 

tengdri áðunefndri andúð (Schiffer og Wagner, 2012). Íslamófóbía er raunveruleg hætta sem 

steðjar að stórum hluta mannkyns. Er íslamófóbía að mínu mati eitt af stóru vandamálum 

nútímans og brýnt er að leysa þennan vanda sem allra fyrst, þó að lausnir séu vandfundnar. 

Lykil spurningin í ritgerð þessari er hver er staða múslima í samtímanum og mun ég 

leggja sérstaklega áherslu á íslamófóbíu í því samhengi. Ég mun stikla á stóru um trúnna 

sjálfa og athafnir tengdar henni. Lykil spurningar sem ég mun leitast eftir að svara eru hversu 

hnattvædd er trúin? Hvað er íslamófóbía? Hvaðan hefur hún sprottið? Hversu mikil áhrif 

hafa fordómar á heim íslam? Hvernig er staða fordóma og íslamófóbíu á Íslandi? Hver er 

staða múslimskra kvenna varðandi íslamófóbíu? Hverjar eru mismunandi birtingarmyndir 

íslamófóbíu? Auk þess athuga ég áhrif hryðjuverka á samfélög múslima og áhrif hryðjuverka 

á ímynd þeirra. Einnig mun ég líta til kenningarlegrar sögu mannfræðinnar tengdri 

íslamófóbíu. Ég mun líta sérstaklega til þeirra ímyndar sem múslimar hafa í hnattrænu 

samhengi og þeirra fordóma sem múslimar verða fyrir hvarvetna.  

 Ég skipti ritgerð minni upp í átta hluta. Fyrst mun ég tjá mig um kenningarlega sögu 

mannfræðinnar hvað íslamófóbíu varðar og þær kenningar sem tengjast, umfjöllun minni um 

fordóma gagnvart múslimum. Því næst fjalla ég um múslimheim og stikla á stóru um fjölda 

múslima, hvar þeir gera heimkynni sín og þá þætti sem að stuðla að byggingu sjálfumleika 
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þeirra. Þá er komið að því að kafa inn í hugtakið íslamófóbíu og hvað felst í því. Hvað felst 

raunverulega í hugtakinu og hverjar eru afleiðingar fordóma gagnvart múslimum eru þættir 

sem verða athugaðir sérstaklega. Einnig fjalla ég um hlutskipti kvenna hvað íslamófóbíu 

varðar og hver staða þeirra út frá fordómum er. Loks munu skrif mín beinast að þeim 

áhrifum sem hryðjuverk hafa á ímynd múslima um heim allan og þá fordóma sem þeirri 

ímyndarbreytingu fylgir. Til að draga alla þessa ritgerðarþætti saman mun ég svo enda 

ritgerðina á lokaorðum, eins og hefðir segja til um. 

 Í fyrsta kafla ritgerðinnar er mannfræðileg kenningarleg saga sett fram og tengsl 

hennar við íslamófóbíu. Oríentalismi verður sérstaklega tekinn fyrir enda má segja að 

oríentalismi, sem að fræðimaðurinn Said kom með fram á sjónarsviðið, leggi fræðilegan 

grunn að tilurð íslamófóbíu sem hugtaks. Tvíhyggja er hugtak sem að verður samtvinnað 

hugtakinu íslamófóbíu. Í framhaldi af því mun ‚öðrun‘ og ‚hinun‘ vestrænna afla gagnvart 

hinum austrænu verða í brennidepli umfjöllunar minnar. Þá mun ég einnig tengja 

íslamófóbíu við kenningar Foucault varðandi öðrun samkynhneigðra. Loks munu feminískar 

kenningar koma til álita þar sem að þær eru tengdar íslamófóbíu sterkum böndum ásamt því 

að vera auðvitað beintengdar stöðu múslimskra kvenna hvað íslamófóbíu varðar. 

 Annar kafli ritgerðar þessarar mun svo einblína á uppbyggingu samfélags múslima um 

heim allan. Ásamt því mun ég fara stuttlega í trúnna sem íslam er og þær athafnir sem fylgja 

trúarlegri ástundun íslam í þessum kafla. Einnig verður umma, hið yfirþjóðlega samfélag 

múslima um gervalla jörðina, umfjöllunarefni mitt í öðrum kafla. Mun þessi kafli vonandi 

veita betri yfirsýn á umfang múslima í hnattrænu samhengi ásamt því að veita einhvers 

konar innsýn inn í veruleika þeirra, ef hægt er að alhæfa um slíkan veruleika einstaklinga. 

 Í þriðja kafla mun ég kafa inn í hugtakið íslamófóbíu og hvað raunverulega felst í því. 

Hve mikil er útbreiðsla íslamófóbíu og að hve miklu leiti hefur hún áhrif á líf múslima? 

Mismunandi birtingarmyndir fordóma gagnvart múslimum verður viðfangsefni mitt í þessum 

kafla ritgerðarinnar. Verður þessi kafli í raun megin inntak ritgerðarinnar enda, eðli málsins 

samkvæmt, er honum ætlað að takast á við viðfangsefni ritgerðarinnar með beinum hætti. 

 Konur og staða þeirra í hinum íslamófóbíska vestræna heimi verður viðfangsefni mitt 

í fjórða kafla ritgerðinnar. Ásamt því að athuga hvernig og hvort fordómar bitna öðruvísi á 

konum miðað við karla lít ég einnig til þeirrar þróunar sem hefur orðið í banni gegn 
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höfuðklæðum múslimskra kvenna, hijab. Ljóst er konur sem aðhyllast íslamska trú mega þola 

félagslega útskúfun á nokkrum mismunandi sviðum.  

 Í sjötta kafla ritgerðinnar geri ég hryðjuverk að viðfangsefni mínu og tengsl 

hryðjuverka við ímynd múslima og ímyndasköpun þeirra. Nánar tiltekið mun ég athuga áhrif 

árásanna á tvíburaturnana í New York þann 11. september 2001 og þær langvarandi 

afleiðingar, sem enn sér ekki fyrir endann á, sem árásirnar höfðu. Múslimar bíða enn þann 

dag í dag hnekki vegna árásanna og ljóst er að gífurleg aukning varð í bæði fordómum og 

hatursglæpum gegn þeim. Árásirnar urðu þær ás sem umræðan um múslima byggðist á 

næstu árin. 

 Að lokum mun ég í áttunda kafla ritgerðinnar beina skrifum mínum að samfélagi 

múslima á Íslandi. Hvernig er samfélag þeirra sem aðhyllast íslam byggt upp hér á landi og 

hver er aðstaða þeirra til trúariðkunar? Þá mun fjölmiðlaumfjöllun og opinber umræða um 

múslima verða tekin fyrir í kafla þessu. Þó nokkuð er bæði um hatursfulla umræðu byggða á 

fordómum og staðalímyndum ásamt því að einhverjir hatursglæpir hafa átt sér stað hér á 

landi. Mikil andúð hefur verið gagnvart byggingu mosku sem ætluð er sem trúarlegt aðsetur 

múslima hér á landi. Ljóst er að þróunin hér á landi er uggvænleg og fordómar gagnvart 

múslimum eru til staðar á Íslandi rétt eins og í öðrum vestrænum löndum. 

 Hvað varðar staðsetningu sjálfs míns varðandi íslamófóbíu hefur þetta viðfangsefni 

mér verið hugfangið í nokkur ár. Hnattrænt eðli vandamálsins í samblandi við sífellt nýjar 

áskoranir þess hefur vakið áhuga minn. Ég hef fylgst vel með þróun mála hér á landi hvað 

múslima og íslamófóbíu varðar og furða mig oft á gangi mála, svo að ég fjölyrði ekki meira 

um það. Kristján Þór Sigurðsson, kennari við mannfræðideild Háskóla Íslands, kynnti mig fyrst 

fyrir íslamófóbíu og þeim gífurlegu afleiðingum sem stimplun af hennar hendi hefur. Er ég 

honum þakklátur fyrir að hafa opnað augu mín gagnvart þessum gríðarlega mikilvæga 

málaflokki. Vona ég að ég hafi skilað af mér ágætis verki sem nær að gera lesandanum ljóst 

hve athyglisverður og mikilvægur málaflokkur íslamófóbía er. 
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1 Kenningar 

 

1.1 Oríentalismi 

Áður en ráðist verður í að útskýra íslamófóbíu sem fyrirbæri þarf að líta á kenningarlega sögu 

og tilurð fyrirbærisins. Íslamófóbía á í grunninn rætur sínar að rekja til oríentalisma. 

Oríentalismi ýkir og brenglar ásjónu Arabískra samfélaga og fólks af arabískum uppruna í 

samanburði við samfélög og menningarheima Evrópu og Bandaríkjanna, eða hins vestræna 

heims. Oríentalismi stuðlar að því að menning Araba er álitin framandi, afturhaldssöm, 

frumstæð og jafnvel hættuleg. Oríentalismi er frá tímum Evrópsku upplýsingastefnunnar sem 

að fór hönd í hönd með aukinni nýlenduvæðingu heimsins. Fór hugsunarháttur oríentalisma 

vaxandi á þessum árum og lifðu oríentalismi og nýlendustefnan eins konar samlífi. Evrópskir 

nýlenduherrar nýttu sér þennan hugsunarhátt til fullnustu þar sem vestrið útmálaði íbúa 

austursins sem einfalt og óæðra fólk. Út frá þessum skilning áttu því hin evrópsku öfl að 

‚bjarga‘ austrinu. Það er þessi retórik sem að lagði grunninn að þeirri íslamófóbíu sem við 

stöndum frammi fyrir víðsvegar um gervalla jörð í dag. (Said, 1978) Skrif Said um 

oríentalisma hafa leitt til þess að margir innan fræðasamfélagsins nefna hugtökin 

oríentalisma og íslamófóbíu í sömu andrá og telja þau í raun beintengd (Meer, 2014). 

