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Útdráttur$

Þrátt!fyrir!að!vera!í!raun!einfaldur!efnisstrangi!er!íslamska!slæðan,!hjiab,!tiltölulega!

flókið! og! fjölbreytt! fyrirbæri!með! langa! og!margslungna! sögu.! Elstu! heimildir! um! að!

konur!hafi!hulið!sig!eru!um!5000!ára!gamlar.!Þó!slæðan!þyki!séríslamskt!tákn!í!dag!var!

hún!lengi!vel!notuð!af!konum!sem!aðhylltust!önnur!trúarbrögð.!Slæðan!hefur!í!nokkurn!

tíma! verið! á! milli! tannanna! á! fólki! og! hafa! hinir! ýmsu! valdhafar! viljað! annað! hvort!

neyða! konur! til! að! klæðast! slæðunni! eða! banna! hana.! Slæðan! er!margrætt! tákn! og!

ólíkar!ástæður!liggja!að!baki!notkunar!á!henni.!Sumir!telja!slæðuna!vera!kvenkúgandi!

venju! í! feðraveldissamfélagi! meðan! aðrir! segja! notkun! hennar! vera! til! merkis! um!

mótþróa!gagnvart!hlutgervingu!á!konum!í!vestrænum!samfélögum.!Þetta!eru!eingöngu!

tvö!dæmi!af!mörgum!en!þar!sem!um!1.6!milljarður!manna!eru!múslímar!má!geta!sér!til!

um! að! skoðanir! á! slæðunni! séu! margbreytilegar.! Í! því! ljósi! verða! hugtökin! rasismi,!

fordómar,! skörun! samfélagslegrar! flokkunar! sem! og! öðrun! skoðuð! í! samhengi! við!

slæðuna.!Einnig!verður!táknræn!merking!slæðunnar!skoðuð.!

! !
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1$Inngangur$$

Það!sem!gerðist!fyrir!fjölda!ára!kann!að!virðast!búið!og!gert.!Við! lítum!til!baka!yfir!

söguna! og! teljum! að! því! sé! lokið.! En! enn! þann! dag! í! dag! er! hægt! að! finna! anga! af!

nýlendustefnu! Vesturlanda! fyrr! á! tíðum! um! víða! veröld.! Þetta! má! til! dæmis! finna! í!

rasisma,! eða! nýrasisma,! gegn! íslam.! Íslamstrú! finnst! víðsvegar! um! heiminn! en! um!

23,2%!mannkyns! eru! íslamstrúar! (Central! Intelligence! Agency,! 2017).!Múslímar! hafa!

ekki!farið!varhluta!af!rasisma!í!sinn!garð!en!hann!má!rekja!að!minnsta!kosti!til!17.!aldar!

(Duval,! 1998,! bls.! 45846).! Það! var! þó! ekki! fyrr! en! á! nýlendutímum! sem! þessar!

hugmyndir! færðust! í! aukana.! Edward! Said! (1977)! skrifaði! um! oríentalismann! og! þá!

kerfisbundnu!fordóma!sem!múslímar!hafa!orðið!fyrir,!það!er!að!Vesturlandabúar!hafa!

litið! niður! meðal! annars! á! múslíma! á! grundvelli! svipgerðar! og! ólíkrar! menningar!

(Hervik,!2011,!bls.!32836).!Fordómar!og!misskilningur!á!því!hvað!íslam!er!kristallast!svo!í!

íslömsku!slæðunni,!hijab,!þar!sem!margir!hverjir!mynda!sér!skoðun!á!henni!án!þess!að!

hafa! nokkrar! forsendur! til! að! skilja! fyrir! hvað! hún! stendur.! Í! því! samhengi! þykir! hún!

afturhaldssöm!og!gamaldags!(Fayyez!og!Kamal,!2014).!Það!að!konur!hylji!á!sér!hárið!og!

líkamann! á! sér! þó! langa! sögu! og! eru! elstu! heimildir! um! slæðu! um! 5000! ára! gamlar!

(Goto,! 2004).! Enn!þann!dag! í! dag!er! slæðan! virkur! liður! í! trúarathöfnum!og! tjáningu!

kvenna! innan! ólíkra! trúarbragða! (Seigelshifer! og! Hartman,! 2011).! Á! 19.! öld! hófu!

gyðinglegar! og! kristnar! konur! að! taka! slæðuna! niður! í! kjölfar! áhrifa! nýlendustefnu!

Vesturlanda.!Múslímar!urðu!seinni!til!og!hefur!slæðan!síðan!þá!verið!sér!íslamskt!tákn!

(Ahmed,!2011,!bls.!36837).!Í!samhengi!við!slæðuna!og!stöðu!múslímsku!konunnar!eru!

hugtökin! tákn,! skörun! samfélagslegrar! flokkunar! og! öðrun! skoðuð! og! hvernig! þau!

birtast!í!múslímsku!slæðunni.!Skiptar!skoðanir!eru!á!því!hvaða!merkingu!slæðan!hefur.!

Það!veltur!allt!á!samhengi!og!umhverfi!hvers!og!eins.!Óhætt!er!þó!að!fullyrða!að!fólk!

hefur! mjög! sterkar! skoðanir! á! slæðunni,! jafnvel! þótt! það! hafi! kannski! ekki! mikinn!

skilning! á! því! fyrir! hvað! hún! stendur.! Ávarp! Laura! Bush,! forsetafrúar! Bandaríkjanna,!

eftir!árásirnar!á!tvíburaturnana!í!New!York,!11.!september,!2001,!er!gott!dæmi!um!það!

en!hún!sagði!markmið!Al!Kaída!og!talíbana!vera!að!níðast!á!konum!og!börnum!(Bush,!

17.!nóvember!2001).!Það!mætti!því!slá!því! föstu!að!slæðan!hafi!verið!töluvert!á!milli!

tannanna!á! fólki,! sér! í! lagi!eftir! fyrrnefndar!árásir.!En!hvað!er!slæðan!og!hvers!vegna!
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veldur!hún!fjaðrafoki?!Af!hverju!bera!múslímskar!konur!hana?!Hér!verður!verður!leitast!

við!að!svara!þessum!spurningum!að!einhverju!leyti.!

! !
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2$Kenningarleg$yfirferð$

2.1$Rasismi$og$fordómar$

Rasismi!hefur!verið! skilgreindur!sem!hugmyndafræði!og!samfélagslegur!gjörningur!

sem!byggir!á!ójöfnuði!og!er!gjarnan!tengdur!við! líffræðileg!einkenni! sem!og!að! líta!á!

menningu! ólíkra! einstaklinga! sem! óæðri.! Þetta! byggir! á! aldagömlum!

flokkunaraðferðum!þar!sem!Evrópumenn!drógu!fólk!í!dilka!eftir!kynþætti!(e.!race),!sem!

er!hugtak!sem!þykir!úrelt! í!dag,!sem!vísindaleg!skilgreining.! Í!dag!er!kynþáttur!sagður!

vera! orsök! félagslegs! ójafnaðar! á! grundvelli! ólíkrar! svipgerðar.! Hugtakið! rasismi! og!

þjóðernishyggja!hafa! frá!upphafi! verið!nátengd!en!á! tímum!endurreisnarinnar,!þegar!

farið! var! að! gera! vísindum! hátt! undir! höfði! og! menn! fóru! að! skoða! þessi! ólíku!

svipgerðareinkenni,!voru!hinar!ýmsu!Evrópuþjóðir!að!sölsa!undir!sig!nýlendur!víða!um!

heim.!Jafnframt!varð!sterkari!sú!hugsun!að!vegna!ólíkrar!svipgerðar!væru!þessir!„hinir“!

af! ólíkum! uppruna! og! þar! af! leiðandi! engan! veginn! sambærilegir! hinum! hvítu! og!

vestrænu!einstaklingum.!Rasismi!byggir!sem!sagt!á!því!að!hópur!fólks!upplifir!svipaða!

mismunun! á! grundvelli! útlits! (Hervik,! 2011,! bls.! 32834).! Nýrasismi! er! töluvert! nýrra!

hugtak!og!er!hugmyndafræði!sem!byggir!ekki!eingöngu!á!yfirburðum!hvítra!yfir!öðrum!

heldur!einnig!á!ósamrýmanlegum!menningarlegum!gildum!ólíkra!hópa.!Nýrasismi!hefur!

af! þessum! ástæðum! verið! kallaður! menningarlegur! rasismi! en! undir! þetta! falla! líka!

hugmyndir! um! ólík! þjóðerni! sem! og! trúarlegur! sjálfumleiki! (e.! identity).! Nýrasismi!

sprettur! upp! úr! auknum! þverþjóðleika! og! hreyfanleika! fólks! yfir! landamæri! (Hervik,!

2011,! bls.! 35836).!Munurinn! á! rasisma! og!menningarlegum! rasisma! hefur! verið! óljós!

þar! sem! fyrirbærin! sem! þessi! hugtök! byggja! á! hafa! ekki! skýra! skilgreiningu.! Fjöldi!

fræðafólks!hefur!reynt!að!festa!þessi!hugtök!á!ákveðnar!merkingar!en!hafa!í!mörgum!

tilvikum! verið! ósammála.! Það! sem! þessi! hugtök! eiga! þó! sameiginlegt! er! að! í! báðum!

tilvikum!er!mismunun!beint! að!einstaklingi! fyrir! að! tilheyra!ákveðnum!hóp,!nema!að!

menning!kemur!í!staðinn!fyrir!kynþátt!(Berglind!Eygló!Jónsdóttir,!2010).!

Trúarbrögðin!íslam!eru!iðkuð!um!víða!veröld!og!mikilvægt!er!að!hafa!í!huga!að!þó!að!

íslam!og!iðkun!þess!geti!virkað!einsleit!þá!byggist!sá!blæbrigðamunur!sem!er!að!finna!

milli! samfélaga! á!menningarlegum!þáttum! sem!eru! einstakir! á! hverjum! stað! fyrir! sig!

(Duval,!1998,!bls.!50).!Múslímar!búa!í!öllum!heimsálfum!en!flesta!múslíma!er!að!finna!í!

Suður8! og! Suðaustur8Asíu.! Staða! múslíma! veltur! á! hverju! landi! fyrir! sig,! í! sumum!
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tilvikum!eru!þeir! í!meirihluta,!annars!staðar! í!minnihluta,!á!sumum!stöðum!eru!flestir!

þeirra! ríkir! og! annars! staðar! upp! til! hópa! fátækir.! Aðstæður! þeirra,! og! sérstaklega!

aðstæður!kvenna,!eru!ólíkar!og!eiga!það!til!að!misskiljast,!til!dæmis!í!hugum!vestrænna!

femínista! og! annarra! sem! vilja! „bjarga“! múslímskum! konunum.! Það! gerist! því!

endurtekið! að! aðstæður,! lífsreynsla! og! upplifanir! múslímskra! kvenna! eru! teknar! úr!

samhengi! og! oft! settar! fram! sem! að! múslímskar! konur! séu! almennt! kúgaðar! af!

múslímsku!feðraveldi!(Abu8Lughod,!2013,!bls.!12816).!!

Vestrænar!hugmyndir!og!misskilning!um!íslam!og!múslímskar!konur!má!rekja!til!17.!

aldar! en! talið! er! að! þær! hafi! áður! borist! til! Vesturlanda! með! krossförum! og!

ferðalöngum!(Duval,!1998,!bls.!45846).!Eftir!að!Vesturlönd!hófu!nýlendustarfsemi!sína!í!

Mið8Austurlöndum!færðust!þessar!hugmyndir!í!aukana.!Íslam!er!jafnan!talið!vera!orsök!

ójafnréttis!sem!konur!verða!fyrir!í!Mið8Austurlöndum!þrátt!fyrir!að!ójöfnuður!milli!karla!

og! kvenna!hafi! verið! við! lýði! töluvert! lengur! og! á!mikið! stærra! svæði! en! íslam!hefur!

verið!tengt!við!(Duval,!1998,!bls.!47).!Oríentalismi!var!og!er!leið!fyrir!Vesturlönd!til!að!

ráða! yfir! og! endurskipuleggja! Mið8Austurlönd! og! Austurlönd! fjær! á! forsendum!

nýlendustefnunnar.! Oríentalismi! felst! einnig! í! hugmyndum! Vesturlandabúa! um! íbúa!

Mið8Austurlanda,! menningu! þeirra! og! sögu! sem! oft! áttu! sér! enga! stoð! í!

raunveruleikanum!(Said,!1977,!bls.!206).!!