Oríentalismi er bein tengdur heimspeki hugtakinu tvíhyggja en samkvæmt henni 

verður tvískipting milli sjálfinu (e. the self) og hinu (e. the other). Er tvíhyggja notuð til þess 

að skilja að ‚okkur‘ og ‚þau‘ og á sér stað ‚öðrun‘ en í þessu tilfelli er vestrið ‚við‘ og austrið 

‚þau‘. Oríentalismi eðlisgerir yfirráð og völd vestursins gagnvart kúguðum einstaklingum 

austursins innan samfélaga vestursins. Ýtir oríentalismi og tvíhyggja hans einnig undir 

fordóma. Ýkir oríentalismi allan mun á fólki á sama tíma og hann setur gífurlega fjölbreyttan 

hóp fólks undir sama hatt og felur þeim lík karakterseinkenni. Grunnurinn í tvíhyggju 

oríentalismans er sá að ‚þau‘ séu náttúrulega öðruvísi en ‚við‘ og öllum sameiginlegum 

grundvelli milli menningarheima vestursins og austursins er vísað á bug. Tvíhyggja þessi er 

oftast notuð til að réttlæta kúgun byggða á henni enda afskræmir hún einstaklinga innan 

hóps og gerir valdhöfum kleift að skapa hópi af fólki persónu einkenni sem falla vel að 

frásögn og gjörðum valdhafans (Samiei, 2010). 
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Grunnurinn í nálgun Said hvað oríentalisma varðar er svokölluð ‚öðrun‘ og ‚hinun‘ þar 

sem valdhafar viðkomandi ríkja stýra og kúga valdaminni samfélagshópum, þá sérstaklega 

þeim sem framandi þykja í viðkomandi samfélögum. Said fjallar einnig um sterk tengsl 

þekkingar og valds, þar sem að umræða akademíunnar ýtir undir undirokun minnihlutahópa. 

Þekking og þekkingarsmíði valdhafans leiðir til þess að hinir kúguðu í samfélaginu verða enn 

meira undir, hvarvetna sem litið er. Leiðir slík umræða til þess að frekari ‚öðrun‘ og ‚hinun‘ á 

sér stað og enn víðari gjá myndast milli þeirra sem ‚framandi‘ þykja í samfélaginu og öðrum 

samfélagsþegnum (Meer, 2014). ‚Öðrun‘, í anda oríentalisma, er meginþema íslamófóbíu 

enn þann dag í dag. Talað er um að þjóðfélög víðs vegar um Evrópu séu að vera ‚íslamíseruð‘ 

og að þjóðum Evrópu stafi hætta af þessari þróun (Schiffer og Wagner, 2011). Rannsókn 

framkvæmd í Hollandi sýndi fram á það að grunnurinn í fordómum gagnvart múslimum þar á 

landi byggist á hinni hugsanlegu ógn sem stafar af íslam (Creighton og Jamal, 2015).  

Said dregur saman oríentalisma vestursins í fjóra megin punkta, eins konar 

trúarsetningar. Fyrir það fyrsta er það hugmyndin um algjöran grundvallar kerfis mun á 

vestrinu og austrinu. Vestrið notar rökhugsun og er þróað og æðra á meðan að austrið er 

óæðra, óþróað og nánast afbrigðilegt. Því næst er vestrið nær óhlutgert með því að líta 

frekar til texta heimilda sem að styðja ríkjandi hugsunarhátt valdhafa í stað þess að líta til 

þess raunveruleika sem er til staðar í nútímanum í austrinu. Þriðji grundvallar punkturinn 

sem Said kemur inn á er að austrið sé ófært um skilgreina sig sjálft og er í rauninni fast í 

ævarandi einsleitni. Út frá þessu kemur því réttur vestursins til að skilgreina og flokka 

austrið. Síðast en ekki síst nefnir Said að austrið sé í grunninn eitthvað sem beri að hræðast 

og æskilegast væri að stýra með hvaða hætti sem hentar best hverju sinni (Samiei, 2010). 

 

1.2 Foucault 

Það er ekki úr vegi að líta til kenninga Foucault í samhengi við ‚öðrun‘ oríentalismans. 

Foucault taldi rangt að stimpla samkynhneigða einungis sem samkynhneigða því þar með 

myndast óyfirstíganleg gjá sem er munurinn milli ‚okkar‘, hið „eðlilega“ gagnkynhneigða fólk, 

og ‚þeirra‘, hinna samkyhneigðu. Þess í stað leit Foucault til þeirra sögulegu þátta sem 

sköpuðu þar aðstæður í nútímanum sem svo leiddu til tilurðar þess að samkynhneigðir voru 

felldir í ákveðinn flokk. Það má í raun kalla þessa aðferð sögulega nálgun á nútíma 

aðstæðum. Taldi Foucault þetta veita skilning á þeim aðstæðum sem samkyhneigðir lifa við. 
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Aðalundirstaðan í kenningarsmíði Foucalt hvað öðrun varðar er að rannsaka stöðu og 

aðstæður þess hóps sem aðgreindur hefur verið frá samfélaginu hverju sinni í nútímalegu 

samhengi. Telur Foucault að líta verði til þeirra sögulegu aðstæðna sem að öðrunin kom fyrst 

fram á sjónarsviðið, eins konar söguleg tilurð. Er þessi tilurð því eins konar upphafspunktur 

rannsóknarvinnu tengdri öðrun. Þá tók Foucault í raun kenningar Franz Boas um ‚hinn 

frumstæða villimann‘ og ‚sjálf‘ rannsakandans‘ og yfirfærði þær á samkynhneigt fólk. Það er 

einungis hægt að komast hjá slíkri öðrun, aðgreiningu og félagslegri stimplun með því að 

taka skref til baka og samsama sig viðfangsefninu. Líkt og Boas gerði á vettvangi þarf að 

komast upp á lagið með það að gera engan greinarmun á viðfangsefninu og sjáfum sér. Til 

þess að fá sem bestan skilning á stöðu samkynhneigðra í samfélaginu þarf að setja sig í spor 

þeirra og þar með að sniðganga alla aðgreiningu á samkynhneigðum og öðrum einstaklingum 

í samfélaginu. Slíkt hið sama gildir um oríentalisma og þar með íslamófóbíu, enda er 

íslamófóbía nær bein afleiðing af oríentalisma, eins og áður kom fram. Með því að aðgreina 

samkynhneigt fólk frá öðrum samfélagsþegnum, líkt og gert er með múslima, höfum við 

þegar ljáð einstaklingum þessara hópum sameiginleg karakters einkenni, í hvoru tilfelli fyrir 

sig, sem eiga ef til vill ekkert skylt við raunveruleikann. Samsömum þarf að eiga sér stað, og 

líkt og mannfræðin hefur tönnlast á í gegnum tíðina, þarf að setja sig í spor múslima en ekki 

aðeins að greina frá stöðu þeirra frá utanaðkomandi sjónarhorni (Bunzl, 2005). 

 

1.3 Feminískar kenningar 

Einnig ber að líta til feminískra kenninga í sambandi við íslamófóbíu og almenna fordóma 

gagnvart múslimum. Feminískar kenningar í mannfræði spyrja spurninga um völd, þekkingu 

og valdhafa og hvernig samböndum valdhafa við kúgaða er hagað. Velta feminískar 

kenningar fyrir sér tilurð valdsins og hvernig einstaklingar innan samfélaga reyna að berjast 

gegn valdi og kúgun, og í sumum tilfellum breyta samfélagsaðstæðum sínum. Feminískar 

mannfræðilegar kenningar athuga hvernig strúktur samfélagsins og stofnanir þess leiða til 

þess að ákveðinn hópur innan samfélagsins hlýtur völd og og þar af leiðandi verður annar 

samfélagshópur fyrir kúgun. Líta feminískar kenningar á sögulega tilurð slíkra valdasambanda 

ásamt því að líta fram á veginn til þess að leita lausna á slíku kúgunar sambandi. Síðast en 

ekki síst byggist feminísk mannfræði á því að mannfræðingar, í rannsakenda hlutverki sínu, 

sinni skyldu sinni á vettvangi og tali rödd þess fólks sem kúgað er hverju sinni. Rannsakendur 



  

13 

sem byggja á feminískri mannfræðilegri hugsun í rannsóknum sínum eiga að vera virkir á 

vettvangi og taka afstöðu í stað þess að gæta hlutleysis og veita einungis frásögn af 

aðstæðum. Spruttu feminískar kenningar út frá stöðu kvenna í samfélaginu og valdastöðu 

kvenna undir kúgunarhæl feðraveldisins. Grunnpunkturinn í feminískum kenningum 

mannfræðinnar er sá að kollvarpa kúgun, hvort sem hún er í formi kúgunar gagnvart konum 

eða öðrum samfélagshópum. Því er ljóst að feminískar kenningar falla nokkuð vel að 

umfjöllun um íslamófóbíu (Walter, 1995). 

 

2 Menningarheimur íslam 

 

2.1 Trúin íslam 

Þeir sem aðhyllast trúnna íslam kallast einu nafni múslimar. Íslam er eingyðistrú og eru 

múslimar fylgjendur Allah, sem að merkir Guð á arabísku (Höfundur óþekktur, 2002, 

Marranci, 2008). Er Kóraninn höfuðrit íslamstrúar og er eins konar leiðbeiningarrit fyrir 

trúarlega ástundun múslima, líkt og biblían hjá kristnum einstaklingum (Höfundur óþekktur, 

2002). Frá degi til dags eru það þær trúarlegu athafnir sem múlimar stunda í raun hinn eini 

stóri sameiginlegi samnefnari múslima. Eru þessar athafnir fastir liðir í daglegu lífi múslima 

en að vitaskuld stunda ekki allir trúna af jafn mikill áfergju. Fyrst ber að nefna shahada sem 

er eins konar trúarjátning. Því næst er salat, hin daglega bæn, ásamt föstunni sem stunduð er 

á Ramadan en nefnist hún sawm. Svo er það haji en er það hin heilaga pílagrímsferð (Meer, 

2014). Það væri í raun ekki úr vegi að ganga svo langt að halda því fram að sá eini þáttur í lífi 

múslima sem sameinar þá sé trú þeirra (Kristján Þór Sigurðsson, 2009). Raunin er sú að fyrir 

dómstólum í Bretlandi hafa verið leidd ýmis mál tengd múslimum og þar í landi er ekki lengur 

talað um múslima sem einsleitan hóp manna, að minnsta kosti hvað laganna bókstaf varðar. 

Innan hópsins rúmast mikill fjölbreytileiki hvað þjóðerni, tungumál, litarhaft en það eina sem 

þau eiga í rauninni sameiginlegt er trúin og menning tengd henni (Meer, 2014). Ein 

algengasta hugsanavillan sem þeir sem fordómafullir eru í garð múslima framkvæma er sú að 

allar gjörðir múslima séu byggðar á þeirri staðreynd einni að einstaklingurinn sé múslimi. Að 

allar gjörðir, allar hugsanir einstaklings sem aðhyllist íslam kristallist og grundvallist á þeim 

eina þætti af mörgum af tilvist hans sem trúin er (Schiffer og Wagner, 2011). Trúin rammar 
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vissulega tilvist þeirra sem stunda hana en það er þó ekki svo að hún stýri öllum gjörðunum 

og hugsunum einstaklinga algjörlega.  