2.2$Skörun$samfélagslegrar$flokkunar$

Þegar! fólki!er! skipt! í! félagslega!hópa!passar!það!oft! í! fleiri! en!einn!hóp.! Í! einföldu!

dæmi!væri!hægt!að!taka!fyrir!múslímska!konu.!Hún!tilheyrir!að!minnsta!kosti!tveimur!

hópum,!hópnum!„múslímar“!og!hópnum!„konur“.!Ef!staða!konunnar!yrði!svo!skoðuð!

vandlegar! væri! hægt! að! setja! hana! í! flokk! út! frá! þjóðerni,! samfélagsstöðu! og! svo!

framvegis.! Samkvæmt! Duval! (1998,! bls.! 47)! hafa! múslímskar! konur! í! sögulegum!

skilningi! orðið! fyrir! þrennskonar! fordómum;! það! er! karllægum,! stéttarlegum! og!

fordómum!af!hendi!vestrænna!afla.!Flokkun!á!borð!við!þessa!hefur!verið!nefnd!skörun!

samfélagslegrar!flokkunar!(e.!intersectionality)!og!kom!fyrst!fram!árið!1989!(Crenshaw,!

1989)! og! hefur! síðan! verið! ein! af! þungamiðjum! femínískra! fræða.! Fyrst! um! sinn! átti!

þetta!hugtak!við!um!blökkukonur!og!hvernig!þær!urðu!fyrir!samskonar!misrétti!og!var!

nefnt!hér!fyrr!í!kaflanum.!Síðan!þá!hefur!mikið!vatn!runnið!til!sjávar!og!hefur!hugtakið!

þróast.!Rök!hafa!verið!færð!fyrir!því!að!þessir!fyrrgreindu!flokkar!séu!ekki!eins!skýrir!og!
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augljósir! og! þeir! kunni! að! líta! út! á! blaði.! Ekki! er! hægt! að! taka! þá! mismunun! sem!

einstaklingar!verða! fyrir! vegna! flokka! sem!þeir! tilheyra,! leggja!þá! saman!svo!úr!verði!

einhver!ákveðinn!„fjöldi“!mismununar.!Þessir! flokkar! sem!við! tilheyrum!eru! samofnir!

hjá!hverjum!og!einum.!Einnig! verður!hið! félagslega!umhverfi! sem!við! finnum!okkur! í!

hverju!sinni!lykilatriði!í!því!hvernig!við!upplifum!þessa!flokka!og!hvort!við!verðum!fyrir!

mismunun! á! grundvelli! þeirra.! Fólki! hættir! til! að! þykja! þessi! flokkun! eðlislæg! (Yuval8

Davis,! 2006).! Sjálfumleiki! hefur! verið! skilgreindur! sem! einstaklingsbundnar! og!

sameiginlegar!frásagnir!sem!svara!spurningum!um!hvað!maður!sjálfur,!eða!hópur!sem!

maður! tilheyrir,! sé! (Yuval8Davis,!2006).!Þetta!hugtak,! skörun! félagslegar! flokkunar,!er!

mjög!margslungið!og!ýmsum!vandkvæðum!bundið.!Fólk!er!jafn!mismunandi!og!það!er!

margt,! sem! gerir! erfitt! fyrir! að! áætla! eitthvað! um! einstakling! þótt! hann! tilheyri!

einhverjum!ákveðnum!hóp.!Þetta!getur!átt!við!alhæfingar!um!einstaklinga!sem!tilbiðja!

sama!Guð.!Það!verður!því!að! líta! til!hvers!hóps!og! skoða!bæði! staðbundið! jafnt! sem!

huglægt!umhverfið!sem!hópurinn!dvelur!í!(Yuval8Davis,!2006).!Einnig!er!ágætt!að!taka!

fram!að!hugmyndir!utanaðkomandi!einstaklings!um!tiltekinn!hóp!geta!verið!gjörólíkar!

þeim! hugmyndum! sem! einstaklingar! er! tilheyra! hópnum! hafa! um! sig! sjálfa! (Miller,!

2010,!bls.!18).!

2.3$Öðrun$

Edward! Said! (1991)! sagði! að! manneskjan! ætti! það! til! að! hólfa! niður! sinn! eigin!

veruleika!og!að!almennt!séð!skipti!manneskjan!veruleika!sínum!upp!í!tvennt,!það!sem!

er!þekkt!og!það!sem!er!ókunnugt.!Hann!tók!sem!dæmi!hóp!af!fólki!sem!setti!einhver!

konar!huglæg!eða!hlutlæg!mörk!og!handan!þeirra!marka!væri!land!„villimanna“,!þrátt!

fyrir! að! hóparnir! tveir! væru! líkir! að! mestu! leyti! og! algjörlega! óháð! sjálfsmynd! og!

veruleika!hinna!svokölluðu!villimanna!(Said,!1991,!bls.!54).!Skipting!sem!grundvallast!á!

þjóðerni!eða!húðlit!hefur!tilhneigingu!til!að!mynda!gjá!milli!hópa!sem!skiptast!í!„okkur“!

og! „hina“! (Yuval8Davis,! 2006).! Þar! sem! sjaldan! liggur! þekking! að! baki! skoðun! á! hinu!

óþekkta!er!því!oft!ætlað!eitthvað!sem!á!sér!enga!stoð!í!raunveruleikanum!(Said,!1991,!

bls.! 54).! Líkt! og! fram! kom! í! fyrsta! kafla! hafa! fræðimenn! sem! skrifað! hafa! um!

múslímskar! konur! verið! gagnrýndir! fyrir! að! áætla! tilgang! slæðunnar! í! stað! þess! að!

spyrja!þá! sem!að!henni!koma! (Fayyaz!&!Kamal,!2014).! Í! skrifum!og!kenningum!Mary!

Douglas!í!bókinni!Purity2and2Danger!(1966/2002),!er!hið!óþekkta!og!framandi!hlutgert!
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sem!óhreint.!Hreinleiki! er! það! sem!er! okkur! kunnugt! og! þekkist! í! umhverfi! okkar! og!

passar!þar!af! leiðandi! inn!í!okkar!heimssýn,!en!óhreinindi!eru!svo!hið!óþekkta!sem!er!

framandgert!og!passar!ekki!inn!í!okkar!heimsýn.!Hvað!svo!er!óhreint!og!hreint!veltur!á!

þeim!sem!skilgreinir!það!hverju!sinni,!því!það!sem!kann!að!vera!venjulegt!og!„hreint“!í!

einu!samfélagi!þykir!„óhreint“! í!öðru!(Douglas,!1966/2002).!Þetta!viðhorf!um!„okkur“!

og!„hina“!má!finna!alls!staðar.!Það!þykir!til!að!mynda!óvenjulegt!að!vísa!til!Vesturlanda!

sem!hins!kristna!heims!þrátt! fyrir!að!meirihluti! fólks!þar! sé!kristið!en! í!umfjöllun!um!

Mið8Austurlönd! sem! og! aðra! staði! þar! sem! íslam! er! ríkjandi! trú! er! íslam! notað! sem!

einkennandi! og! yfirgnæfandi! eiginleiki! þó! að! önnur! trúarbrögð! hafi! haft! mikil! áhrif!

bæði! í! sögulegu! samhengi! sem!og! í! nútímanum! (Ahmed,! 1992).! Þegar! spurningar! er!

varða! menningu! og! samfélög! sem! tengjast! íslam! hafa! vaknað! og! fjallað! um! frelsi!

kvenna!og!hlutverk,!samtal,!samspil!og!hlutverk!karla!og!kvenna!eru!þær!oft!litaðar!af!

þessu!gamla!og!rótgróna!hugarfari!sem!enn!er!að!finna!um!að!þessir!„hinir“,!og!er!þá!

átt!við!samfélög!múslíma,!séu!á!einhvern!hátt!ekki!jafn!þróuð!og!„við“!(El8Guindi,!1999,!

bls.!80).!!

Hvernig! fólk!skilgreinir! sig,!og!hópinn!sem!það!tilheyrir,! sem!ólíkan!öðrum!hópi!er!

svo! hin! hliðin! á! „öðrun“! og! hefur! verið! nefnt! sem! annarleiki! (e.! alterity).! Eyrún!

Eyþórsdóttir! (2012)! segir! að! sjálfsmynd! byggi! „...á! því! sem! einstaklingurinn! á!

sameiginlegt!með!öðrum!og!það!sem!gerir!hann!frábrugðinn!öðrum...“!sem!verður!til!

þess!að!hann!upplifir!sig!sem!hluta!af!hóp!en!einnig!undirstrikar!það!að!hann!tilheyri!

ekki!öðrum!hóp.!Ennfremur!segir!hún!einstaklinga!skilgreina!„...sig!meðvitað!til!þess!að!

ná! fram! ákveðnum!markmiðum“.! Til! dæmis! hafa!múslímskar! konur! í! Bandaríkjunum!

skilgreint! sjálfmynd! sína! sem! frábrugðna! bandarískum! kynsystrum! sínum! en! einnig! í!

samhengi!kynjanna!innan!hóps!múslíma!(Read!og!Bartkowski,!2000).!!

Þau!viðhorf!að!Evrópubúar!væru!yfir!aðra!hafnir!voru!mjög!algeng!á!nýlendutímum.!

Eiginleikar!og!útlit!sem!voru!til!staðar!hjá!þjóðum!undir!yfirráðum!nýlenduherra!þóttu!

framandi!og!lítillækkandi!og!þótti!flest!allt!sem!var!ólíkt!siðum!hinna!hvítu!herra!vera!til!

marks! um! yfirburði! Evrópubúa.! Múslímskar! konur! þóttu! of! mikið! klæddar! á! meðan!

sumar!afrískar!konur!voru!ekki!nógu!mikið!klæddar.!Með!tíð!og!tíma!beindist!kastljósið!

helst!að!konum!í!þessum!samfélögum!og!hvernig!óbeint!hlutverk!hvítra!karla!var!meðal!

annars! að! aðstoða! konur! í! nýlenduríkjunum! frá! þeirri!mismunun! og! kúgun! sem!þær!

urðu!fyrir!af!hendi!karla!í!samfélagi!sínu!(Ahmed,!2011,!bls.!23).!Það!er!kaldhæðnislegt!
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að!skoða!í!ljósi!sögunnar!að!á!sama!tíma!og!æðstu!menn!bresku!nýlendustjórnarinnar!í!

Egyptalandi!töluðu!um!og!gáfu!út!rit!þar!sem!talað!var!um!yfirburði!hvíta!mannsins!yfir!

þeim!brúna,!meðal!annars!á!grundvelli!slæðunotkun!kvenna,!var!hætt!við!að!fjármagna!

hið!almenna!menntakerfi.!Cromer!lávarður,!hershöfðingi!bresku!nýlendustjórnarinnar!í!

Egyptalandi!um!aldamótin!1900,!og! sá! sem!skrifaði! fyrrgreindan! texta,! taldi! slæðuna!

vera!birtingarmynd!kúgunar!múslímskra!kvenna!og!bar!þær!saman!við!kristnar!konur!

sem!huldu!sig!ekki!og!taldi!hann!þær!þar!af!leiðandi!frjálsari.!Hann!mun!þó!seint!vera!

talinn! stuðningsmaður!kvenréttinda!en! til!dæmis!barðist!hann!opinberlega!hart!gegn!

rétti! kvenna! í! Bretlandi! til! að! kjósa.! Þetta! endurspeglar! hina! evrópsk8kristnu! sýn! á!

íslamska! menningu,! en! sú! sýn! hefur! einkennst! af! ofbeldi,! drottnun,! brenglun! og!

lítillækkun.! Þessi! framkoma!hefur! verið! af! hendi! fjölbreytilegs! hóps! einstaklinga! sem!

saman! stendur! meðal! annars! af! trúboðum,! fræðimönnum,! hermönnum! og! jafnvel!

ferðamönnum!(El8Guindi,!1999,!bls.!23).!

! !

! !
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3$Söguleg$umfjöllun$

3.1$Slæðan$fyrir$tíma$Krists$

Sá! siður!meðal! kvenna! að! hylja! hár! sitt! og! líkama!með! slæðu! er! oft! tengdur! við!

trúarbrögð,! og! í! dag! sérstaklega! við! íslam.! Þrátt! fyrir! það! má! finna! einhvers! konar!

hylmingu! hárs! og! annarra! líkamshluta! í! öðrum! trúarbrögðum! sem! í! dag! er! nátengt!

framandleika!og!öðrun!á!múslímum!(Sandikci!&!Ger,!2005).!Uppruna!slæðunnar!má!þó!

rekja!að!minnsta!kosti!5000!ár!aftur!í!tímann!til!Mesópótamíu.!Þá!kemur!einnig!fram!í!

Gamla!testamentinu!að!konur!skyldu!hylja!sig!frá!toppi!til!táar.!Ein!elsta!stytta!sem!ber!

vitni!um!slæðunotkun!er!talin!vera!frá!assyríska!miðríkinu!um!1300!f.Kr.!(Ahmed,!1992,!

bls.! 14;! Goto,! 2004).! Þar! að! auki! eru! til! milli! 4000! til! 5000! ára! gömul! lög! (lög!

Hammúrabí)! sem! kváðu! á! um! slæðunotkun! þar! sem! konur! þurftu! ætíð! að! hylja! sig!

væru! þær! utan! heimilis.! Þessi! lög! áttu! þó! eingöngu! við! um! konur! sem! tilheyrðu!

karlmanni! að! einhverju! leyti,! hvort! sem!það! var! eiginkona,! ekkja,! dóttir! eða!hjákona!