 

2.2 Samfélög múslima 

Múslimar gera heimkynni sín hvarvetna um jörðina ásamt því að vera gífurlega fjölmennur 

hópur. Samkvæmt rannsókn Pew Research Center voru múslimar 1.6 milljarður árið 2012 og 

var sú tala tæpur fjórðungur jarðarbúa á þeim tíma (Pew Research Center, 2012). Þá er talið 

að múslimar í Bandaríkjunum telji um 2.75 milljónir (Hanley, 2014). Fjölgar tala múslima 

stöðugt og talið er að áhangendur íslam muni verða nær 35% fleiri á næstu tveimur 

áratugum eða svon (Pew Research Center, 2011). Staðreyndin að um þriðjungur af 

múslimum heimsins lifa í samfélögum þar sem að önnur trúarbrögð en íslam hafa yfirráð (Ali, 

2010) gerir múslimheim að sérstaklega brothættu samfélagi. Þrátt fyrir það hve múslimar eru 

gífurlega dreifðir lifir meirihluti þeirra í suð-Austur Asíu (Pew Research Center, 2012). 

Múslimar gera heimkynni um hnöttinn allan og má finna þá í öllum heimsálfum. Til marks um 

hve múslimsheim er víðfeðmur má nefna að heil 56 lönd skilgreina sig, að einhverju leiti, sem 

múslimsk ríki og mynda þau saman Samtök Íslamska Ráðsins (e. Organization of Islamic 

Conference (OIC)) (Alli, 2010). Aukið flæði fólks milli landa og stöðug aukning innflytjenda, 

hvort sem er af völdum átaka eða atvinnumöguleika, hefur leitt til aukinnar útbreiðslu 

íslamstrúar (Samiei, 2010, Sayiid, 2010). Múslimar mynda sérstakt samfélag þar sem að 

tengsl þeirra við fæðingarlandið, eða fæðingarland ættingja og foreldra, eru alltaf til staðar 

að einhverju leiti. Múslimar eru meðlimir í tveimur samfélögum og mótast veruleiki þeirra af 

því. Sker líferni þeirra á landamæri og eru múslimar hnattrænt samfélag (Grillo, 2004). 

 

2.3 Þverþjóðleiki íslam 

Mannfræðingurinn Ralph Grillo hefur fjallað um þverþjóðleika íslam og mismunandi 

birtingarmyndir múslimskra samfélaga í hinum hnattvædda heimi nútímans í skrifum sínum. 

Grillo telur að innflytjendur, og afkomendur þeirra lifi eins konar tvöföldu lífi. Þrátt fyrir að 

upplifa sig sem meðlimir í sínu nýja landi viðhalda múslimskir innflytjendur tengingu við 

heimaland sitt. Grillo gerir einnig hnattræna hringrás farandverkamanna að viðfangsefni sína 

en eru þetta verkamenn sem ferðast þangað sem að atvinna þeirra tekur þá hverju sinni. Eru 
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þeir oftar en ekki karlkyns og ferðast þeir á milli vestur Evrópu, þar sem að þeir fá atvinnu 

vegna þess hve ódýrt vinnuafl þeir eru, og heimalanda sinna í Afríku (Grillo, 2004). Stuðla 

þessir þættir samfélagsgerðar múslima um heim allan að því að hægt er að tala um 

múslimskt samfélag á hnattrænum skala, sem að nefnt er ummah (Ali, 2010). Þrátt fyrir 

dreifingu múslima um lönd heimsins má tala um hnattrænt samfélag múslima sem 

einkennist af þverþjóðleika. Félagslegi hlutinn, sem byggður er á grundvelli sameiginlegra 

trúarlega þátta, spilar stóran þátt í þessum samböndum ásamt hinum efnahagslega þætti 

sem sést vel, til að mynda, á samfélagi farandverkamanna sem að senda peninga til baka til 

upprunalands síns (Grillo, 2004). Ummah múslima er landamæralaust samfélag sem að 

skeytir múslimum öllum saman í eitt stórt samfélag. Ýmis konar skilningur getur verið lagður 

í umma en hægt er að tala ýmist um afmarkað samfélag múslima innan ákveðins samfélags 

sem umma, eða þá múslimheim í heild sinni (Ali, 2010, Kristján Þór Sigurðsson, 2012, 

Mandaville, 2010). Þrátt fyrir að mikill fjölbreytileiki rúmist innan þessa hóps gerir trúin það 

að verkum að hægt sé að tala um raunverulegt samfélag fólks. Hér á Íslandi er til að mynda 

mikill fjölbreytileiki hvað trúarlega ástundun og samfélagslega stöðu varðar en engu að síður 

er múslimskt samfélag hér á landi til staðar, og sker samfélagið á margbreytileika hópsins. 

Ákveðin samstaða myndast því út frá þessum eina menningarþætti, það er að segja trúnni. 

Vert er að líta á hugmyndir Grillo í samhengi við skrif Appadurai sem að hefur gert 

hnattvæðingu að sérstöku viðfangsefni sínu. Hnattvæðing nútímans hefur leitt af sér að fólk, 

hugmyndir, skilaboður, vörur og tækni flæða um og yfir landamörk nútímans. Línur 

samfélaga eru orðnar skornar og óljósari og því hafa landamörkin ekki jafn mikið að segja um 

fólkið sem býr innan þeirra og áður fyrr. Nefnir Appadurai einnig að í nútímasamfélagi þar 

sem áhrifa hnattvæðingarinnar er að gæta leitar fólk að sjálfsmynd sinni á fleiri vígstöðum en 

áður (Appadurai, 2000). Allt rímar þetta við upplifun múslima í hinu hnattræna samhengi og 

sjálfsímyndum þeirra. Ljóst er að birtingarmyndir múslimskra samfélaga um heim allan eru 

margvíslegar og því er alls kostar ekki rétt að varpa upp einsleitri mynd af múslimum. 

Það eru nokkrir þættir sem undirstrika hversu hnattvætt samfélag múslima er og 

réttlæta notkun hugtaksins hnattrænt umma. Fyrir það fyrsta eru múslimar tengdir með 

einum eða öðrum hætti þar sem að þeir eru tilheyra íslam. Í nær öllum múslimskum 

samfélögum eru skýr og sjáanleg merki um að þar hafi múslimar heimkynni sín (Sayyid, 

2010). Eru þessi sjáanlegu ummerki helst moskur og hefðbundinn múslimskur klæðnaður 

(Grillo, 2004, Sayyid, 2010). Næst ber að nefna að múslimar eru ekki ófáir í þeim vestrænu 
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samfélögum og stórborgum sem að fólk hefur streymt í hvaðanæva að úr heiminum. Það má 

skýra þetta meðal annars út frá því að há prósenta af flóttamönnum frá níunda áratugi 

síðustu aldar hafa verið af múslimskum uppruna. Þriðji þátturinn er sá að múslimar hafa 

einkum flutt til þéttbýlis og stórborga og því má finna múslima víða í hinum vestræna heimi. 

Samfélag múslima nær því þvert yfir landamæri og þjóðríki (Sayyid, 2010) sem undirstrikar 

að íslamófóbía er hnattrænt vandamál sem taka þarf á hvarvetna. 

 

3 Íslamófóbía 

Íslamófóbíu má lýsa sem tilhæfulausri andúð gagnvart múslimum og orðræðu og hegðun 

tengdri áðurnefndri andúð. Ábyrgðarlaust er að fella múslimheim saman í einsleitan hóp 

með sameiginleg einkenni. Múslimar eru fjölbreyttur hópur fólks sem gerir heimkynni sín á 

margvíslegum mismunandi stöðum. Staðalímyndir er varða múslima eru víða og oft eru þeir 

einstaklingum sem aðhyllast íslam flokkaðir í sama kynþátt. Trúin er hins vegar undirstaða 

múslimheims og eiga kynþáttir eða litarhaft ekkert skilt við trúnna. Ef til vill má segja að 

íslamófóbía sé eins konar trúarbragðahyggja. Það má jafnvel segja að hugtakið ‚menningar-

rasismi‘ eigi frekar við þegar rætt er um íslamófóbíu þar sem að múslimar verða ekki fyrir 

barðinu á fordómum út frá kynþætti sínum, heldur þess þá heldur því trúarlegu samfélagi 

sem þeir tilheyra (Schiffer og Wagner, 2011). Íslamófóbía hefur haft svo mikil áhrif í einstaka 

löndum að lagasetning tengd múslimum og aðlögun þeirra hefur verið alvarlega íhuguð og 

rannsökuð. Var slík lagasetning meðal annars til umræðu í Bretlandi ásamt því að lagst hefur 

verið í rannsóknir til að athuga sérstaklega lagalega stöðu múslima í Bandaríkjunum 

(Gotanda, 2011, Werbner, 2005). Einn áhugaverður vinkill hvað íslamófóbíu varðar er að til 

þess að múslimskt samfélag, í þeim löndum þar sem íslam er ekki ráðandi trúarbrögð, þurfa 

grunnstoðir að vera til staðar til þess að múslimar geti stundað trú sína og upplifað sitt nýja 

heimaland sem raunveruleg heimkynni sín. Eru þessar grunnstoðir ýmist moskur eða 

rétturinn til að ganga um í hefðbundnum múslimskum klæðum (Grillo, 2004). Leiðir þetta í 

sumum tilfellum til hatursglæpa þar sem fordómafullir einstaklingar kunna illa að meta þá 

sjónrænu samfélagsbreytingu sem á sér stað. Íslamófóbía eru hreinir og beinir fordómar og 

gæti þróun íslamófóbíu orðið sérstaklega varhugaverð ef ekkert er aðhafst til að stemma 

gegn henni. 
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3.1 Tilurð íslamófóbíu og mælingar 

Íslamófóbía er í raun tiltölulega nýtt fyrirbæri og má segja að fordómar og hræðsla gagnvart 

múslimum hafi fyrst komið af alvöru fram á sjónarsviðið seint á síðustu öld og í byrjun 

þessarar (Bunzl, 2005). Fyrsta þekkta skiptið, svo vitað sé, sem að orðið íslamófóbía birtist á 

prenti var í febrúar 1991 er það birtist í tímariti í Bandaríkjunum. Þá birtist orðið í fyrsta skipti 

í Oxford orðabókinni árið 1997 (Sheridan, 2006). Reynst hefur erfitt að mæla íslamófóbíu og 

gera sér almennilega grein fyrir umfangi hennar. Hins vegar eru til margvíslegar mismunandi 

leiðir til þess og þar má nefna hatursorðræðu, lagasetningu, almenna hatursglæpi. Fýsilegt 

getur reynst að mæla íslamófóbíu með rannsóknum byggðum á spurningalistum en auðvitað 

kemur mælanleg tölfræði einnig að góðum nótum, svo sem í tilfelli hatursglæpa (Bleich, 

2011). Kom íslamófóbía fram á sjónarsviðið í kjölfarið af alþjóðlegum pólítískum breytingum 

og gífurlegum fólksflutningum múslima til Evrópu. Það er í rauninni athyglisvert að kryfja 

íslamófóbíu til mergjar þar sem að fordómarnir beinast gagnvart hópi fólks af ákveðinni trú 

en á sama tíma hefur íslamófóbía ekki trúnna sjálfa raunverulega að leiðarljósi. Þess í stað 

má segja að íslamófóbía byggist að miklu leiti á því á hræðslunni við að ríkjandi heimsmynd 

hins vestræna heims sé í hættu. Við gífurlega fólksflutninga líkt og þessa er tveimur 

menningarheimum steypt saman. Í þessu tilfelli er það hinn ‚vestræni heimur‘ og ‚austur 

heimur‘. Samkvæmt mannfræðingnum Matti Bunzl er fólk í hverju landi fyrir sig ekki endilega 

hrætt við að múslimar geti ekki orðið frambærilegir þegnar síns eigins lands. Því frekar telja 

þeir Evrópu í heild sinni vera í eins konar hættu við að breytast og telja að múslimar geti ekki 

aðlagast nýjum heimkynnum sínum. Umræðan er á þann veg að fólksflutningar múslima 

muni á endanum leiða til þess að heimsmynd Evrópu verði fyrir verulegum breytingum 

(Bunzl, 2005). 