(Lerner,!1986,!bls.!247).!Ef!ambátt!varð!uppvís!af!því!að!bera!slæðu!átti!að!hýða!hana,!

skera! af! henni! eyrun! og! hella! tjöru! yfir! höfuð! hennar! (Ahmed,! 1992,! bls.! 14).! Konur!

voru!þó!ekki!algjörlega!undirokaðar!körlum,!heldur!voru!þær!virkar!á! flestum!sviðum!

samfélagsins.! Þær! máttu! eiga! land,! gegna! stöðu! innan! kennimannastéttar! (e.!

priesthood)! og! gátu! sinnt! nánast! hvaða! störfum! sem! var! (Ahmed,! 1992,! bls.! 16).! Í!

Forngrikklandi!og!Persíu!tíðkaðist!hjá!konum!að!hylja!á!sér!hárið!en!helst!áttu!þær!að!

fela! sig! bakvið! veggi! heimilisins! og! heimildir! herma! að! slæðan! ætti! að! hylja! allan!

líkamann!nema!augun!og!nefndist!það!peplos.!Á!svipuðum!tíma!hjá!Sassanid!veldinu!í!

Persíu!var!slæðan!notuð!en!var!líklega!til!skrauts!(Goto,!2004).!Í!Býsantínríkinu!sem!var!

kristið,! voru!miklar! kröfur! gerðar! til! kvenna! um! að! hylja! sig! og! var! aðskilnaður!milli!

karla!og!kvenna!nánast!algjör.!Þrátt!fyrir!það!að!konur!þyrftu!að!lúta!stífum!reglum!sem!

karlar!settu!þeim!varð!þessi!aðskilnaður!þó!til!þess!að!ýmis!tækifæri!opnuðust!þeim.!Á!

öllum!opinberum!kvennastöðum!þurfti!að!vera!kvenkyns!starfsmaður.!Til!dæmis!sinntu!

kvenkyns! læknar! konum! (Ahmed,! 1992,! bls.! 26827).! Þá! klæddust! konur! Rómaveldis!

stórum!ferhyrndum!klút,!nefnt!Palla,!og!vöfðu!líkama!sinn!og!höfuð!með.!Í!Vestur!Asíu!

og!löndum!sem!lágu!að!Miðjarðarhafinu!var!slæðan!einnig!algengt!fyrirbæri!á!þessum!

tíma!(Goto,!2004).!!

!
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3.2$Slæðan$í$nýlegri$sögu$$

Að!hylja!sig!með!slæðu!er!í!dag!talið!eitt!helsta!auðkenni!múslímskra!kvenna!og!er!

slæðan!notuð!að!einhverju! leyti!á!öllum!þeim!stöðum!þar!sem!íslamstrú!er! iðkuð.!Sá!

siður!kvenna!að!hylja!á!sér!höfuðið!á!einhvern!máta!hefur!þó!ekki!eingöngu!tíðkast!hjá!

múslímskum!konum!heldur!einnig!meðal!gyðingakvenna!og!kristinna!kvenna.!Fyrir!tíma!

endurreisnarinnar!var!líkami!kvenna!sagður!heilagur!og!var!jafnvel!læknum!bannað!að!

snerta! konur.! Á! sama! tíma! var! líkami! kvenna! talinn! af! hinu! illa! og! var! konum! því!

bannaður! aðgangur! að! opinberu! félagslega! rými! nema! þær! væru! huldar! (Fayyez! og!

Kamal,! 2014).! Slæðan! hafði! tvíþætta!merkingu! sem! fólst! annars! vegar! í! því! að! sýna!

fram!á!hvaða!stétt!kona!tilheyrði!en!konur!af!efri!stéttum!báru!frekar!slæðuna.!Slæðan!

var!einnig!holdgervingur!þess!aðskilnaðar!og!þeirrar!mismununnar! sem!konur! sættu.!

Þetta!kom!fram!til!dæmis!í!fyrrgreindum!lögum!Mið8assýriska!veldisins,!að!konur!sem!

báru!slæðuna!gáfu!til!kynna!að!þær!væru!giftar!og!því!mætti!ekki!brjóta!á!þeim,!enda!

væru! þær! eign! eiginmanna! sinna.! Konur! sem! báru! ekki! slæðuna! voru! hins! vegar!

nokkurs!konar!almenningseign!að!því! leyti!að!karlmenn!gátu!gert!nánast!hvað!sem!er!

við!þær,!án!þess!að!þeir!þyrftu!að!svara!til!saka!(Goto,!2004).!Dæmi!um!slæðunotkun!

hjá! hópum! kvenna! sem! ekki! teljast! múslímar! má! til! að! mynda! sjá! hjá! kaþólskum!

nunnum!og!einnig!bresku!yfirstéttinni!sem!er!iðulega!með!einhvers!konar!höfuðbúnað.!

Líta! má! svo! á! að! slæður,! þá! sérstaklega! þær! sem! hylja! einnig! líkamann,! og!

nunnuklæðnaður! séu! af! sama! meiði.! Eitt! helsta! auðkenni! kaþólskra! nunna! er!

klæðnaður! þeirra.! Klæðin! hylja! nánast! allan! líkamann! frá! toppi! til! táar,! fyrir! utan!

hendur! og! andlit.! Þessi! klæðnaður! nunnunnar! og! slæðan2 kunna! við! fyrstu! sýn! vera!

svipuð! fyrirbæri,! sérstakleg! ef! litið! er! til! efnismeiri! klæðnaðar! á! borð! við! búrku! eða!

niqab.2Bæði!fyrirbærin!eru!stór!klæði!sem!fela!útlínur!þeirra!sem!klæðast!þeim!og!oft!

eru! þau!dökk! að! lit! (Zakaria,! 1998,! bls.! 31832).!Hvort! tveggja! eru! trúarlegs! eðlis! en! í!

raun! eru! þessi! fyrirbæri! mjög! ólík.! Þau! þýða! ólíka! hluti! fyrir! þær! sem! þau! bera,!

hugmyndafræðin!og!sagan!að!baki!eru!jafn!ólík!og!hinn!mótaði!kvenleiki!sem!liggur!að!

baki.!Þeim!hefur!í!gegnum!tíðina!verið!otað!saman!sem!sama!hlutnum!en!það!má!segja!

að!hinn!vestræni,!kristni!heimur!sé!þar!að!yfirfæra!sinn!veruleika!yfir!á!hinn! íslamska!

(El8Guindi,!1999,!bls.!31).!

Í! kjölfar! nýlendustefnu! Vesturlanda! á! 19.! öld! urðu! vestrænir! hættir!æ! algengari! í!

Mið8Austurlöndum.! Upp! undir!miðja! 20.! öld! hófu! konur! í! Egyptalandi! að! taka! niður!
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slæðuna! (Ahmed,! 2011,! bls.! 19).! Þessi! þróun! jókst! samhliða! auknum! vestrænum!

áhrifum!meðal!almennings!(Ahmed,!2011,!bls.!27).!Í!Egyptalandi!vildu!nýlenduöfl!hjálpa!

hinu! egypska! samfélagi! að!þróast! í,! það! sem!þeim!þótti,! rétta! átt! en! á! þessum! tíma!

þóttu! vestræn! samfélög! og! hættir! vera! lokaniðurstaða! samfélagslegrar! þróunar!

(Ahmed,! 2011,! bls.! 23;! Duval,! 1998,! bls.! 49).! Talið! er! að! rekja! megi! þessa!

afslæðuvæðingu!meðal!annars! til! skrifa!Qasim!Amin!en!hann!taldi!að!hæg!og!stöðug!

breyting! á! stöðu! kvenna! væri! forsenda! fyrir! framförum! í!múslímskum! samfélögum! (í!

Ahmed,! 2011,! bls.! 19).! Slæðan! hvarf! þó! ekki! algjörlega! af! vettvangi! því! íhaldssamar!

konur!af!lægri!stétt!héldu!áfram!að!hylja!sig!að!einhverju!leyti.!Hafa!verður!samt!í!huga!

að!þó!að!konur!hafi!hætt!að!nota!slæðuna!voru!þær!ekki!að!afneita!íslam!og!var!talið!

að!þetta!færi!alls!ekki!gegn!orðum!Kóransins!(Ahmed,!2011,!bls.!43).!

Bræðralag! múslíma,! sem! stofnað! var! árið! 1928! í! Egyptalandi,! barðist! frá! upphafi!

gegn!vestrænum,!og! sér! í! lagi!breskum,!gildum.!Meðal! annars! stóð!Bræðralagið! fyrir!

notkun!slæðunnar!og!samhliða!auknum!umsvifum!þess! jókst!notkun!hennar! (Ahmed,!

2011,!bls.!50).!Á!6.!áratugnum!voru!það!aðallega!konur!búsettar! í! sveitum!sem!báru!

slæðuna.! En! nokkrum! árum! seinna! mátti! sjá! þessi! auknu! umsvif! trúarlegra!

stjórnmálaafla! sem! hlutgerðust! í! aukinni! notkun! á! hefðbundnum! og! trúarlegum!

klæðnaði!hjá!báðum!kynjum!(Duval,!1998,!bls.!49).!Á!þessum!tíma!í!Egyptalandi!fór!að!

bera!á!aukinni!notkun!á!slæðu,!þar!sem!konur!voru!huldar! frá! toppi! til! táar,!og!vakti!

það! furðu.!Einhverjir! álitu!að!konur!væru!að!þessu! til! að! fela! ljótleika! sinn,!að!konur!

væru! að! hylja! hár! sitt! því! þær! hefðu! ekki! efni! á! að! fara! í! hársnyrtingu! og! jafnvel! að!

þetta!væru! fátækar! sveitastelpur! sem!ættu!erfitt!með!að!venjast! lífinu! í! stórborginni!

(El8Guindi,!1999,!bls.!161).!Á!svipuðum!tíma!í!Tyrklandi!voru!konur!og!karlar!í!síauknum!

mæli! að! klæðast! hefðbundnum! klæðnaði! eftir! að! nýkjörin! ríkisstjórn! færði! sig! fjær!

veraldlegu! stjórnarfari! sem! hafði! verið! sett! á! um! 1924! í! tíð! Atatürk,! fyrrum! forseta!

Tyrklands!(Sandikci!og!Ger,!2005,!bls.!62).!Þessi!aukning!íslamisma!í!Mið8Austurlöndum!

átti! sér! nokkrar! rætur.! Íslamska! byltingin! í! Íran! á! 8.! áratugnum! átti! stóran! þátt! í! að!

kynda!undir!íslamisma!í!löndum!í!kring!og!einnig!var!stríðið!milli!Ísrael!og!Egyptalands,!

Jórdaníu! og! Sýrlands,! betur! þekkt! sem! sex! daga! stríðið,! sem! olía! á! eld! íslamista! á!

svæðinu.! Þó! að! ástæður! fyrir! auknum! íslamisma! í! Mið8Austurlöndum! væru!

svæðisbundnar!var!undirliggjandi!rauður!þráður!að!hafna!utanaðkomandi!gildum,!sér!í!

lagi!vestrænum!(Cleveland!og!Bunton,!2013,!bls.!3638364).!
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Mikilvægt! er! að! hafa! í! huga! að! upphaflega! var! slæðan! ekki! trúarlegt! tákn! heldur!

aðallega! menningarlegt! fyrirbæri! og! múslímar! á! fyrstu! tímum! íslam! gengu! með!

slæðuna!því!það!var!það!sem!var!samfélagslega!samþykkt!og!þótti!eðlilegt!(Jackson!&!

Monk8Turner,!2015).!$

3.3$Gyðingdómur$og$kristni$

Í!sumum!tilfellum!fela!gyðingakonur!hár!sitt!eftir!að!þær!ganga!í!hjónaband.!Meðal!

annars! nota! þær! slæðu! sem! kallast! á! jiddísku! tichel.! Þær! hylja! hár! sitt! einnig! með!

hárkollum!(heb.!shaitel),!höttum,!derhúfum!og!fleiru.!Tichel!er!bæði!trúarlegt!sem!og!

samfélagslegt!tákn!sem!bendir!til!nýs!áfanga,!hjónabands,!í! lífi!konu.!Fræðimenn!hafa!

fært!rök!fyrir!því!að!þessi!siður!sé!augljós!ábending!um!hversu!mikil!áhrif!feðraveldið!

hefur!í!lífi!gyðingakvenna,!sem!minnir!á!athugasemdir!fræðimanna!gagnvart!múslímsku!

slæðunni.!Í!gyðingdómi!er!slæðan!yfirleitt!bara!notuð!af!konum!sem!iðka!gyðinglegan!

rétttrúnað.!Kveðið!er!á!um!slæðunotkun!í!svokölluðum!hógværðarlögum!(heb.!Tzniut)!

og! eru! þau! túlkuð! sem! svo! að! hár! kvenna! og! líkami! sé! kynferðislega! oförvandi! fyrir!

karlmenn!og!því!á!ábyrgð!kvenna!að!hylja!sig!fyrir!augnaráði!karlmanna.2Frá!þriggja!ára!

aldri!hylja!strákar!á!sér!höfuðið!með!kollhúfu!(heb.!kippah/yarmkulke).!Þetta!er!gert!í!

virðingarskyni!við!guð.!Forsendur!gyðinga! til!að!hylja! sig!er!því!ólíkur!eftir!kynjunum.!

Þess!ber!að!nefna!að!blæbrigðamunur!er!á! túlkun! trúartexta!um!þessi!mál!og!því! er!

ekki!hægt!að! fullyrða!að!þessar! reglur!eigi!við!um!alla!gyðinga,!heldur! frekar!þá!sem!

eru! bókstafstrúar! (ortódox).! Slæðan! er! til!merkis! um! hvaða! deild! innan! gyðingdóms!

konan!tilheyrir!sem!og!um!hjúskaparstöðu!hennar.!Konurnar!sjálfar!líta!svo!á!að!slæðan!

sé!frekar!merki!um!að!þær!séu!giftar!konur!(Hartman,!2011).!

Nokkrar! vísanir! er! að! finna! í! textum! Biblíunnar! þar! sem! slæða! kemur! við! sögu.! Í!

fyrstu!Mósebók!segir!svo:!„Og!hún!sagði!við!þjóninn:!Hver!er!þessi!maður,!sem!kemur!á!

móti!oss!þarna!á!mörkinni!?!Og!þjónninn!svaraði:!Það!er!húsbóndi!minn.!Þá! tók!hún!

skýluna! og! huldi! sig.“! (Biblían,! 1978,! bls.! 21/! 1.! Mósebók! 24:64865).! Í! síðara!

Korintubréfi!Nýja!testamentisins!(Biblían,!1978,!bls!1037.!II.!Korintubréf!3:14818,!4:485)!

kemur! fram! að! þær! sem! fylgi! Gamla! testamentinu! eingöngu! hafi! skýlu! (e.! veil)! yfir!

andliti!sínu!sem!þær!sem!fylgi!Nýja!testamentinu!hafi!ekki.!Því!væri!hægt!að!túlka!þetta!

sem!svo!að!þetta!sé!sami!hlutur!og!er!nefndur!í!þriðju!skilgreiningu!hijab!innan!íslam!og!

kemur!fram!í!kaflanum!hér!á!eftir.!Í!fyrra!Korintubréfi!í!Nýja!testamentinu!kemur!fram!
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að!kona!skuli!ávallt!hylja!hár!sitt!er!hún!biður!bænir,!ellegar!klippa!hár!sitt!sem!sé!henni!

ekki!til!framdráttar.!Á!sama!tíma!má!karlmaður!ekki!hylja!höfuð!sitt!við!bænir!þar!sem!

hann!sé! ímynd!og!vegsemd!Guðs!en!konan!er!vegsemd!mannsins.!Karlmenn!hafa!því!

yfirráð!yfir!konum!sínum!(Read!og!Bartkowski,!2000).!

3.4$Íslam$$

Íslam! byggir! að! mestu! leyti! á! tveimur! helgiritum,! Kóraninum! og! hadith,! sem! eru!

skrásettar!yrðingar!og!gerðir!spámannsins.!Kóraninn!er!orð!guðs!sem!birtist!Múhameð!

spámanni!á!7.!öld,!en!hadith!eru!skrifuð!af!fylgismönnum!Múhameðs!spámanns!stuttu!

eftir! lát!hans!(Read!&!Bartkowski,!2000).! Í!Kóraninum!er!að!finna!nokkrar!vísanir!sem!

túlkaðar! hafa! verið! sem! svo! að! konur! þurfi! að! hylja! sig.2 Hijab! er! nefnt! sjö! sinnum! í!

Kóraninum!og!er!þá!ekki!átt!við!það!hijab,!slæðu,!sem!við!þekkjum!í!dag.!Merking!hijab!

í! nútímalegri! og! klassískri! merkingu! innan! íslam! er! þrennskonar.! Í! fyrsta! lagi! er! það!

aðskilnaður,! þó! að! hijab! eigi! við! um! slæðuna! sjálfa! þá! er! hijab! líka! menningarleg!

stofnun.!Í!öðru!lagi!er!hijab!allt!það!sem!hylur!og!kemur!í!veg!fyrir!að!trúníðingar!geti!

skilið! boðskap! kóransins.! Í! þriðja! lagi! er! hijab! líka! yfirskilvitlegur! verndargripur! sem!

gerir!það!að!verkum!að!sá!sem!hefur!hijab!er!ósæranlegur!og!mun!verða!farsæll!í!sínu!

lífi!(Chelhod,!1966).!Hafa!verður!í!huga!að!hijab2í!hlutlægu!formi!á!ekki!eingöngu!við!um!

slæðuna!sem!hylur!eingöngu!hár!og!háls!heldur!er!nokkurs!konar!samheiti! fyrir!aðrar!

gerðir! af! slæðu,! sem! útlistaðar! verða! seinna! í! þessu! riti.! Í! dag! eru! ýmsar! gerðir!

klæðnaðar! sem! falla! undir!hijab.2Hér! eftir! í! þessari! ritgerð! á!hijab2eða! slæða! við! um!

þess!háttar!klæði!sem!hylur!hár!og!háls!nema!að!annað!sé!tekið!fram.!Ýmsar!rökræður!

hafa!átt!sér!stað!um!hvort!þessi!hógværðarboð!úr!Kóraninum!sem!túlkuð!eru!svo!að!

konur! skuli! hylja! sig,! eigi! eingöngu! við! eiginkonur! Múhameðs! (Killian,! 2003)! en!

Múhameð!á!að!hafa!fengið!það!ráð!frá!nánum!vini!að!aðskilja!og!hylja!eiginkonur!sínar!

fyrir!gestum!þar! sem!það!væru!ekki!eingöngu!þeir! sem!væru! réttsýnir! sem!ættu! leið!

um! híbýli! spámannsins.! Því! eru! sumir! sem! segja! slæðuna! vera! merki! elítu! íslams! á!

tímum!Múhameðs!(Stowasser,!1994,!bls.!90891).!Helst!er!litið!til!tveggja!súra!(kafla)!úr!

Kóraninum!til! stuðnings!þess!að!konur!skuli!hylja!sig.!Eftirfarandi!dæmi!eru! fengin!úr!

þýðingu!Helga!Hálfdanarsonar!(2003)!á!Kóraninum:!

!

!
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24.!súra,!31.!vers,!bls!209:!

Segðu! trúuðum! konum,! að! þeim! beri! að! hverfa! sjónum! sínum! burt! frá! freistingum! og!

vernda!hreinleik!sinn!að!hylja!sína!prýði,!nema!þá!sem!kemur!í! ljós!að!eðlilegum!hætti,!að!

bregða! blæju! yfir! barm! sinn! og! eigi! birta! fegurð! sína! öðrum! en! eiginmanni! sínum,! föður!

sínum,! tengdaföður,! sonum! sínum,! stjúpsonum,! bræðrum! sínum,! bræðrasonum! og!

systrasonum,!konum!sínum!og!ambáttum,!vönuðum!þjónum!og!börnum!sem!ekkert!vita!um!

kvenlega!nekt.!Og!eigi!skulu!þær!slá!fótum!í!gangi,!svo!sem!til!að!sýna!sín!földu!djásn.!Þér!

trúaðir,!hverfið!til!Allah!í!iðrun,!svo!að!yður!vegni!vel.!!

!

33.!súra,!59.!vers,!bls!257:!

Spámaður,!seg!þú!konum!þínum,!dætrum!þínum,!og!konum!sanntrúaðra!að!sveipa!þétt!um!

sig! skikkjum! sínum.! Bezt! fer! á! því,! svo! að! þær! þekkist! og! verði! ekki! fyrir! áreitni.! Allah!

fyrirgefur!og!er!miskunnsamur.!!

!

Skikkjan!(ar.!jilbab)2sem!vísað!er!til!í!seinni!súrunni!hefur!verið!túlkuð!á!margan!hátt.!

Í! ritskýringum! sem! skrifaðar! voru! tveimur! til! sex! öldum! eftir! tíma!Múhameðs! hefur!

þessari! skikkju!verið! lýst!allt! frá!því!að!hylja!allan! líkama!konu!nema!annað!augað! til!

þess!að!hylja!hár!og!enni!ofar!augabrúnum!(Goto,!2004).!Þessar!fyrrnefndu!súrur!sem!

og!aðrar!boða!hógværð!jafnt!í!hegðun!sem!og!öllum!kimum!hversdags.!Fólk!skal!vera!

auðmjúkt! og! hógvært,! hvarvetna! sýna! af! sér! háttprýði! í! klæðaburði,! viðhorfum! og!

annarri! framkomu.! Þetta! á! við! bæði! karla! og! konur! (Sandikci! og!Ger,! 2005,! bls.! 63).!

Hafa! verður! í! huga! að! það! hvernig! íslamstrú! er! iðkuð! veltur! á! staðsetningu! og!

menningu! sem!viðgengst!hverju! sinni!og!á!því!hvernig! trúarritin!eru! túlkuð!og!hvaða!

súrur!eru!í!hávegum!hafðar!hverju!sinni!(Hamel,!2002).! Íslamska!klerkastéttin,!sem!er!

mynduð!upp!til!hópa!af!karlmönnum,!gefur!ólíkar!ástæður!fyrir!því!að!konur!skuli!nota!

slæðuna.! Í! fyrsta! lagi! sé! konan! á! augljósan!máta! að! tjá! trú! sína.! Í! öðru! lagi! geri! hún!

skýran! mun! á! körlum! og! konum.! Í! þriðja! lagi! er! þetta! áminning! til! kvenna! um! að!

hlutverk!konunnar!fari!að!mestu!leyti!fram!innan!heimilis!og!í!fjórða!lagi!gefi!hún!merki!

um! andóf! gegn! ýmsum! venjum! vestursins! sem! þyki! of! veraldlegar,! ósæmilegar! og!

neysluvæddar.!Háværustu!rökin!fyrir!slæðunotkun!eru,!að!margra!mati,!þó!einfaldlega!

að! það! stendur! í! Kóraninum! (Read! og! Bartkowski,! 2000).! Íslamskir! femínistar! hafa!

margir! hverjir! verið! á! öndverðu! meiði! við! fyrrnefnda! klerkastétt.! Þeir! telja! slæðuna!
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vera! tákn! fyrir! kúgandi! feðraveldi! og! benda! á! sögulegt! samhengi! slæðunnar! sem! er!

töluvert!eldra!en! íslam! (Read!og!Bartkowski,! 2000).!Þetta!eru!þó!andstæðir!pólar!og!

eru!ekki!dæmigerðir!fyrir!skoðanir!allra!múslíma,!frekar!en!margt!annað.!

! !
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4$Slæðan$sem$margrætt$tákn$$

4.1$Tákn$

Clifford!Geertz!lýsti!trúarbrögðum!sem!menningarlegu!kerfi!tákna!sem!meðal!annars!

mynda!leiðbeiningar!fyrir!hegðun!og!eru!táknræn!fyrir!þann!veruleika!sem!fólk!upplifir!

sig!í.!Í!einhverjum!tilfellum!eru!tákn!myndbirting!þess!sem!greinir!á!milli!hópa,!eins!og!

„við“! vs.! „hinir“! (Geertz,! 1966,! bls.! 485).!Menning! samanstendur! af! fjölda! tákna! sem!

hópur! fólks! skilur! og! túlkar! á! svipaðan! hátt! og! eru! táknin! einnig! notuð! til! að!miðla!

skoðunum!og!gildum!(Geertz,!1973/2006),!sem!getur!orðið!grundvöllur!fyrir!ágreining!

ef!túlkun!tákna!er!ekki!á!einn!veg!(Read!og!Bartkowski,!2000).!

Klæðnaður!er!eitt!af!því!sem!fellur!undir!tákn!sem!hægt!er!að!túlka!á!marga!vegu.!

Föt! geta! staðið! fyrir! kyn! þess! sem! klæðist! þeim,! sýnt! hvaða! stétt! eða! samfélagi!

einstaklingur!tilheyrir,!menntunarstig!og!annað.!Föt!geta!verið!einn!af!þeim!eiginleikum!

sem!hjálpa!til!við!að!mynda!svokallaða!„við!og!hinir“!skiptingu,!eða!öðrun.!Hafa!verður!

í!huga!að!ef!eingöngu!er!litið!sem!svo!á!að!föt!séu!aðferð!einstaklinga!til!sjálfstjáningar!

og!tákn!fyrir!stöðu!þeirra!er!hætta!á!að!fötin!verði!skoðuð!eingöngu!sem!yfirborðslegur!

fylgihlutur!(Miller,!2010,!bls.!12814).!!