 

3.2 Orðræða íslamófóbíu 

Algengir þættir í orðræðu þeirra sem fullir eru af fordómum í garð múslima eru gróf 

mistúlkun á trúarlegum textum og þáttum í samofi við samsæriskenningar. Þá er einnig 

algengt að afpersónuvæðing (e. dehumanisation) eigi sér stað í orðræðunni (Schiffer og 

Wagner, 2011). Það er auðveldara fyrir Klaus frá Þýskalandi að beina hatri sínu og fordómum 
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að ‚hinum óþekkta‘, andlitslaus múslima heldur en að nágranna sínum Ryad. Einstaklingar 

sem aðhyllast íslamófóbíu sjá múslima oftar en ekki sem fólk sem hefur menningu sem er 

algjörlega ósambærileg evrópskum menningarheimum og að það sé ógerlegt að samþætta 

menningu íslam og evrópska menningu (Bunzl, 2005). Algengt er að fordómar gagnvart 

múslimum ali á því að íslam sé framandi og að ‚þegnar‘ íslam séu útlendir. Fer þetta heim og 

saman með þeirri rasísku heimsmynd sem lengi hefur verið til staðar í Evrópu þar sem að í 

sífellu var talað um ‚ógnina í austri‘. Múslimar hafa lengi verið taldir eins konar ógn við hinu 

‚kristna vestri‘ (Schiffer og Wagner, 2011). Þjóðmenning þess samfélags sem að múslimar 

hafa flutt sig í, hverju sinni, er því í brennidepli hvað íslamófóbíu varðar. Þeir vestrænu 

einstaklingar sem bera fordóma í garð múslima hafa þessa hugsjón oft að leiðarljósi í 

umræðu þessari (Bunzl, 2005). 

Orðræða er varðar múslima og hugmyndir fólks sem bera fordóma í garð þeirra eru 

oft byggðar á ýktum staðalímyndum. Í rannsókn sinni komust þeir Elchardus og Spruyt að því 

að fordómar í garð múslima eru algengari heldur en fordómar gagnvart útlendingum 

almennt. Fólk í rannsókninni tengdi fólk af múslimskum uppruna við ýmis slæm 

karakterseinkenni, svo vægt sé til orða tekið. Fyrir það fyrsta sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar að þáttakendur rannsóknarinnar tengdu íslam og ofbeldi saman. Eru þessi 

tengsl að minnsta kosti til í hugum fólks. Tengdu þeir einstaklingar sem tóku þátt í 

rannsókninni einnig múslima, fremur en aðra útlendinga, frekar við hroka, valdaþrá, það að 

taka gagnrýni illa ásamt því að telja alla gagnrýni vera kynþáttahatur, að telja sig alltaf hafa 

rétt fyrir sér, misnotkun á félagsþjónustu ásamt því að vera óhliðhollir þeirra ættleidda 

heimalandi. Fræðimennirnir töldu tvær mögulegar ástæður útskýra þessar skoðanir fólks. 

Fyrir það fyrsta er umræðan í formi fordóma, staðalímynda og ranghugmynda um múslima 

sterkari í hugum fólks en hvað aðra útlendinga varðar. Hafa múslimar verið meira í 

umræðunni og því eru einstaklingar fyrr reiðubúnir til að ‚samþykkja‘ slíka fordóma. Önnur 

möguleg ástæðan er sú að þegar einstaklingar bera neikvæðar tilfinningar í brjósti sér 

gagnvart þjóðfélagshóp eru þessir einstaklingar líklegri til að vera sammála nær öllum 

neikvæðum fullyrðingum er varða þann þjóðfélagshóp sem fordómarnir bitna á (Elchardus 

og Spruyt, 2012). 

Umræðustýring fjölmiðla og opinberra aðila hefur sett sitt mark á fordóma gagnvart 

múslimum í gegnum tíðina (Kristján Þór Sigurðsson, 2009). Múslimar hafa í raun orðið mun 
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meira fyrir barðinu á slíkri umræðustýringu og þeirri ímyndasköpun sem henni fylgir og þurfa 

því þeim mun meira en aðrir samfélagshópar að velta því fyrir sér hvað þeir eru ekki 

(Listhaug og Strabac, 2007). Rannsóknir sýna að múslimar eru yngri, að meðaltali, heldur en 

aðrir íbúar heimsins og þar sem ímynd ungs fólks er í stöðugri mótun getur ímyndasköpun 

sem fylgir neikvæðri umræðu haft geigvænleg áhrif á sjálf ungs fólks (Pew Research Center, 

2012). Þeir ungu múslimar sem lifa þverþjóðlegu trúarlegu lífi finna tilfinnanlega meira fyrir 

slíkri sjálfsímyndarsköpun byggðri á neikvæðri umfjöllun í samfélaginu (Kunst, 2011, Schmidt, 

2004, Tindongan, 2011). 

 

3.3 Stjórnmálahreyfingar og íslamófóbía 

Pólítísk öfl hafa beitt sér gegn múslimum með beinum hætti og alið á fordómum og hræðslu 

gagnvart múslimum í þó nokkrum evrópskum löndum. Þrátt fyrir að hvergi í Evrópu hafi 

íslamófóbískir flokkar eða hreyfingar komast til valda þá er ekki þar með sagt að hatursfull 

umræða af þeirra hálfu skaði ekki. Fela slíkar hreyfingar sig oft á bak við málefni eins og 

kúgun kvenna og samkynhneigðra ásamt því að þeir telja að íslam leiði til skerts frelsis 

einstaklingsins. Dæmi eru m.a. um slíkar hreyfingar í Bretlandi og Hollandi (Gee, 2011). Þá 

má einnig í þessu samhengi nefna Íslensku Þjóðhreyfinguna sem býður sig fram í komandi 

kosningum til Alþingis, haustið 2016. Íslenska Þjóðhreyfingin segist „alfarið á móti að moskur 

verði reistar á Íslandi eins og þegar er gert í fjölmörgum ríkjum, bann verði lagt við búrkum, 

umskurði kvenna af trúarlegum ástæðum og skólum íslamista á Íslandi“ (Íslenska 

Þjóðhreyfingin, 2016). 

Birtingarmyndir íslamófóbíu geta verið margvíslegar en það dæmi sem stærst getur 

talist í skala eru erfiðleikar Tyrklands hvað inngöngu í Evrópusambandið varðar. Hefur 

umsóknarferli Tyrkja tekið óþarflega langan tíma og eru margir valdamenn í Evrópu tregir til 

að samþykkja inngöngu þeirra í sambandið. Valdamiklir stjórnmálamenn í Evrópu hafa 

síðastliðin ár látið ýmist ómerkileg ummæli falla um Tyrkland. Má þar til dæmis nefna Valerý 

Giscard d‘Estaing, fyrrum forseta Frakklands og formann ráðstefnun um framtíð Evrópu, en 

taldi hann innkomu Tyrkja í Evrópusambandið mögulega marka endalok Evrópu og sagði 

hann að Tyrkland hefði ‚aðra menningu, annað hugarfar og annan lífsstíl‘. Ljóst er að slík 

ummæli eru til þess gerð til að ýta undir frekari fordóma og víkka þau gjánna milli ‚vesturs‘ 

og ‚austurs‘ (Bunzl, 2005). Stjórnmálaflokkar, sem teljast sem öfga hægri flokkar, í Frakklandi, 
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Austurríki, Belgíu og Svíþjóð hafa líka alið á hræðslu áróðri gagnvart múslimum og almennum 

fordómum gegn íslam. Hefur slík umræða einungis aukist í kjölfar flóttamanna vandamálsins 

sem skapaðist vegna ástandsins í Sýrlandi. Ljóst er að þessi stærsta bylgja flóttamanna síðan í 

seinni heimsstyrjöldinni hefur leitt til viðbragða af hálfu stjórnvalda víðs vegar um Evrópu 

sem að virðast vera með  íslamófóbíska hugsjón að baki (Hafez, 2015). Þá má einnig nefna, til 

marks um þá fordóma sem eiga sér stað í Bandaríkjunum, ósætti margra við nafngift Barack 

Hussein Obama og þann veruleika að faðir hans var múslimi. Þurfti Barack Obama því að 

sýna fram að hann væri kristinn en það að hafa múslima sem forseta var ótækt í hugum 

margra (Samiei, 2010). 

 

3.4 Innflytjendur og múslimar 

Umræðan um múslima er oft beintengd umræðu um innflytjendur. Rannsóknir í Evrópu hafa 

hins vegar sýnt að, þrátt fyrir að fordómar gagnvart innflytjendum séu til staðar, fordómar 

gagnvart múslimum, burtséð frá því hvort þeir séu innflytjendur eða ekki, eru útbreiddari en 

fordómar gagnvart innflytjendum. Það er líkt og að vera múslimi dragi eins konar línu milli 

innflytjenda og innflytjenda sem leggja stund á íslam. Er þetta varhugaverð staðreynd í ljósi 

sífelldra fólksflutninga múslimskra einstaklinga til Evrópu og hins vestræna heims (Creighton 

og Jamal, 2015). 