4.2$Slæðan$sem$klæðnaður$$
Breytileika! í! klæðnaði! kvenna! má! nýta! til! að! endurspegla! sögu! og! stjórnmál.!

Klæðnaður,!líkt!og!tungumál,!er!fjölbreyttur!og!fer!gerð!hans!eftir!staðsetningu!og!sögu!

þess!einstaklings!sem!honum!klæðist!(Shaheed,!2008,!bls.!294).!Margvíslegar! leiðir!til!

að! bera! slæðuna! endurspegla! staðbundnar! hefðir! og! ólíkar! túlkanir! á! íslömskum!

klæðnaði!(Killian,!2003).!Ef! litið!er!til!kenninga!Foucault!(í!Fadil,!2011)!mætti!segja!að!

hvort!sem!múslímskar!konur!ákveði!að!klæðast!slæðunni!eða!ekki!þá!sé!sú!ákvörðun!

leið!fyrir!múslímskar!konur!til!að!tjá!sitt!fagurfræðilega!sjálf.!Þessi!meðvitaða!ákvörðun!

sé!háttur!til!að!mynda!sinn!sjálfumleika!á!eigin!forsendum!(Fadil,!2011).!!

Slæðan!er!efnisstrangi!sem!er!nógu!stór!til!að!hægt!sé!að!vefja!honum!um!höfuðið!

og!stundum!um!hálsinn.!Í!einhverjum!tilfellum!er!stundum!hafður!þröngur!hattur!undir!

slæðunni!til!að!fela!hárið!og!halda!því!á!sínum!stað!og!einnig!til!að!auðveldara!sé!að!

næla!slæðuna!fasta.!Þá!er!það!einnig!val!hverrar!konu!hvort!að!aðeins!sjáist! í!hattinn!

undir!slæðunni!við!ennið.!Umhirða!slæðunnar!felst!í!að!handþvo!hana!varlega!og!huga!

að! minnstu! smáatriðum! svo! að! litir! slæðunnar! fölni! ekki! og! hún! endi! krumpuð! um!
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höfuð! konunnar! (Sandikci! og!Ger,! 2005,!bls! 73875).! Kóraninn! segir!múslíma!þurfa! að!

klæðast!hógværum!klæðnaði!en!það! telst!vera! túlkunaratriði!og!á!meðan!sumir! telja!

víðan!og!sniðlausan!klæðnað!vera!réttu!leiðina!eru!aðrir!sem!fara!eftir!nýjustu!tísku!og!

aðlaga!boðorð!Kóransins!að!eigin!aðstæðum!(Sandikci!og!Ger,!2005,!bls.!64).!Íslamskur!

klæðnaður!er!undir!áhrifum!dægurmála!og!veltur!á!persónulegum!stíl,!tísku,!pólitík!og!

trú!svo!fátt!eitt!sé!nefnt.!Hver!og!einn!velur!fyrir!sig!hvað!hógvær!klæðnaður!þýðir!og!

fer!þá!eftir!því!(Sandikci!og!Ger,!2005,!bls!.65).!

Áður! fyrr! var! slæðan! einsleitari! og! var! ekki! mikil! fjölbreytni! í! efnisúrvali! né!

fjölbreytni!í!hvernig!slæðan!var!vafin.!Nú!til!dags!fylgir!slæðan!duttlungum!tísku!hverju!

sinni! og! breytist! eftir! árstíðum! líkt! og! tískan! á! Vesturlöndum.! Tískan! er! einnig! háð!

staðsetningu!en!slæðan!er!borin!á!ólíkan!máta!eftir!því!hvar!hún!er.!Það!gefur!því!auga!

leið!að!múslími!í!Indónesíu!býr!í!öðrum!tískuheimi!heldur!en!til!dæmis!múslímar!í!París!

eða! í!Úsbekistan! (Shaheed,!2008,!bls.!294).!Hvernig!efni!og! liti! sem!kona!velur!veltur!

einnig!á!persónulegum!smekk!hverju!sinni.!Auk!þess!eru!ákveðnar!aðferðir!við!að!setja!

slæðuna! upp.! Þær! aðferðir! taka! mið! af! höfuðlagi! konunnar.! Til! dæmis! þykja!

ferningslaga!slæður!fara!konum!með!grannleitt!andlit!vel!(Shaheed,!2008,!bls.!69).!Að!

velja!hvaða!slæða!hentar!hverju!sinni!getur!verið!stórmál!en!mikilvægt!þykir!að!allur!

klæðnaðurinn!passi!vel!saman,!hvort!sem!átt!er!við!litasamsetningu!fatnaðar!eða!efnis.!

Það!er!því!meiri!undirbúningur!og!hugsun!sem!fer!í!hversdags!klæðnað!en!almennt!hjá!

vestrænum! konum! sem! „...geta! farið! út! í! gallabuxum! og! stuttermabol“! (Sandikci! og!

Ger,!2005,!bls.!71).!!

Eins! og! áður! sagði! er! hijab! ekki! bara! efnisstrangi! heldur! hefur! hún! margþættan!

trúarlegan! tilgang.! Þær! íslömsku! slæður! sem! eru! hvað! þekktastar! eru! hijab,! niqab,!

chador!og!svo!búrkan.!Þegar!talað!er!um!hijab2er!oftast!átt!við!slæðu!sem!hylur!háls!og!

hár.! Niqab2 eru! svo! klæði! sem! hylja! einnig! andlit! þannig! að! eingöngu! augun! sjást.!

Búrkan!er!svo!mest!hyljandi!en!þar!allur!líkaminn!hulinn!nema!að!fyrir!augunum!er!net!

til!að!sjá!út.!Aðrar!þekktar!gerðir!af!slæðu!eru!shayla2sem!er!ferhyrningslaga!efni!sem!

er!lauslega!vafið!um!hár!og!háls!og!fest!við!axlir!með!öryggisnælum.!Khimar2hylur!háls,!

hár!og!axlir!og!nær!niður!að!mitti.!Chador2er!svo!alklæðnaður!á!borð!við!búrku!og!niqab2

nema!að!andlitið!er!óhulið!(„What's!the!difference!between!a!hijab,!niqab!and!burka?”!

18.!júní!2015).!Undir!niqab!klæðast!konur!yfirleitt!abaya2sem!er!kyrtill!sem!hylur!allan!
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líkamann! fyrir! utan! fætur,! hendur! og! andlit.! Konur! í! Sádí! Arabíu! klæðast! til! dæmis!

yfirleitt!abaya2og!niqab2saman!(Villfañe,!2013).!

4.3$Slæðan$sem$tákn$$

Samkvæmt!þeim!hugmyndum!sem!koma!fram!í!byrjun!þessa!kafla!er!óhætt!að!segja!

að!slæðan!sé!augljóst!tákn.!Hún!tjáir!umheiminum!hverrar!trúar!konan!er!og!svo!er! í!

einhverjum! tilfellum!hægt! að! sjá! hvaðan!hún!er! eftir! því! hvernig! hún!ber! hana.!Hún!

tjáir!augljóslega!kyn!þess!sem!ber!slæðuna!en!hún!verður!einnig!til!þess!að!auðveldara!

er!að!sjá!múslíma!sem!„hina“.!!

Fjölmargir! fræðimenn,! af! báðum! kynjum,! hafa! velt! táknrænni! þýðingu! slæðunnar!

fyrir! sér.! Sumir! hverjir! telja! slæðunotkun! tengjast! kvenlegum! hreinleika! og! virðingu!

fyrir! einkalífi! kvenna! en! jafnframt! tákn! fyrir! mótstöðu! kvenna! gegn! vestrænni!

neysluhyggju.!Þá!hafa!sumir!vestrænir!múslímskir! fræðimenn!sagt!slæðuna!vera! tákn!

kúgandi! stigveldis! og! feðraveldis.! Vestrænir! fjölmiðlar! og! pólitískar! stofnanir! hafa! á!

grundvelli! framandleika! stórlega! ýkt! hlutverk! feðraveldis! gagnvart! slæðunni! og! lýsa!

henni!sem!pólitísku!fyrirbæri!með!fyrirfram!áætlaðan!tilgang!(Fayyez!og!Kamal,!2014;!

Sandikci!og!Ger,! 2005,!bls.! 78).! Þá!hefur! slæðunni! verið! líkt! við!hakakross!nasista!og!

sögð!vera!til!merkis!um!harðstjórn!(e.!tyranny)! íslams!(Hervik,!2011,!bls.!1).!Lila!Abu8

Lughod! (2013)! segir! slæðuna! vera! opinbera! staðfestingu! á! siðgæði.! Slæðan! er,! í!

skilgreiningu!íslamstrúar,!einnig!tvöfaldur!skjöldur!sem!verndar!konuna!frá!hvers!kyns!

misgjörðum!sem! fyrirfinnast! í!umhverfinu! sem!og!verndar!aðra! frá!þeim!misgjörðum!

sem!konan!kann!að!valda!(Sandikci!og!Ger,!2005,!bls.!64).!

Konur! sjá! ekki! eingöngu! um! líffræðilega! fjölgun! samfélaga,! eða! endurframleiðslu,!

heldur!eru!þær!einnig!taldar!sjá!um!og!bera!ábyrgð!á!menningarlegri!varðveislu!þeirra.!

Þær!eiga!að!vernda!menningu!þess!samfélags!sem!þær!tilheyra!og!eru!ábyrgar!fyrir!því!

að! kenna! næstu! kynslóðum! rétta! hætti.! Það! þýðir! þó! ekki! að! allar! konur! í! öllum!

samfélögum! séu! eins! og! geri! sams! konar! hluti.! Þær! eru!þó!oft! tákn! fyrir! siðferðisleg!

gildi! samfélagsins! og! litið! á! þær! sem! andstæðu! þess! sem! fellur! undir! karlmennsku!

(Yuval8Davis,! 1997,! bls.! 116).! Konur! eru! í! mörgum! tilvikum! menningarberar! fyrir!

samfélagslegan!sjálfumleika!og!á!meðan!karlmenn!klæðist!ekki!hefðbundnum!klæðnaði!

þá!sé!það!hlutverk!kvenna!að!vernda!íslamskan!sjálfumleika!og!menningu.!Í!því!felst!að!

bera!eitt!þekktasta!tákn!íslams,!slæðuna!(Killian,!2003).!Múslímskar!konur!og!hlutverk!
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þeirra!í!íslam!hefur!verið!smættað!í!slæðuna!og!það!sem!hún!stendur!fyrir!og!í!sumum!

tilfellum! varð! hún! tákn! fyrir! meinta! tregðu! múslíma! til! að! verða! „siðmenntaðir“! og!

frjálslyndari! (Liberatore,! 2013,! bls.! 13;! Stowasser,! 1994,! bls.! 127).! Þegar! þetta! á! sér!

stað!í!löndum!þar!sem!múslímar!eru!í!miklum!minnihluta,!til!dæmis!í!Frakklandi,!er!litið!

á! konur! á! tvo! vegu.!Annars! vegar! sem!hindrun! á! samlögum! (e.!assimilation)! og! hins!

vegar!sem!farvegur!samlögunar!inn!í!nýtt!samfélag!(Killian,!2003).!Eftir!fólksflutninga!er!

almennt! ætlast! til! þess! að! innflytjendur! tileinki! sér! hina! nýju! menningu! á! kostnað!

sinnar! eigin! án! þess! þó! að! skilgreina! hvað! felist! í! því! (Killian,! 2003;! Grillo,! 2007).! Á!

ráðstefnu!í!Englandi!árið!2005,!sem!um!500!fulltrúar!ensku!ríkistjórnarinnar!tóku!þátt!í,!

var! lögð! fyrir! hin! ýmsu! fyrirmenni! sú! spurning! hvað! fælist! í! því! að! samlagast! ensku!

samfélagi,! hvort! það! þýddi! að! múslímar! þyrftu! til! dæmis! að! hætta! að! biðja! fimm!

sinnum!á!dag.!Iqbal!Sacranie,!framkvæmdastjóri!Múslímaráðs!Bretlands,!sagðist!einnig!

gjarnan!vilja!fá!svar!við!þessari!spurningu.!Lítið!var!um!skýr!svör!frá!fulltrúum!ríkisins!en!

í! þessu! dæmi! kristallast! sú! fyrirstaða! sem! múslímskir! minnihlutahópar! mæta! og!

endurspeglar!þá!öðrun!sem!þeir!verða!fyrir!(Grillo,!2007).!

Hafa!verður!í!huga!að!fræðimenn!fara!ekki!varhluta!af!því!að!alhæfa!um!slæðuna!og!

áætla!tilgang!hennar!og!eru!konurnar!sjálfar!sjaldan!spurðar!hver!þeim!finnst!merking!

slæðunnar! vera! (Fayyez! og! Kamal,! 2014).! En! rótgrónar! hugmyndir! um! margt! sem!

kemur!úr!austri!byggja!á,!eins!og!kemur!fram!í!3.!kafla,!aldagamalli!og!fyrirframgefinni!

vitneskju! vestrænna! manna,! en! ekki! á! fólkinu! sjálfu! sem! lifir! og! hrærist! í! þessum!

veruleika,!þeirra!sjónarhóli!eða!hugmyndum!(Said,!1977,!bls.!206).!Þetta!á!einnig!við!í!