 

3.5 Efasemdir um íslam eða íslamófóbía? 

Þrátt fyrir að efni þessarar ritgerð sé íslamófóbía er rétt að taka það fram að til er sá 

möguleiki fyrir hendi að hluti af þeirri orðræðu og þeim gjörðum sem flokkuð eru sem 

íslamófóbía sé í reynd aðeins efasemdir um íslam og samþættingu trúarinnar við staðarhætti 

heimamanna. Fræðimennirnir Elchardus og Spruyt framkvæmdu rannsókn á fordómum 

gagnvart múslimum hjá ungmennum í Belgíu. Rannsóknin sýndi hins vegar fram á að 

samsvörun er til staðar milli útlendingahaturs og fordóma annars vegar og neikvæðu viðhorfi 

gagnvart múslimum annars vegar. Þó er hægt að aðgreina neikvætt viðhorf gagnvart 

múslimum sérstaklega frá þessum þáttum, það er að segja útlendingahatur og fordómar. 

Rannsókn þeirra sýndi einnig fram á það að einstaklingar sem telja að mannréttindi séu algild 

eru líklegri til að hafa neikvæða skoðun gagnvart íslam. Telja þessir einstaklingar að brotið sé 
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á mannréttindum einstaklinga sem iðka íslam. Nefndir eru þættir svo sem tjáningarfrelsi, 

frelsi einstaklingsins og réttindi kvenna. Það er ekki mitt að leggja mat á þessa þætti og hvort 

að þeir séu raunverulegt áhyggjuefni, eða þá að það sé satt að mannréttindabrot eigi sér 

stað í múslimskum löndum. Þó er ljóst að, líkt og Elchardus og Spruyt benda á, að uppi eru 

raddir sem telja að ekki sé endilega rétt að tala um íslamófóbíu í öllum tilfellum og betri 

orðnotkun væri e.t.v. efasemdarraddir gagnvart íslam (e. Islam skepticism). Rannsókn þeirra 

sýnir að hægt er að gera greinarmun á efasemdum gagnvart íslam og íslamófóbíu en að engu 

að síður að frávik hvað varðar neikvæðar tilfinningar gagnvart múslimum eiga rætur sínar að 

rekja til útlendingahaturs og fordóma, og flokkast þar með því undir íslamófóbíu (Elchardus 

og Spruyt, 2014). 

 

3.6 Hugsanlegar lausnir 

Fræðsla, aukin þekking og samþætting gætu reynst fýsilegar leiðir til að draga úr íslamófóbíu. 

Ljóst er að fordómar, ranghugmyndir og neikvæðar staðalímyndir eru líklegri til að eiga sér 

stað þegar að samskipti milli hópa eru sjaldgæf. Þó sýnir reynsla að ekki öll samskipti milli 

samfélagskima eru af jákvæðu tagi (Creighton og Jamal, 2015). Í Bandaríkjunum telja 

múslimar einungis 0.8% af íbúum (Pew Research Center, 2011) og því eru samskipti hins 

almenna borgara við múslima sjaldgæf. Leiðir þetta óneitanlega til þess að hinn almenni 

bandaríkjamaður fær mikið af upplýsingunum sínum um múslima í gegn um fréttaveitur og 

stjórnmálamenn, sem geta verið neikvæðar í mörgum tilfellum. Þá hafa rannsóknir í 

Bandaríkjunum sýnt að þeir einstaklingar sem hafa kynnt sér íslam voru líklegri til þess að líta 

múslima jákvæðari augum heldur en þeir sem sem ekki hafa kynnt sér trúnna. Það er, því 

minna fróðir sem Bandaríkjamenn eru um íslam, því líklegri eru þeir til að vera fordómafullir, 

og jafnvel fjandsamir, gagnvart múslimum og trúnni sjálfri (Pew Research Center, 2005, og 

Panagopoulos, 2006). Í Bretlandi er það nú svo komið að þrjár kynslóðir múslima hafa fæðist 

í Bretlandi og telja þeir samanlagt 4.2% af fólksfjölda Bretlands. Því er líklegra að fólk þar í 

landi hafa átt í samskiptum við múslima heldur en fólk í Bandaríkjunum, en engu að síður eru 

sömuleiðis fordómar gagnvart múslimum þar í landi. Til að mynda voru margir Bretar ekki 

alls kostar sáttir með að Mohammed væri orðin ein algengasta nafngiftin þar í landi  (Mirza, 

2013). Loks hafa rannsóknir sýna að einstaklingar með íhaldssamar trúar- og 
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stjórnmálaskoðanir eru líklegri til að vera fordómafullir í garð múslima (Creighton og Jamal, 

2015). 

 

4 Konur og íslamófóbía 

 

4.1 Sjálf kvenna og hatursglæpir 

Múslimskar konur hafa eins konar sérstöðu hvað íslamófóbíu varðar en þær eru í raun 

berskjaldaðari gagnvart fordómum vegna þess að kúgun þeirra er í raun margföld út frá þeim 

samfélagslegu hlutverkum sem þær spila. Einn áhugaverður vinkill hvað íslamófóbíu varðar 

er sá að múslimskar konur verða frekar fyrir hatursglæpum en menn. Að nota orðið 

‚áhugavert‘ um það eitt og sér kann að hljóma einkennilega. En ástæðan fyrir því að ég tel 

þetta áhugavert er sú að raunir múslimskra kvenna hvað hatursglæpi varðar er í andstöðu 

við raunina hjá öðrum konum heimsins. Hatursglæpir eru almennt framdir af körlum og þá 

eru karlar fórnarlömbin í flestum tilfellum. Múslimskar konur mega þola misrétti, öðrun og 

útskúfun á mörgum mismunandi þrepum enda eru þær virkilega viðkvæmur samfélagshópur. 

Fallar þær í margs konar flokka sem leiða til þess að þær verða undirokaðar í samfélaginu. Í 

raun er sjálf múslimskra kvenna mjög brothætt þegar litið er til allra þátta þess. Fyrir það 

fyrsta eru þær kvenkyns og er þeim því mismunað með ýmsum hætti á grundvelli þess. Þá 

eru þær einnig oft innflytjendur, eða afkomendur innflytjenda, og sömuleiðis 

minnihlutahópur í vestrænu samfélagi. Þá valda tungumálaörðugleikar oft kerfisbundna 

útskúfun múslimskra kvenna. Að lokum má nefna veigamesta þáttinn sem er hinn trúarlegi 

þáttur.  

 

4.2 Hijab 

Í samhengi við trúarlegt sjálf múslimskra kvenna má líta til hefðbundins klæðnaðar þeirra. 

Hijab er veigamikill þáttur í trúarlegri, og jafnframt daglegri, tilvist margra múslimskra 

kvenna og er stundum nefnt sem eins konar ‚second skin‘ þeirra (Mirza, 2013). Klæðnaðurinn 

gerir það að verkum að auðveld er að bera kennsla á múslimskar konur (Perry, 2014). Ljóst er 

að sjónræn kennileiti geta oft leitt til þess að hatursglæpir eiga sér stað en aðgerðir byggðar 

á fordómum eru oft afleiðing þess að fordómafullir einstaklingar bera kennsl á 
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auðkennisklæði múslima (Allen, 2004). Þá er það einnig svo að höfuðklæði múslimskra 

kvenna, hijab, leiða til þess að erfiðara reynist fyrir múslimskra konur að vera ‚samþykktar‘ af 

samfélaginu. Rannsókn framkvæmd af fræðimönnum í Þýskalandi sýnir fram á þetta 

(Unkelbach, o.fl., 2010). Hefðbundinn klæðnaður kvenna sem stunda trú á íslam gerir það að 

verkum að þær geta ekki falið sig í fjöldanum. Það má jafnvel ganga svo langt að segja að 

hijab sé eitt öflugasta vopn þeirra sem ‚aðra‘ múslima frá vestrænum samfélagshópum. Ef til 

vill er hijab klæðnaður eitt af höfuð táknum íslam í vestrænum samfélögum og á drjúgan þátt 

í jaðarsetningu múslimskra kvenna og múslimskra einstaklinga yfir höfuð (Chakraborti og 

Zempi, 2012). Afleiðing þess að sjálf múslimskra kvenna skarast á svo margvíslegan hátt 

innan samfélagsins er sú að þær eru viðkvæmari, og jafnvel í hættuhóp, gagnvart 

hatursglæpum af trúarlegum ástæðum. Tölur frá Ástralíu, Stóra-Bretlandi og Bandaríkjunum 

renna stoðum undir þetta enda hafa múslimskar konur þar í landi mátt þurfa að þola 

fordóma og hatursglæpi fremur en múslimskir karlmenn. Þá má sérstaklega benda á þá 

staðreynd að 86.3% kvenna af múslimskum uppruna höfðu upplifð hatursglæpi eftir 

árásirnar 11. september 2001 miðað við aðeins 54.9% karla af múslimskum uppruna (Perry, 

2014). Kvenmenn af múslimskum uppruna mega þola mikið misrétti af völdum trúarlegum 

uppruna sínum og jafnvel aukið misrétti miðað við karlmenn sem aðhyllast íslam. Vegna 

þeirra margra mismunandi hlutverka sem þær gegna í samfélaginu eru þær sérstaklega 

viðkvæmur hópur þegar kemur að hatursglæpum sem byggðir eru á trúarlegum ástæðum. 

Eru múslimskar konur á eins konar krossgötum kynþáttar, kyngervis og trúarbragða og stuðla 

allir þessir þættir að undirokun þeirra í vestrænu samfélagi. 

 

4.3 Löggjöf um klæðnað 

Fyrst er að rætt er um málefni múslimskra kvenna er ekki úr vegi að beina sjónarmiðum 

mínum að banni gegn hijab klæðnaði. Hefur þetta bann verið nefnt svokallað ‚búrkubann‘ í 

daglegu tali hér á landi. Hefur þessi hefðbundni klæðnar kvenmanna sem aðhyllast íslam 

sífellt verið meira í brennidepli í Evrópu. Frakkar fóru þá leið árið 2010 að banna klæðnað 

sem hylur andlit en augljóst er, þrátt fyrir mjög víðtækt orðalag, að lagasetningunni var beint 

að hefðbundnum klæðnaði múslimskra kvenna (Crosby, 2014). Þá fóru Belgar einnig sömu 

leið árið 2011 og fleiri stjórnvöld í fleiri Evrópuríkjum hafa íhugað að taka upp slíkt bann. 

(Morondo Taramundi, 2015) Er þetta eitt skýrasta dæmi sem til er um kerfisbundna öðrun og 
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valdbeitingu gagnvart múslimum. Skýrara dæmi um oríentalisma og íslamófóbíu finnst vart. 