þeim!tilvikum!þegar!konur!taka!niður!slæðuna!eða!klæðast!henni!ekki!að!staðaldri.!Það!

er! oft! sett! fram! sem! samheiti! yfir! valdeflingu! kvenna! gegn! feðraveldinu,! sem! sumir!

telja!að!felist!í!íslam,!en!í!mörgum!tilfellum!berjast!konur!gegn!því!þegar!ríkið!eða!aðrir!

valdamiklir!einstaklingar!og!stofnanir! reyna!að!hafa!áhrif!á!hvort!að!slæðan!sé!notuð!

eða!ekki.! Slæðan!er! augljóslega! tákn! fyrir! trú! konunnar!en!hún!á! líka! við!um!hennar!

eigin!persónulega!sjálfumleika!sem!er!oft!í!andstöðu!við!almennar!venjur!samfélagsins!

sem!hún!tilheyrir.! Í!sumu!tilfellum!er!slæðan! jafnvel!nýtt!sem!tæki!til!að!grafa!undan!

reglum!sem!ætlað!er!að!stjórna!konum,!og!bendir!þá!til!viðleitni!kvenna!til!að!halda!í!

virðingu!og!álit!í!samfélagi!þar!sem!konur!hafa!jafnan!ekki!mörg!tækifæri!til!sjálfstæði!

og!sjálfræði!(Fayyez!og!Kamal,!2014;!Ahmed,!2011,!bls.!3).!!

!
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4.4$Íslam$og$öðrun$$

Í! einhverjum! tilfellum! er! slæðan! talin! vera! birtingarmynd! fyrir! þá! kúgun! sem!

múslímskar!konur!verða!fyrir!í!samfélögum!múslíma.!Aðrir!segja!hana!vera!lýsandi!fyrir!

sjálfstæði!og!mótspyrnu!kvenna!gegn!ríkjandi!sjónarmiðum!(Sandikci!og!Ger,!2005,!bls.!

61).! Í! þessu! samhengi! er! áhugavert! að! skoða! umræðuna! um! hina! svokölluðu!

heiðursglæpi!og!hvernig!hún!beinir!yfirleitt!kastljósi!að!svæðinu!sem!glæpurinn!á!sér!

stað!í!sem!og!trú!gerandans.!Oft!eru!svæðin!einnig!tengd!við!íslam!þó!það!séu!ekki!bein!

tengsl! þar! á! milli! og! ekkert! í! kennisetningum! íslam! sem! styður! við! slíka! glæpi.!

Heiðursglæpir!eru!settir!fram!í!umræðu!á!Vesturlöndum!sem!glæpir!sem!framandlegir!

menn!fremja!gagnvart!konunum!sínum!sem!Vesturlönd!verða!að!berjast!fyrir!að!hjálpa.!

Það!þarf!að!bjarga!konunum!frá!menningu!þeirra,!rétt!eins!og!slæðan!var!notuð!sem!

tákn!fyrir!kvenkúgun!og!einnig!sem!hluti!af!réttlætingu!á! innrásinni! í!Afganistan!2001!

og! í! Írak! 2003.! Þetta! er! einföldun! á! flóknu! og! alvarlegu!máli! en! vitað! er! að! í! öllum!

samfélögum!eru!karlmenn!sem!beita!konur!ofbeldi!og!einskorðast!það!alls!ekki!við!lönd!

utan!Vesturlanda!og!hvað!þá!lönd!þar!sem!íslamstrú!er!í!meirihluta!(Abu8Lughod,!2013,!

bls.! 1138127,! Ahmed,! 2011,! bls.! 194).! Vestrænir! femínistar! hafa! einnig! sett! út! á!

slæðunotkun! og! einnig! ástæður! kvenna! fyrir! að! bera! hana.! Femínistar! einblína!

neikvætt!á!þá!hógværð!sem!múslímar!segja!að!fylgi!því!að!hylja!sig!með!slæðu!og!segja!

bakslag! fólgið! í! því! að! hylja! kvenlíkamann,! að! gera! hann! að! einhverju! forboðnu!

fyrirbæri.! Af! því! getur! orðið! að! þaggað! verði! niður! í! röddum! múslíma! sem!

minnihlutahóps!(Liberatore,!2013,!bls.!23).!

4.5$Af$hverju$slæðan?$$

Leila!Ahmed!(2011,!bls.!3)!segir!að!slæðan!sé!klárlega!merki!um!trúrækinn!múslíma.!

Hún!nefnir!einnig!að!fyrir!sumum!konum,!og!henni!sjálfri!þar!meðtalinni,!sé!hún!merki!

um!uppgang! íslamisma,! eða! pólitísks! íslams,! sem! er! sértækur! og! pólitískur! partur! af!

íslam! sem! hefur! færst! í! aukana! frá! íslömsku! endurreisninni! (e.2 islamic2

resurgence/revival)! sem!átti! sér! stað!upp!úr!1970.! Íslamska!endurreisnin!var! svar!við!

módernísku! íslam! og! við! þeim! vandamálum! sem! spruttu! upp! úr! eftirlendustefnu! (e.!

neoBcolonialization)! þar! sem! íslam! hafði! ekki! jafn! stórt! hlutverk! í! daglegu! lífi! og!

samfélagi!(Liberatore,!2013,!bls.!20).!!
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Merkingin! á! bakvið! slæðuna! er! menningarlega! mynduð! úr! gríðarlega! flóknum!

félagslegum! þáttum.! Ástæður!múslímskra! kvenna! fyrir! því! að! bera! slæðuna! eru! jafn!

misjafnar!og!þær!eru!margar.!Ef! litið!er! til!þess!að!um!1.6!milljarður!manna! (Central!

Intelligence!Agency,!2017)!eru!múslímar!og!um!helmingurinn!þar!af!eru!konur!má!geta!

sér!til!um!að!skoðanir!gagnvart!slæðunni!séu!fjölbreyttar.!Í!bók!Amadi!Hamdan!(2009)!

Muslim2Women2Speak:2A2Tapestry2of2Lives2and2Dreams2segja!nokkrar!múslímskar!konur!

í!Kanada!frá!sinni!skoðun!og!ástæðum!fyrir!því!að!ganga!með!slæðuna.!Ein!þeirra!segist!

ekki!hafa!notað!hana! í!upprunalandi!sínu!en!þegar!hún!kom!til!Kanada!hafi!hún!fyrst!

byrjað!að!ganga!með!hana!til!að!finna!og!tjá!sinn!félagslega!stað!í!kanadísku!samfélagi.!

Það! væri! tjáning! á! hennar! sjálfumleika.! Aðrar! segja! það! vera! mótþróa! við!

markaðssetningu!og!hlutgervingu!á!konum!í!vestrænum!samfélagi!meðan!aðrar!segjast!

bera! slæðuna! af! ósk! maka! eða! föður.! Þá! vilja! aðrar! konur! tjá! andstöðu! sína! við!

nýlenduhyggju!Vesturlanda! sem!og! þeirri! staðalímynd! að! slæðan! sé! tákn! fyrir! kúgun!

múslímskra!kvenna!(bls.!167).!Það!er!ljóst!að!þessi!efnisstrangi!hefur!ólíka!þýðingu!fyrir!

fólk!innan!íslamstrúar!sem!og!ólíka!þýðingu!fyrir!Vesturlandabúa!og!múslíma!(Read!og!

Bartowski,!2000).!

Í!rannsókn!Jackson!og!Monk8Turner!(2015)!voru!konur!frá!Óman,!Kúveit,! Jórdaníu,!

Bandaríkjunum!og!Egyptalandi!spurðar!út!í!ástæður!þeirra!fyrir!að!ganga!með!slæðuna.!

Margar! sögðu! slæðuna!aðallega! vera!merki! um! trú!þeirra.! Einhverjar! sögðu! slæðuna!

vera! áminningu! um! ákjósanlega! hegðun,! á! meðan! aðrar! sögðu! hana! hafa! kynjaða!

merkingu.!Hún!væri!merki!um!það!táknræna!fangelsi!sem!samfélagið!setti!konur!í!með!

því!að! líta!á!þær!fordæmdar.!Enn!aðrar!sögðu!slæðuna!vera!menningarlegt!fyrirbæri.!

Margar!hverjar!gáfu!sömu!ástæður!og!kanadísku!konurnar! (Jackson!og!Monk8Turner,!

2015).!Einnig!hefur!komið!fram!mikilvægi!þess!að!draga!ekki!að!sér!óþarfa!athygli!sem!

og!að!bera!af!sér!góða!þokka!og!líta!vel!út!(Sandikci!og!Ger,!2005,!bls.!65).!Fræðimenn!

hafa!verið!gagnrýndir!fyrir!það!að!áætla!tilgang!og!merkingu!slæðunnar!í!staðinn!fyrir!

að! leyfa!þeim!sem!nota!hana!að!ákveða!það!sjálfar!hvernig!þær!túlka!það!(Fayyez!og!

Kamal,!2014).!Múslímskar!konur!af!arabískum!uppruna!eru!sá!hópur!sem!er!mögulega!

minnst!rannsakaður!og!verður!fyrir!mestum!getgátum!og!alhæfingum.!Að!því!leiðir!að!

þær!hafa!verið!taldar!vera!einna!mest!kúgaði!hópur!í!nútíma!samfélögum!(Duval,!1998,!

bls.!45846).!

!
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5$Bönn$og$andóf$

Bann! við! slæðum! er! ekki! nýtilkomið! en! hjá! karmötum! (e.! Qarmatians,2 ar.!

qaraamita)2var! lagt!bann!við! slæðunotkun!og! fjölkvæni! sem! leyfðist! í! sumum!öðrum!

söfnuðum!íslam.2Qaramati!var!angi!innan!íslam!sem!var!virkur!á!9.!öld!í!suður!Írak!og!á!

austurhluta!Arabíuskagans! (Daftary,!1990).!Þegar!konur!hófu!að!taka!niður!slæðuna! í!

Mið8Austurlöndum!á!19.!öld!var!það!helst!fyrir!tilstilli!vestrænna!áhrifa,!en!þeirra!var!

farið! að! gæta!um!víða! veröld! vegna!nýlendustefnu!Vesturlanda.! Því! varð!það! svo!að!

þær!skoðanir!sem!voru!ríkjandi!á!Vesturlöndum!urðu!í!sumum!tilfellum!áhrifameiri!en!

staðbundnar! skoðanir! í! löndum! sem! voru! jafnvel! ekki! undir! yfirráðum! nýlenduherra!

komin.! Kamal! Atatürk,! leiðtogi! og! fyrsti! forseti! Tyrklands,! vildi! uppræta! notkun!

slæðunnar! og! hvatti! til! vestræns! klæðnaðar.! Á! fjórða! áratug! síðustu! aldar! bannaði!

keisarinn!af!Íran!notkun!slæðunnar!og!var!lögreglu!skipað!að!fjarlægja!slæður!af!konum!

sem!ekki! fylgdu!eftir!þessum!lögum!(Ahmed,!2011,!bls.!44).! Í!Bandaríkjunum,!Kanada!

og! Bretlandi!mega! konur! klæddar!niqab2ekki! koma! fyrir! dóm.! Því! hefur! verið! haldið!

fram!að!hylji!kona!andlit!sitt! fyrir!dómi!sé!hún!að!ögra!ríkisvaldinu!(Fayyez!og!Kamal,!

2014).!

Bent!hefur!verið!á!þann!tvískinnung!sem!felst!í!því!að!banna!múslímskum!konum!að!

hylja! sig.! Meðal! annars! hafa! verið! taldar! til! tvær! ástæður! gegn! hinum! svokölluðu!

búrkubönnum! sem! hafa! litið! dagsins! ljós! á! síðustu! árum.! Femínistinn! og!

heimspekingurinn!Martha!Nussbaum!(í!Abu8Lughod,!2013,!bls.!9811)!hefur!gagnrýnt!þá!

sýn!að!hylji!konur!sig!með!múslímskri!slæðu!hljóti!það!að!vera!á!forsendum!feðraveldis!

og!kvenkúgunar.!Nussbaum!benti! á!að! í! fyrsta! lagi! séu!það!þeir! sem!mest!hafa! stutt!

búrkubannið!sem!viti!einna!minnst!um!íslömsk!tákn!en!á!sama!tíma!myndu!þeir!tæpast!

styðja!bönn!við!kvenkúgandi! venjum! í!eigin! samfélagi.! Í!öðru! lagi! telur!hún!það!orka!

tvímælis!að!segja!að!öryggisins!vegna!þurfi!að!vera!hægt!að!sjá!framan!í!fólk!á!meðan!

fjöldinn!allur!hylur!andlit!sitt!dagsdaglega,!hvort!sem!það!eru!læknar!eða!bara!fólki!sem!

er! kalt!og!hylur! andlit! sitt!með! treflum!eða! lambhúshettum.!Hún!heldur!því! fram!að!

búrkubönn!séu!einfaldlega!ótti!við!múslíma,!þ.e.!íslamófóbía!(Abu8Lughod,!2013,!bls.!98

11).!Færð!hafa!verið!rök!fyrir!því!að!ef!það!er!óásættanlegt!að!þvinga!einhvern!til!að!

klæðast! ákveðnum! fatnaði! þá! sé! það! jafn! óásættanlegt! að! þvinga! einhvern! til! að!

klæðast!honum!ekki!(Fayyez!og!Kamal,!2014).!!
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5.1$Evrópa$

Eitt! fyrsta! málið! sem! kom! á! borð! mannréttindaráðs! Evrópusambandsins! (e.!

European2Commision2of2Human2Rights)!og!tengdist!slæðunni!var!mál!Karaduman!gegn!

Tyrklandi.! Karaduman! var! neitað! að! fá! skjal! sem! staðfesti! menntun! hennar! á! þeim!

forsendum! að! hún! yrði! að! skila! inn! mynd! af! sér! án! slæðu! til! að! hafa! á! skjalinu.!

Karaduman!bar!fyrir!sig!9.!og!14.!grein!mannréttindasáttmálans!en!þar!segir:!!

!

9.!gr.!!

HugsanaB,2samviskuB2og2trúfrelsi.2!

1.!Sérhver!maður!á!rétt!á!að!vera!frjáls!hugsana!sinna,!samvisku!og!trúar.!Í!þessu!felst!frelsi!

manna!til!að!breyta!um!trú!eða!sannfæringu!svo!og!til!að!rækja!trú!sína!eða!sannfæringu,!

hvort!heldur!einslega!eða! í! samfélagi!með!öðrum,!opinberlega!eða!á!einkavettvangi,!með!

guðsþjónustu,!boðun,!breytni!og!helgihaldi.!!

2.!Frelsi!manna!til!að!rækja!trú!sína!eða!sannfæringu!skal!einungis!háð!þeim!takmörkunum,!

sem!lög!mæla!fyrir!um!og!nauðsyn!ber!til!í!lýðræðislegu!þjóðfélagi!vegna!almannaheilla,!til!

verndar!allsherjarreglu,!heilsu!manna!eða!siðgæði!eða!rétti!og!frelsi.!!

!

14.!gr.!!

Bann2við2mismunun.2!

Réttindi! þau! og! frelsi,! sem! lýst! er! í! samningi! þessum,! skulu! tryggð! án! nokkurs! mann�!

greinarálits,! svo! sem! vegna! kynferðis,! kynþáttar,! litarháttar,! tungu,! trúarbragða,!

stjórnmála�! eða! annarra! skoðana,! þjóðernis! eða! þjóðfélagsstöðu,! tengsla! við!

þjóðernisminnihluta,!eigna,!uppruna!eða!annarrar!stöðu.!!

(Mannréttindasáttmáli!Evrópu,!sbr.!lög!nr.!62/1994!um!mannréttindasáttmála!Evrópu)!

!

Máli! hennar! var! vísað! frá! á! grundvelli! tveggja! þátta.! Annars! vegar! vegna! þess! að!

skilyrði! skólans! fyrir! skjalinu! voru! skýr.! Nemendur! þyrftu! að! vera! í! hreinum! og!

einföldum! fötum,! að! hylja! ekki! á! sér! hárið! og! hafa! það! snyrt.! Hins! vegar! var!málinu!

vísað! frá! vegna! þess! að! á!mynd! Karaduman! voru! eyru! hennar,! haka! hennar! og! enni!

hulin!og!þar!af!leiðandi!erfitt!að!bera!kennsl!á!hana!á!myndinni.!Einnig!hefði!hún!tekið!

þá! ákvörðun! sjálf! að! stunda! nám! við! veraldlegan! skóla! (Karaduman! v.! Turkey! –!

Admissability!Decision,!1993).!Annað!mál!þar!sem!slæðan!kemur!við!sögu!er!mál!konu,!
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S.A.S.,! gegn! Frakklandi.! Segja!má! að! það! sé! eitt! frægasta! dómsmál! seinni! tíma! sem!

viðkemur!hvers!lags!slæðu!sem!fylgjendur!íslam!nota.!Yfirdeild!mannréttindadómstóls!

Evrópu!dæmdi!í!málinu,!sem!jafnan!hefur!verið!kallað,!„búrkulögin“!eða!„búrkubann“,!í!

júlí!2014! (Dómur!Mannréttindadómstóla!Evrópu,!S.A.S.!gegn!Frakklandi,!1.! júlí!2014! í!

máli!nr.!43835/11).!Kærandi!var!franskur!ríkisborgari,!fædd!1990.!Hún!sagðist!klæðast!

niqab,!sem!hún!skilgreinir!sem!slæðu!sem!hylur!allan!líkamann!fyrir!utan!augun,!vegna!

trúar! sinnar! og! að! afstaða! mannsins! hennar! eða! fjölskyldu! væru! því! algjörlega!

óviðkomandi.!Þetta!væri!ákvörðun!hennar!og!hennar!einnar.!Hún!lýsti!því!svo!að!henni!

fyndist!hún!ekki!vera!tilneydd!til!þess!að!vera!alltaf!í!þessum!trúarlegum!klæðum!og!að!

hún! væri! oft! klædd! á! vestrænan!máta.! Hvort! hún! klæddist! búrku! ylti! aðallega! á! því!

hvenær! hana! langaði! til! að! tjá! trúarlegan,! menningarlegan! og! persónubundinn!

sjálfumleika.!

Tekið!er!fram!í!dómnum!að!slæða!sem!hylur!andlit!sé!nýtt!fyrirbæri!í!Frakklandi!og!

hafi! fyrstu! tilfellin! sést! upp! úr! árinu! 2000.! Árið! 2009! voru! um! tæplega! 1900! konur! í!

landinu! öllu! sem! og! á! yfirráðasvæðum! þess! sem! notuðu! slæðu! sem! hyldu! andlit! og!

líkamann!allan.!Franska!ríkið!taldi!að!búrkan!hefði!slæm!áhrif!á!samsemd!Frakka!og!að!

bann!við!slíkum!slæðum!væri!nauðsynlegt!til!að!frelsa!konur!frá!undirlægjuhætti!sem!

fælist!í!að!fela!andlit!sitt!með!þessum!máta,!þetta!væri!spurning!um!jafnrétti!kynjanna.!

S.A.S.!tapaði!málinu!gegn!Frakklandi!en!dómstóllinn!vísað!frá!rökum!franska!ríkisins!að!

þetta!væri!mikilvægur!liður!í!að!ná!jafnrétti!kynja.!Taldi!dómstóllinn!að!ekki!væri!hægt!

að! samþykkja! það! þar! sem! í! þessu! tilfelli! væri! það! ákvörðun! konunnar! að! klæðast!

búrkunni!og!ekkert!sem!benti!til!að!hún!væri!nauðug!sett!í!búrku!(S.A.S.,!2011).!Um!sex!

milljónir!múslíma!búa!í!Frakklandi!og!á!frönskum!yfirráðasvæðum.!Hlutfall!þeirra!sem!

klæðast! búrku!eru!um!0,0314%!af! heildarfjölda!múslíma!og!0,0028%!af! heildarfjölda!

Frakka!(Central!Intelligence!Agency,!2017).!Davíð!Þór!Björgvinsson,!fyrrum!dómari!við!

Mannréttindadómstól!Evrópu,!greindi! frá!rökstuðningi!dómsins!á!bloggi!sínu.!Þar! líkti!

hann!dómnum!við!lög!um!friðun!héra!nr.!23/1914!sem!voru!í!gildi!í!75!ár.!Hann!tekur!

fram!að!aldrei!á!þessu!tímabili!hafi! fundist!héri!á! Íslandi.!Þetta!er!sambærilegt!að!því!

leyti!að!í!báðum!tilvikum!er!verið!að!taka!á!vandamáli!sem!er!mögulega!ekki!til!staðar,!

enda! afar! lítið! hlutfall! af! Frökkum! sem! klæðast! búrkunni! (Davíð! Þór! Björgvinsson,!

2016).!!



! 28!

Í!mars!2017!féll!dómur!hjá!Evrópudómstólnum!um!að!fyrirtæki!innan!Evrópu!gætu!

bannað! starfsmönnum!sínum!að!bera!hverskyns! trúarleg!eða!pólitísk! tákn! í! vinnunni!

(dómur! Evrópudómstólsins! 14.! mars! 2017! í! máli! C8157/15).! Dómurinn! er! byggður! á!

máli!í!Belgíu!frá!2003!þegar!múslímsk!kona,!Samira!Achbita,!bað!vinnuveitanda!sinn!um!

leyfi!til!að!bera!slæðuna!við!vinnu.!Áður!hafði!eingöngu!verið!óskrifuð!regla!sem!kvað!á!

um! að! engin! trúarleg! tákn! skyldu! sjást! en! eftir! þessa! beiðni! Achbita! var! formlegum!

reglum!komið! á!og!henni! sagt! upp! í! kjölfarið.! Evrópudómstólnum!þótti! ekki! brotið! á!

réttindum!hennar!því!að!þar!sem!þarna!ættu!við!reglur!sem!giltu!um!alla!starfsmenn!

fyrirtækisins! væri! ekki! verið! að! taka! hana! sérstaklega! fyrir! á! grundvelli! trúarbragða!

hennar.!Þegar!slíkar!reglur!giltu!hjá!fyrirtækjum!væri!það!til!þess!fallið!að!sýna!fram!á!

trúarlegt! og! pólitískt! hlutleysi! fyrirtækisins.! Í! öðru! dæmi! var! franskri! konu,! Asma!

Bougnaoui,! sagt! upp! eftir! að! viðskiptavinur! kvartaði! yfir! því! að! hún! bæri! slæðu! í!

vinnunni! (dómur! Evrópudómstólsins! 14.! mars! 2017! í! máli! C8188/15).!

Evrópudómstóllinn!dæmdi!líkt!og!í!máli!Achita!því!það!þótti!ekki!sannað!að!ekki!væru!

almennar!reglur!um!trúarleg!tákn!á!vinnutíma.!Evrópudómstóllinn! ítrekaði!þó!að!ekki!

væri!nóg!að!viðskiptavinur!kvartaði!til!að!hægt!væri!að!segja!henni!upp!heldur!þyrftu!

að! vera! reglur! sem! giltu! um! alla! starfsmenn! („Arbeitgeber! dürfen! Kopftuch! im! Job!

unter! Umständen! verbieten“,! 2017;! „Top! EU! Court:! Companies! Can! Ban!Wearing! of!

Religious! Symbols“,! 2017).! Í! nóvember! 2016! kvað! Stjórnlagadómstóll!

Sambandslýðveldisins! í! Þýskalandi! (þýs.! Bundesverfassungsgericht)! upp! að! múslímar!

mættu! bera! höfuðslæðuna! í! vinnunni.! Þetta! mál! kom! upp! eftir! að! múslímskur!

leikskólakennari!í!Baden8Würtemberg!mótmælti!áminningu!sem!hún!fékk!fyrir!að!bera!

slæðuna!við!vinnu!("Muslimische!Erzieherin!darf!Kopftuch!tragen,"!2016)!en!á!sumum!

stöðum!Þýskalands!mega!kennarar! í!skólum!á!vegum!hins!opinbera!hafa!slæðuna!við!

kennslu!(Ahmed,!2011,!bls.!207).!

Þann! 26.! janúar! 2016! gaf! OFSTED,! sem! er! stofnun! í! Englandi! sem! er! yfir! þeirri!

þjónustu! sem! meðal! annars! viðkemur! menntun! barna,! út! yfirlýsingu! þar! sem!

athugasemdir! menntamálaráðherra! Englands,! Nicky! Morgan,! voru! samþykktar.! Þær!

fólust! í! því! að! opinberar! menntastofnanir! gætu! hver! um! sig! sett! reglur! er! varða!

heilslæður! (e.! full2 veils)! og! er! þá! átt! við! slæður! sem! hylja! andlit! að! einhverju! leyti.!

Þessar!athugasemdir!voru!settar! fram!til!að!sýna!stuðning!við!þá!skóla!sem!höfðu!þá!

þegar!bannað!slæður!í!skólum!sínum!á!grundvelli!jafnréttis!kynjanna.!Enn!fremur!kom!
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fram! að! ef! skóli! leyfði! að! slíkar! slæður! væru! notaðar! af! starfsfólki! eða! nemendum!

skólans!þá!gætu!eftirlitsmenn!sagt!starfsemi!hans!ófullnægjandi.!Það!væri! í! ljósi!þess!

að!stofnunin!áliti!að!slæðan!kæmi!í!veg!fyrir!að!nemendur!gætu!almennilega!sinnt!námi!