Með lögunum ‚öðruðu‘ frakkar múslima, og þá sérstaklega múslimskar konur, frá ríkjandi 

samfélagsmynd sinni. Voru lögin sett í nafni þess að útrýma kúgun gagnvart múslimskum 

kvenmönnum, en færa má þess þá heldur rök fyrir því að lagasetninging sjálf sé hin 

raunverula kúgun. Setur lagasetningin trúarlegu frelsi skýr takmörk ásamt því að 

einstaklingsfrelsi kvenna er undirokað. Rennur þetta stoðir undir meint hjálpleysi múslimskra 

kvenna í vestrænu samfélagi og persónugerir hið vestræna samfélag sem einhvers konar 

alvitran bjargvætt. Falla aðgerðir af slíku tagi undir svokallaðan ‚falskan femínisma‘. 

Aðgerðirnar eru ætlaðir til þess að hjálpa konum en ef til vill hafa þær framkallað andstæða 

niðurstöðu. Sjálfsákvörðunarréttur kvenna sem aðhyllast íslam er stórlega skertur og ef til vill 

væri það meira í anda feminísma að leyfa konum að ákveða sjálfar hvort þær hyggist klæðast 

hijab. Afleiðing laganna hefur til að mynda verið sú að sumar konur komast nú ekki út úr 

húsi, þar sem að þær eru ekki reiðubúnar til að vera meðal almennings án höfuðklæðnaðar. 

Því hafa lögin í rauninni fest þessar konur í eins konar heimafangelsi. Þróunin hefur verið í þá 

átt að í stað þess að líta á hijab sem tákn fyrir trúarlegt frelsi hefur þessi hefðbundni 

múslimski klæðnaður orðið eitt höfuðtáknið fyrir róttæka íslamista, frá sjónarhorni vestræns 

samfélags (Crosby, 2014). Það að setja kvenmönnum sem aðhyllast íslam þessar skorður í 

sínu daglega lífi virðist vera algjör óþarfi og, það sem meira er, virðist hugsunin bakvið 

verknaðinn vera á röngum forsendum. Í stað þess að losa kvenmenn úr viðjum kúgunar, líkt 

og hugsunin bakvið lagasetninguna var, hafa lögin leitt til aukinnar kúgunar kvenna af 

múslimskum uppruna. Vestræn stjórnvöld telja sig hafa frelsað hina múslimsku konu með 

slíkri lagasetningu og benda á vestrænan klæðnað og efnahagslega sigra múslimskra kvenna 

sem aðlagast hafa vestrænum samfélögum. En slík orðræða afmáir þann trúarlega og 

menningarlega fjölbreytileika sem rúmast meðal kvenna sem að stunda íslam (Navarro, 

2010). Í stað þess að þvinga múslimskar konur til að samsama lífi sínu vestrænum 

hugmyndum og lifnaðarháttum ætti að leyfa þeim að halda í sjálfsákvörðunarrétt sinn hvað 

varðar lífstíl og trúarlega ástundun 

 

5 Hryðjuverk og tengsl við íslamófóbíu 
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5.1 Árásirnar 11. september 

Árásirnar á New York og Washington 11. september 2001 höfðu gífurleg áhrif á ímynd 

múslima um heim allan. Jafnvel er hægt að segja að áhrif einstaks atburðar á ímynd 

menningarhóps af þessari stærðagráðu eru áður óþekkt. Með aukinni hnattvæðingu og 

notkun internetsins breiddist boðskapur sá að múslimar bæru ábyrgð á þessum gjörðum út 

eins og vindurinn. Múslimar um allan heim voru settir undir sama hatt og nokkrir öfga- og 

hryðjuverkamenn (Kristján Þór Sigurðsson, 2009). Í kjölfar árásanna lýstu Al-Qaeda, 

hryðjuverkasamtök íslamskra öfgamanna, yfir ábyrgð á verknaðinum. Var þetta svo staðfest 

með niðurstöðum úr opinberri rannsóknarskýrslu Bandarískra stjórnvalda (National 

commission on terrorist attacks to the United States, 2004). Heimur múslima í heild sinni var 

settur undir sama flokk og nokkrir öfgatrúarmenn í hópi þeirra. Gjörðir þessara herskáu 

íslamista sem stóðu fyrir árásinni leiddu til þess að skuldinni var skellt á heim múslima eins 

og hann leggur sig. Síðan að árásirnar áttu sér stað hafa þær verið sá ás sem mikill meirihluti 

umræðu um múslima hefur snúist um (Kristján Þór Sigurðsson, 2009).  

 

5.2 Fjölmiðla umfjöllun í kjölfar árásanna 

Hverskyns fjölmiðla umfjöllun um múslima jókst gífurlega í kjölfar árásanna á 

tvíburaturnanna. Var umfjöllunin oftar en ekki á neikvæðu nótunum og varpaði upp ímynd af 

múslimum sem byggð var á fordómum. Ýtti hún undir vaxandi fordóma og staðalímyndir 

gagnvart múslimum og þá mismunun sem byggðist á þeim. Máli mínu til stuðnings bendi ég á 

orð sem Ibrahim, nemandi í Hunter háskóla í Bandaríkjunum lét falla, en margir aðrir 

múslimar tóku í sama streng: „All the discrimination that is happening right now is because 

of the media. False feelings toward us because of the media“ (Peek, 2003: bls. 280). Talað 

var um að „þeir“ hefðu ráðist á „okkur“, það er að múslimar hefðu ráðist á hinn vestræna 

heim. Ýtti slík umfjöllun undir vaxandi fordóma og staðalímyndir gagnvart múslimum. Árið 

2004 sýndi rannsókn CAIR stofnunarinnar (e. Council on American-Islamic Relations) fram á 

það að einn af hverjum fjórum Bandaríkjamönnum höfðu neikvæða fordóma gagnvart 

múslimum (Tindogan, 2011). Hræðsla við múslima, eða íslamófóbía, jókst gífurlega um heim 

allan og máttu múslimar líða fyrir trú sína. Til að mynda má nefna að stuttu eftir árásirnar 

voru niðurstöður könnunar sem Samfélag Íslam í Bretlandi stóð fyrir sláandi. Hún leiddi í ljós 

að 84% bresku þjóðarinnar hafði meiri tortryggni í garð múslima eftir að árásirnar áttu sér 
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stað (Allen, 2004). Þá var rannsókn framkvæmd í Bretlandi þar sem 222 Breskir múslimar 

voru spurðir spjörunum úr um áhrif árásanna 9. september 2001 á líf þeirra. Niðurstöðurnar 

voru nokkuð afgerandi en sýndu þær fram á að óbeinir fordómar jukust um 82.6% og 

upplifanir tengdar óduldum fordómum jukust um 76.3% frá því fyrir árásarirnar. Þá má ekki 

síður minnast á það að 35.6% af þeim rannsökuðu voru taldir hafa orðið fyrir barðinu á 

andlegum veikindum í kjölfar árásanna (Sheridan, 2006). Meira en áratug eftir að árásirnar 

áttu sér stað má sjá að þessi umfjöllun hefur síast í gegn og þrátt fyrir að umfjöllun nú til 

dags tengist ef til vill ekki árásunum beint, má sjá beinar afleiðingar þessarar umfjöllunar í 

dag. Ef að einstaklingur sem aðhyllist múslimatrú gerir eitthvað af sér er til að mynda nær 

alltaf tekið fram í fréttum að viðkomandi sé múslimi. Skiptir það litlu máli hvort að sú 

staðreynd skipti nokkru máli í samhengi fréttarinnar (Kristján Þór Sigurðsson, 2009). 

Fjölmiðlar keppast enn þann dag í dag um að færa slæmar fréttir af múslimum nú til dags, og 

er þetta bein afleiðing þeirrar íslamófóbíu sem breiddist út í kjölfar árásanna. Múslimar um 

heim allan fundu allir fyrir þeim áhrifum sem árásirnar á New York og Washington 11. 

september 2001 höfðu á ímynd þeirra og líf. Skiptir það engu hvort verið er að tala um 

múslima í Evrópu, Asíu, Afríku eða Norður Ameríku. Alls staðar voru áhrifin gífurleg en var 

birtingarmynd þeirra margvísleg. Ímynd múslima beið verulega hnekki og var umfjöllun um 

þá og umræða í nær alla staði neikvæð og mjög áþreifanleg. Niðurstöður hinna ýmsu 

rannsókna sýna fram á það að áhrif árásanna eru enn til staðar og einnig staðfesta ýmisir 

atburðir þá undirliggja hræðslu og fordóma sem eru til staðar gagnvart íslam vegna þeirra. 

Umfjöllun opinberra aðila og fjölmiðla hefur auðvitað gífurleg áhrif á almenningsálit. Stýrði 

þessi umfjöllun í kjölfar árásanna að miklu leyti skoðun almennings á múslimum og þeirri 

ímynd sem að fólk hefur af þeim. En hún stýrði einnig þeirri ímynd sem múslimar hafa af 

sjálfum sér. Sjálfsmyndasköpun múslima stýrðist því að vissu leiti af slíkri umfjöllun. Þurftu 

ungir múslimar því að velta því fyrir sér hvað þeir væru ekki. Einnig fundu múslimar sem 

búsettir eru í hinum vestræna heimi fyrir aukinni andúð og breytingu á þeirri ímynd sem fólk 

hafði af þeim (Kristján Þór Sigurðsson, 2009). Til að mynda kom í ljós í könnun framkvæmdri 

árið 2010 af Pew Research fyrir Harvard Political Review að 53% múslima í Bandaríkjunum 

töldu það hafa verið erfiðara að lifa sem múslima eftir að árásirnar áttu sér stað (Patel, 

2010). Árásirnar hafa haft langvarandi áhrif og árið 2006 svöruðu 76% aðspurðra múslima því 

játandi að þeir upplifðu aukna mismunun byggðri á trú þeirra eftir að hryðjuverkin í New 

York áttu sér stað (Sheridan, 2006). Það má segja sem svo að bylgja hatursglæpa í gaðr 
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múslima hafi riðið yfir eftir árásirnar og beindust árásirnar oft að konum. Til að mynda var 

hefðbundinn klæðnaður múslimskra kvenna eins konar skotmark og var hijab, höfuðhylja 

þeirra, margoft rifin af höfðum þeirra í Þýskalandi (Allen, 2004). Í ljósi árásanna sem áttu sér 

stað í París í nóvember 2015 eru þau viðbrögð sem árásarinar 11. september vöktu upp í 

samfélaginu einkar óhugnarleg. Sambærileg þróun gæti átt sér stað nú til dags og ný bylgja af 

hatursglæpum tengdri íslamófóbíu siglt yfir heiminn. Nú þegar hefur það sýnt sig að um 

300% aukning varð í hatursglæpum gagnvart múslimu aðeins viku eftir árásirnar í París 

(Wright, 2015).  Áhangendur íslam stunda trú sína af mismikilli ákefð og í því samhengi er 

ljóst að ekki er margt sameiginlegt milli aðgerða múslimskra öfgahópa og daglegs lífs 

múslimsks almennings. Til að mynda sögðu 76% Bandarískra múslima hafa áhyggjur af 

auknum aðgerðum íslamskra öfgamanna um heim allan (Patel, 2010). Það er óásættanlegt 

að öllu leiti að fella svo stóran og fjölbreyttan hóp fólks undir einn hatt. 

 

5.3 Hugmyndir Abu-Lughod 

Umræðan tengd hryðjuverkum í hinum vestræna heimi er oft á þann veg að ‚þeir‘ hefðu 

ráðist á ‚okkur‘ það er að múslimar hefðu ráðist á hinn vestræna heim. Í þessu samhengi má 

líta til skrifa Abu-Lughod en hún hefur tjáð sig um hættur þess að aðskilja menningu og að 

líta á „hina“ sem öðruvísi. Það verður þess valdandi að litið er framhjá fjölbreytileikanum 

sem falinn er í hvers kyns menningu ásamt því að slík orðræða fellur í þá gryfju að telja að 

menning sé fastmótað fyrirbæri en ekki síbreytilegt ferli. Samfélög mótast af 

einstaklingunum sem lifa í þeim en ekki þeim hugmyndum sem fólk kann að hafa um 

‚ráðandi menningu‘. Því er í raun alrangt að telja heim múslima vera einsleitan í stað þess að 

sjá hann sem það sem hann raunverulega er, það er að segja fjölbreytilegur og síbreytilegur 

hópur fólks sem myndar menningu í stöðugri þróun. Ef við yfirfærum hugmyndir Abu-Lughod 

um menningarheima yfir í hnattrænt samhengi má sjá hvernig hinn vestræni heimur hefur að 

miklu leiti aðskilið hóp múslima frá sinni eigin menningu. Hinn ríkjandi hópur, það er hinn 

vestræni heimur, stýrir því orðræðunni og telur að heimur múslima falli ekki inn í ‚rétta 

menningu‘. Er þetta þrátt fyrir að ógrynni múslima lifi meðal íbúa hins vestræna samfélags í 

vestrænu samfélagi, og eru því í raun hluti af þeim einstaklingum sem mynda þá heild sem 

vestræn menning er (Abu-Lughod, 1991).   
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6 Íslamófóbía á Íslandi 

 

6.1 Samfélag múslima á Íslandi 

Líkt og með múslima almennt er menningarlegur bakgrunnur múslima á Íslandi mjög 

fjölbreyttur. Múslimar á Íslandi telja sig vera sanna Íslendinga á sama tíma og að þeir upplifa 

sig sem múslima og er það í samræmi við upplifun múslima almennt. Það er að segja þeir 

upplifa sig sem hluti af tveimur samfélögum á sama tíma (Kristján Þór Sigurðsson, 2010). 

Hinn sameiginlegi þáttur í lífi þeirra er trúin og er samfélags staða þeirra langt því frá einsleit. 

Efnahagsleg og félagsleg staða þessa fólks er einnig mjög ólík. Þrátt fyrir að trúin sé eins 

konar samnefnari þeirra er ljóst að trúarleg ástundun íslenskra múslima ekki einsleit. Sést 

þetta ef til vill best á því að einungis um 400 af þeim um það bil 1400 manns sem teljast til 

múslima eru skráðir í félag múslima á Íslandi. Þá telur sá hópur sem að er virkur í trúarlegum 

samkomum félagsins aðeins tæplega fimmtíu manns. Tvær moskur eru til staðar hér á landi 

og er önnur í skrifstofuhúsnæði í Ármúla en hin á Grensásvegi. Margir múslimar hér á landi 

vilja fá alvöru mosku, rétt eins og önnur innflutt trúarfélög hafa fengið úthlutað lóð fyrir 

musteri, hofi eða kirkju. Árið 2013 var úthlutun lóðar fyrir bænahús múslima í Sogamýri 

staðfest af Borgarráði Reykjavíkur (Höfundur óþekktur, 2013) en er byggingin enn sem komið 

er ekki kláruð. Múslimar hér á landi telja sig eiga að geta gengið að sömu félagslegu 

réttindum og aðrir þegnar landsins enda hafi þeir lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 

Múslimar á Íslandi eru almennt ánægðir með Ísland og viðhorf Íslendinga (Kristján Þór 

Sigurðsson, 2009). 

 

6.2 Fjölmiðlaumfjöllun 

Fjölmiðlaumfjöllun á Íslandi um múslima hefur sögulega séð einblínt á erlenda atburði. 

Greinarhöfundur lítur hins vegar að miklu leiti til umfjöllunar um múslima í Danmörku og er 

sú umræða nánast eingöngu á neikvæðu nótunum. Múslimar á Íslandi hafa miklar áhyggjur 

af  þessari umræðu þar sem hún hefur einnig mikil áhrif á þá og ímynd þeirra. Þeir eru afar 

áhyggjufullir af því að orðræðan þar í landi smitist yfir til Íslands. Það má segja að 

fölmiðlaumfjöllun í Danmörku sé smituð af íslamófóbíu. Meðal annars má nefna nokkur 

ummæli sem stjórnmálamenn bæði í Danmörku og Íslandi hafa látið úr sér. Til dæmis lýsti 
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þáverandi Alþingismaðurinn Jón Magnússon því yfir að hann taldi að það ætti að takmarka 

aðflutning innflytjenda. Þá sagðist hann vera á móti „bræðralagi Múhameðs“ og sagði að 

nærvera þeirra á Íslandi væri óviðeigandi og jafnvel hættuleg. Einnig má nefna að Magnús 

Þór Hafsteinsson var á móti því að múslimskar ekkjur með börn sín fengju dvalarleyfi hér á 

landi. Eins og áður hefur komið fram hafa Danir oft talað opinskátt um múslima á neikvæðu 

nótunum. Til dæmis má nefna Ole Hyltoft en hann er varaformaður danska ríkisútvarpsins 

sem er útbreiddasti og áhrifamesti fjölmiðill Danaveldis. Hann hefur oft látið fara frá sér 

niðrandi ummæli um íslam og múslima. Hann sagði til dæmis „Danir óska sér...eins og við 

vitum...að tilheyra hinum danska ættflokki...en þetta innflytjendasvindl...er um 300-500 

þúsund múslima innflytjendur sem vilja stofna samfélag utan hins danska 

þjóðflokkasamfélags. Samfélag með eigin reglur boðandi þrældóm, kúgun og villimennsku.“ 

En þessi tilvitnun er með þeim kurteisari frá Ole. Einnig hefur einn áhrifamesti 

stjórnmálamaður seinasta áratugs í Danmörku hún Pia Kjærsgaard sagt sína skoðun opinbert 

um múslima. En hún hefur til dæmis látið eftirfarandi orð falla: „Ég vil höfuðklútafría 

Danmörku" og "Þetta eru nákvæmlega sömu táknin, höfuðklúturinn og hakakrossinn“. 

Harsgaard hefur gert höfuðklúta að eins konar aðaltákni í baráttu sinni gegn múslimum. 

Gekk hún svo langt að líkja höfuðklút múslimskra kvenna við swastikuna, höfuðtákn nasista. 

Þá hafa fylgjendur hennar einnig talað fyrir því að smala múslimum saman og senda þá í 

útrýmingarbúðir, rétt eins og það hörmulega athæfi sem nasistar stunduð í seinni 

heimsstyrjöldinni. Sýna slík ummæli að, þrátt fyrir að við teljum þessar tvær þjóðir vera 

víðsýnar, að þá leynist fólk með slíkar skoðanir í þessum samfélögum (Kristján Þór 

Sigurðsson, 2009). 

 

6.3 Íslamófóbísk atvik 

Íslamófóbía hefur reglulega skotið upp kollinum hér á landi og hefur umræðan að miklu leiti 

snúist um byggingu mosku ásamt innflytjendamálum. Það eru til mýmörg dæmi um fjölmiðla 

umfjöllun um fordóma hér á landi. Það hefur verið þó nokkur andstaða gagnvart byggingu 

mosku fyrir samfélag múslima hér á landi. Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var árið 

voru 42.4% aðspurðra Íslendinga andvígir því að Félag múslim á Íslandi fengi aðstöðu fyrir 

trúarbyggingu (MMR, 2014). Fyrir það fyrsta sýndi Framsóknarflokkurinn í Reykjavík fram á 

andstöðu gagnvart múslimum í kosningabaráttu sinni árið 2014. Mikil umræða skapaðist um 



  

30 

‚moskumálið‘ svokallaða árið 2013 og bylgja íslamófóbíu og fordóma reið yfir líkt og Kristján 

Þór Sigurðsson fer yfir í grein sinni „Moskumálið 2013 - Ótti og andúð gegn byggingu mosku“ 

(2013). Þá má einnig nefna það þegar óprúttnir aðilar frömdu hatursglæp í formi þess að 

skilja eftir þrenn svínshöfuð á fyrirhugaðri moskulóð í Sogamýri (Vísir, 2013). Einnig má líta til 

nýlegrar, uggvænlegrar þróunar þar sem eiginkona múslima hér á landi tjáir sig um þá 

fordóma sem hún verður var við nær hvarvetna í íslensku samfélagi (Vísir, 2015 (1)). Þá hefur 

það einnig sýnt sig að múslimar hér á landi eru hræddir við þá þróun sem umræðan um 

múslima hefur tekið eftir árásirnar í París síðast liðið haust og þá hatursglæpi sem gæti fylgt 

þeirri umræðu (Vísir, 2015 (2)). Einnig hefur opinber umræða líka verið á nótum íslamófóbíu 

og má þar nefna orð þáverandi Alþingismannsins Jóns Magnússonar. Taldi hann að takmarka 

ætti aðflutning innflytjenda. Þá sagðist hann vera á móti „bræðralagi Múhameðs“ og sagði 

að nærvera þeirra á Íslandi væri óviðeigandi og jafnvel hættuleg (Kristján Þór Sigurðsson, 

2009). Öll þessi atvik sýna fram á að íslamófóbía er vandamál hér á landi og ráðast þarf í 

aðgerðir til að sporna gegn frekari þróun fordóma gagnvart múslimum á Íslandi.  

6.4 Sjónræn kennileiti 

Hatursglæpir gegn múslimum og aðrir fordómar eru oft byggðir á sjónrænum kennileitum. 

Má þar nefna hefðbundinn klæðnað í íslamstrú, svo sem búrkur, ásamt því að moskur stinga 

oft í stúf við byggðarlagið sem þær eru umkringdar. Þá hefur það, í sumum tilfellum, reynst 

nóg að vera einfaldlega ‚múslimskur í útliti‘ til að verða fyrir barðinu á hatursglæpum. Grillo 

hefur fjallað um að það þurfi ákveðnir innviðir að vera til staðar til samfélög múslima geti 

dafnað og þar má nefna, líkt og ég dreipti á í kafla 2.3. Þar má nefna moskur og rétturinn til 

að klæðast hefðbundnum múslimskum klæðnaði. Þessir tveir þættir eiga hins vegar ekki eins 

mikið við hvað íslenskt samfélag varðar og er því áhugavert að sjá íslamófóbíu ryðja sér til 

rúms hér. Umræðan hefur einungis varðað hugsanlega byggingu mosku hér á landi, þrátt 

fyrir að hún sé vissulega áætluð. Áhugavert verður að fylgjast með hvort að aukin 

íslamófóbíu fylgi byggingu mosku hér á landi. Sjónræn kennileiti geta haft það í för með sér 

að þær konur sem aðhyllast íslam geta reynst sérstakt skotmark, þá sérstaklega vegna 

klæðnaðar síns. Til dæmis varð átján ára gömul stúlka fyrir hatursglæp þar sem hún varð fyrir 

líkamsárás. Hópur ungra manna í Bandaríkjunum réðst á hana með hafnaboltakylfum og var 

talið að engin önnur fýsileg ástæða gæti verið að baki árásinnar önnur en sú að stúlkan var 

múslimsk í útliti. Einnig var ungri konu hent út úr leigubíl á ferð fyrir það eitt að vera 
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múslimsk (Allen, 2004). Slíkir hatursglæpir eru byggðir á sjónrænum kennileitum, hvort sem 

þeir eru byggðir á útlitslegum þáttum eða klæðnaði. 

 

7 Lokaorð  

Ljóst er að íslamófóbía er raunverulegt alþjóðlegt vandamál sem múslimar hvarvetna verða 

fyrir barðinu á. Íslam er mjög útbreidd trú og hefur aukin hnattvæðing nútímans leitt til 

aukinnar íslamófóbíu. Samfélag múslima er hins vegar gífurlega fjölbreytt ásamt því að vera 

fjölmennt. Því er ekki hægt að fella fjölmenningarsamfélag múslima undir einn og sama 

hattinn. Múslimar stunda trú sinna af mis mikilli eljusemi og er félagsleg og efnahagsleg 

staða þeirra mjög svo mismunandi. 

Stöðva þarf þessa sífelldu aðgreiningu milli ‘okkar’ og ‘þeirra’ en hún gerir ekkert 

nema að afskræma og ýta undir fordóma. Líta þarf frekar til þess sem fólk á sameiginlegt og 

á sama tíma samþykkja og sætta sig við mismunandi eiginleika nágrannans. Múslimar eru í 

raun fjölbreytilegur og síbreytilegur hópur fólks sem myndar menningu sem í stöðugri þróun 

er. Því er alls kostar ekki rétt að varpa upp þeim staðalímyndum sem eru til staðar um 

múslima. Fordómarnir sem spretta út frá staðalímyndum og orðræðu hins vestræna 

samfélags eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum og aðskilnaður þjóðfélagshópa leiðir aðeins 

til illinda á báðum hliðum. Það er ekki óábyrgt að telja að menning múslima í hinu vestræna 

samfélag sé ekki ‘rétt menning’ enda er okkar eigin menning í stöðugri þróun sem 

fjölmenningarsamfélag. Það er von mín að samþætting og aðlögun þjóðfélagshópanna verði 

með tímanum algjör og að hið vestræna samfélag muni sætta sig við samsömun 

samfélagsins við múslima. 

Hlutur kvenna hvað íslamófóbíu varðar er eitthvað sem rannsaka þarf betur í 

fræðasamfélaginu. Það er forkastanlegt hversu mikla þjáningu kvenmenn af múslimskum 

uppruna þurfa að þola eingöngu vegna samfélagsstöðu sinnar. Upplifa þær margfalda kúgun 

valdhafa meðal annars út frá kyngervi, kynþætti og trúarlegum skoðunum sínum. Þá virðist 

lagagjöf í löndum eins og Frakklandi og Belgíu varðandi höfuðklæðnað múslimskra kvenna, 

hijab, vera á villigötum og raunar á röngum forsendum. Í stað þessa að losa kvenmenn sem 

aðhyllast íslam úr viðjum kúgunnar má færa rök fyrir því að lagasetningin spinni þær inn í 

sinn eigin kúgunarvef þar sem lagasetningin tekur af þeim sjálfsákvörðunarétt. 
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Stjórnmálamenn, stjórnmálaflokkar, fjölmiðlar, menningarhópar og einstaklingar í 

hinum vestræna heimi stuðla allir að ímyndasköpun múslima og þeirri afskræmingu á 

veruleikanum sem á sér stað með íslamófóbíu. Elur orðræðan á hræðslu gagnvart íslam og 

stuðlar niðrandi umfjöllun um múslima að því að múslimar þurfa sífellt að velta því fyrir sér 

hvað þeir eru ekki. Hefur slíkt sérstaklega mikil áhrif á unga múslima. Slík ímyndarsmíð er 

gífurlega áhrifarík enda hafa stjórnmálaöfl gífurlegt vald í orðræðu sinni og geta stýrt 

umræðu samfélagsin í ákveðinn farveg. Enn sem komið er hefur farið meira fyrir neikvæðum 

röddum hvað varðar múslima, í það minnsta í umræðu í kringum kosningar hér á landi á 

síðustu árum.  

Sýnt hefur verið fram á tengsl aukinar þekkingar á fræðiritum og trú múslima og 

minnkandi fordómum og því gæti það reynst fýsileg lausn. Áframhaldandi rannsóknarvinnu á 

öllum þáttum íslamófóbíu er einnig þörf, enda þarf að gera fólki grein fyrir því hversu 

víðfeðmt vandamálið er. Það er með upplýsingu og fræðslu að leiðarljósi sem að heimurinn 

getur vonandi losað sig úr viðjum fordóma og þröngsýni tengdum múslimum. 

 Múslimar nútímans eiga sáralítið sameiginlegt með þeim öfgamönnum sem standa 

fyrir hryðjuverkum. Það þýðir ekki að setja múslima saman undir einn hatt og skella skuldinni 

á múslimheim eins og hann leggur sig. Það er óskandi að þegnar heimsins geti skilið við 

íslamófóbíu með tíð og tíma. Er það í raun nauðsynlegt þar sem stór hluti mannkyns stunda 

íslam. Árásirnar á tvíburaturnana í New York árið 2001 skóku hinn vestræna heim og þar með 

heim múslima í kjölfarið þar sem að fordómar jukust og hatursglæpir einnig. Enn sér ekki 

fyrir endann á þeim áhrifum sem sú hryðjuverkaáras hafði. Enn eykst íslamófóbía með hverri 

hryðjuverka árás og fordómum í garð múslima linnir ekki.  

Staðan á Íslandi er sú að það er raunveruleg íslamófóbía til staðar, í það minnsta hjá 

einhverjum kima þjóðarinnar. Sést það best í sterkri andstöðu gegn byggingu mosku fyrir 

trúarfélag múslima hér á landi. Þrátt fyrir að einungis sé um háværan minnihluta að ræða er 

þetta eitthvað sem ber að taka alvarlega og hugsanlega þarf að ráðast í aðgerðir til að sporna 

gegn þessari þróun. Athyglisvert er að hingað til hafa í raun lítil sem engin kennileiti múslima 

verið til staðar hér. Það er að segja moskur og hefðbundinn klæðnaður múslima en þessir 

tveir hlutir hafa oftar en ekki verið uppsprettan að hatursglæpum. Eru þeir oftar en ekki 

byggðir á sjónrænum kennileitum. Umræðan sem á sér stað varðandi múslima hér á landi og 

þeir fordómar sem henni fylgja er varhugarverð. Skoða verður sérstaklega þau stjórnmálaöfl 



  

33 

sem taka upp hatursfulla orðræðu í garð múslima til að afla sér fylgis. Slík umræða getur haft 

gífurleg áhrif á skoðanir fólks og spilað stóra rullu í vestrænni ímyndasköpun hvað múslima 

varðar. Íslamófóbía á sér ekki langa sögu á Íslandi en málin eru að þróast hratt og það er sem 

að með hverri frétt um fyrirhugaða mosku verði fordómaraddir háværari. 

Raunveruleg hætta er á því að íslamófóbía muni verða viðvarandi ástand í hinum 

vestræna heimi. Hættan við íslamófóbíu er sú að báðar hliðar teningsins verði sífellt 

róttækari. Íslamófóbía er ógn við samlífi mismunandi menningarheima innan hins vestræna 

heims. Fordómar ala af sér hatur og gildir það sama á hvora hliðina er litið. Ef að 

fordómafullur íbúar vestursins líta á múslima sem ‚óvininn‘ munu komandi kynslóðir 

múslima gera slíkt hið sama. Taka þarf skref samstundis til þess að sporna gegn þessari 

þróun. Ég tel mig hafa varpað ljósi á það í hverju íslamófóbía felst og hver sé staða hennar í 

hinum vestræna heimi. Hins vegar er það ekki mitt að segja fyrir um hvaða framkvæmdir á 

að ráðast í til að leysa þennan vanda. Ég hef nefnt aukna fræðslu enda eru tengsl á milli 

aukinnar þekkingar varðandi íslam og minnkandi fordóma. Upplýsa þarf fólk til þess að 

minnka fordóma af þessu tagi. Skaðleg áhrif íslamófóbía er ekki hægt að ýkja, enda eru þau 

gífurleg hvar sem niður er litið. Þegar tekið er tillit til þess að fylgjendur íslam eru þeir yngstu 

á heimsvísu, að meðaltali, miðað við iðkendur annara trúarbragða er ljóst að fordómar af 

slíku tagi geta haft geigvænleg áhrif á sjálfsmynd þeirra. Sú staðalímynd og þeir fordómar 

sem eru til staðar gagnvart umræðu eiga ekki rétt á sér og ættu að heyra sögunni til. 

Íslamófóbía er alþjóðlegt vandamál, gríðarlega stórt að sniðum, og ráðast þarf í aðgerðir til 

að sporna gegn frekari þróunnar hennar þegar í stað. 
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