þar!sem!nauðsynlegt!þætti!að!sjá!í!munn!bæði!nemenda!og!starfsfólks!(Ofsted,!2016).!

Þetta,!ásamt!öðrum!viðhorfum!sem!meðal!annars!hafa!komið!fram!í!þessum!kafla,!ætti!

ekki! að! koma!mörgum! á! óvart! þar! sem! útlendingaandúð! (e.! xenophobia)! og! rasismi!

hafa!verið!að!færast!í!aukana,!sérstaklega!frá!upphafi!21.!aldarinnar.!Stjórnmálamenn!

og! trúarlegir! leiðtogar! hafa!meðal! annarra! farið! fyrir! umræðu! um! hættu! við! aukinn!

fjölbreytileika! innan! evrópskra! samfélaga.! Þetta! hefur! til! að! mynda! átt! sér! stað! í!

Bretlandi!(Grillo,!2007),!Danmörku!(Hervik,!2011,!bls.!6)!og!Frakklandi!upp!á!síðkastið!

með!franska!forsetaframbjóðandann!Marie!Le!Pen!í!fararbroddi!(Lichfield,!8.!desember!

2015).!

5.2$Frakkland$

Um!30%!franskra!múslíma!eru!af!annarri!kynslóð!innflytjenda!og!meirihluti!þeirra!á!

uppruna! sinn! að! rekja! til! Alsír,! Marokkó,! Túnis,! Senegal! og! Malí.! Íslam! eru! önnur!

stærstu!trúarbrögð!í!Frakklandi!og!eru!stunduð!af!fólki!sem!upplifir!sig!sem!minnihluta!

og!hefur!veika!pólitíska!rödd!í!Frakklandi!og!franskri!samfélagsumræðu!(Hamel,!2002).!

Árið!1989!var!tveimur!stúlkum!á!unglingsaldri!vísað!úr!skóla!fyrir!að!neita!að!fjarlægja!

slæðuna.!Öll! trúartákn!voru!bönnuð! í! skólanum!á!grundvelli! svokallaðs! laïcité2sem!er!

aðskilnaður!milli!hins!opinberlega!og! trúarlega.!Ekki!eru!þó!allir!á!einu!máli!um!hvað!

það!þýði!því!einhverjir!telja!að!skilningur!og!umburðarlyndi!milli!ólíkra!trúarbragða!og!

svo!hins!opinbera!skuli!ríkja!(Scott,!2007,!bls.!21826).!Laïcité2var!fest!í!lög!árið!1905!og!

eru!lögin!kennd!við!ártalið.!Sérstaklega!er!þá!vísað!til!annarrar!greinar!þeirra!laga!þar!

sem!fram!kemur!að!franska!lýðveldið!viðurkennir!engin!trúarbrögð.!Hvergi!í!frönskum!

lögum! er! talað! um! trúarbrögð! (fr.! religion/croyance)! þar! sem! það! þykir! eiga! við!

samband!milli!einstaklings!og!guðs.!Þess!heldur!er!talað!um!skipulögð!trúarbrögð!(fr.!le2

culte)!og!eru!þeim!sett!þau!mörk!að!starfsemi!þeirra!og!athafnir!séu!eingöngu!trúarlegs!

eðlis!en!ekki!menningarlegs.!Einnig!er!ríkinu!óheimilt!samkvæmt!lögum!að!hygla!einum!

skipulögðum! trúarbrögðum! umfram! önnur! (Bowen,! 2007,! bls.! 17819).! Í! frönskum!

lagatextum! er! hvergi! talað! um! minnihlutahópa! og! er! innflytjendum! og! Frökkum! af!

erlendum!uppruna!ætlað!að!samlagast!(e.! integrate)!en!ekki!aðlagast!(e.!adaptation).!
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Þetta,!samkvæmt!Frökkum,!kemur!í!veg!fyrir!sundrung!í!frönsku!samfélagi!og!er!ætlast!

til!af!innflytjendum!að!hafna!eigin!menningu!frá!upprunalandi!sínu!og!taka!upp!franska!

menningu! þess! í! stað! (Killian,! 2003).! Blandine! Kriegel,! pólitískur! heimspekingur,! sem!

bæði! vann! með! Michael! Foucault! og! fyrir! fyrrverandi! forseta! Frakklands,! Jacques!

Chirac,!sagði!Frakka!halda!sterkt!í!lögmál!laïcité!og!ef!fólk!fer!af!sjálfsdáðum!í!opinber!

rými! fjarlægi! það! sig! frá! sínum! persónubundnu! einkennum! sem! komi! úr! uppruna!

þeirra,! sögu!og! persónulegri! trú,! sem!er! áhugavert! í! ljósi! þess! að! Frakkar! eru! ekkert!

sérstaklega! einsleit! þjóð.! Við! þetta,! að! dvelja! í! opinberu! rými,! geri! fólk! félagslegan!

samning!sem!lýtur!ákveðnum!lögum!og!reglum,!meðal!annars!fyrrgreindum!lögum!frá!

1905.!Þessi! sýn!á! rætur!sínar!að!rekja! til! fransk8svissneska!heimspekingsins!Rousseau!

en! á! sér! þó! lengri! sögu! í! Frakklandi.! Sögu! almannaheilla! í! Frakklandi! má! sjá! allt! frá!

miðöldum!þar!sem!konungur!þurfti!að!réttlæta!fyrir!þegnum!sínum!að!taka!eignir!frá!

einhverjum!þeirra!á!þeim! forsendum!að!gefa!öðrum.!Því!þyrfti! að!gæta! jafnræðis!og!

fólk!þyrfti! að! fórna!persónulegum!hagsmunum! í!þágu!alls! almennings! (Bowen,!2007,!

bls.! 13816).! Hvað! teljist! ákjósanleg! framkoma! hjá! skipulögðum! trúarbrögðum! í!

Frakklandi!kemur!fram!í!starfsemi!kaþólsku!kirkjunnar!en!saga!kaþólsku!kirkjunnar!og!

saga!Frakklands!hafa!lengi!verið!samtvinnaðar.!Þar!eru!helgisiðir!og!athafnir!sem!fram!

fara!einu!sinni! í! viku!þar! sem! fólk! fær! leiðbeiningar!varðandi!einkalíf!utan! rýmis!hins!

opinbera.!Íslamstrú!þykir!í!einhverjum!tilfellum!meira!áberandi!í!opinberu!rými!en!ein!

af! fimm!stoðum! íslams!er! til! dæmis! að!biðja! fimm!sinnum!á!dag,! óháð! staðsetningu!

(Bowen,! 2007,! bls.! 20).! Bent! hefur! verið! á! að! þrátt! fyrir! að! tekið! sé! harkalega! á!

íslömskum! táknum! hafi,! svo! dæmi! sé! tekið,! kristnir! krossar,! gyðingakollhúfur! og!

túrbanar!síka!ekki!vakið!sömu!viðbrögð!hjá!frönskum!stjórnvöldum!(Fayeez!og!Kamal,!

2014).! Þetta! má! mögulega! rekja! til! þess! að! íslamskir! siðir! þyki! framandi! í! frönsku!

samfélagi.!Einnig!er!þetta!áminning!um!blóðuga!fortíð!Frakklands!sem!nýlenduherra! í!

hinum!ýmsu! löndum!þar!sem!íslamstrú!er! í!meirihluta! (Bowen,!2007,!bls.!20).!Þá!ber!

þetta!sterkan!keim!af!íslamófóbíu!sem!hefur!verið!skilgreind!sem!skaðleg!orðræða!og!

gjörðir!sem!beinast!sérstaklega!að!múslímum!(Bleich,!2011).!

Þann! 20.! september! 1994! var! slæðan! bönnuð! í! skólum! í! Frakklandi.!

Menntamálaráðherra! Frakklands! gaf! út! tilskipun! til! allra! skólastjóra! opinberra! skóla!

landsins! um! að! slæðuna,! sem! og! önnur! áberandi! trúartákn,! skyldi! banna! í! skólum.!

Þetta! fór! gegn! úrskurði! ríkisráðs! (e.! state2 council)! en! slæðubann! þótti! brjóta! á!
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almennum!réttindum!franskra!ríkisborgara2 (Hamel,!2002).! Í!þeirri!umræðu!sem!hefur!

átt! sér! stað! í!kringum!múslímsku!slæðuna! í!Frakklandi!hafa!karlar,!bæði!múslímar!og!

aðrir,!haft!hátt!og!eins!og!hefur!þegar!komið!fram!hefur!verið!litið!framhjá!upplifunum!

og!skoðunum!kvenna!(Killian,!2003).!!

11.! október! 2010! voru! sett! lög! sem! meina! einstaklingum! að! hylja! andlit! sitt! á!

opinberum!stöðum.!Lögin!tóku!svo!gildi!11.!apríl!2011.!Í!lögunum,!sem!hafa!að!geyma!

sjö!lagaákvæði,!er!að!finna!reglur!um!takmarkanir!á!klæðaburði.!Í!fyrstu!grein!laganna!

kemur!fram!að!enginn!megi!markvisst!hylja!andlit!sitt! í!opinberu!rými.! Í!annarri!grein!

kemur! fram!að!opinber! rými! teljist! allt! frá!opinberum!vegum! til! hverslags! rýmis! sem!

almenningur!hefur!opinn!aðgang!að.!Undantekningar!eiga!þó!við!um!þau!tilvik!þar!sem!

fólki! ber! lagaleg! skylda! til! að!hylja! andlit! sitt,! ef! ástæðurnar! sem! liggja! að!baki! varði!

atvinnu!einstaklings!eða!ef!heilsufarslegar!ástæður!liggi!fyrir.!Brot!gegn!lögum!þessum!

geta!varðað!sektum!eða!einstaklingi!sé!gert!að!sækja!tiltekið!námskeið,!en!markmiðið!

með! námskeiðinu! er! að! einstaklingurinn! læri! gildi! þess! að! vera! franskur! ríkisborgari.!

Vísað!var!í!þessi! lög!í!máli!S.A.S.!gegn!franska!ríkinu!(LOI!n°!201081192!du!11!octobre!

2010!interdisant!la!dissimulation!du!visage!dans!l'espace!public!(1),!2010).!Einnig!vildi!

löggjafinn! að! lögð! yrði! sérstök! áhersla! á! að! skoða! hvort! karlmenn! væru! að! þvinga!

eiginkonur!sínar!til!að!klæðast!búrkunni!(Fayyez!og!Kamal,!2014).!

5.3$Þjóðríki$þar$sem$konur$eru$skikkaðar$til$slæðunotkunar$

Þó!að!markmið!með!ritgerð!þessari!sé!ekki!sérstaklega!að!skoða!slæðuna!þar!sem!

notkun! hennar! er! skylda! fyrir! konur! er! áhugavert! að! skoða! hana! og! þær! reglur! sem!

settar! hafa! verið! um! hana! eru! á! öðrum! forsendum! en! þeim! sem! eru! upprunnar! á!

Vesturlöndum.! Upp! úr! 8.! áratug! síðustu! aldar! varð!mikil! aukning! bókstafstrúar! í! þó!

nokkrum!löndum!þar!sem!íslam!er!ríkjandi!trúarbrögð.!Frá!1988!var!í!Afganistan!verið!

að!komast!undan!hernámi!Sovétríkjanna!eftir!um!tíu!ára!viðveru!þeirra!í!landinu.!Hinir!

svokölluðu!mujahedeen,! sem! bókstaflega! þýðir! þeir! sem! framkvæma! jihad! eða! þeir!

sem! há! innri! baráttu! í! að! verða! góðir! múslímar,2 börðust! hatrammlega! gegn!

Sovétmönnum.! Eftir! endalok! hernáms! Sovétríkjanna! í! Afganistan! ríkti! hálfgerð!

upplausn!meðal!mujahedeen.!Úr!þessum!jarðvegi!urðu!talibanar!til!árið!1994!og!náðu!

völdum,! en! þeir! voru! ívið! meiri! bókstafstrúarmenn! en! þeir! sem! áður! höfðu! ráðið!

landinu!(Fuchs,!2017).!Tveimur!árum!seinna!settu!talibanar!á!lög!sem!kröfðu!konur!um!
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að!klæðast!búrku.!Eins!og! fyrrgreint!var,!er!búrka! (burqa)!klæðnaður!sem!hylur!allan!

líkamann! og! hefur! þétt! net! fyrir! augunum! (Hamel,! 2002).! Boð! og! bönn! talibana!

einskorðuðust! þó! ekki! við! að! banna! konum! að! sjást! opinberlega! heldur! máttu! þær!

heldur!ekki!sækja!sér!menntun!og!atvinnu!og!aðgengi!þeirra!að!heilbrigðisþjónustu!var!

mjög!takmarkað.!Þeir!settu!karlmönnum!einnig!reglur!en!ekki!nærri!því!eins!strangar!

og!konunum! (Rubin,!1999).!Þeir!máttu! til! að!mynda!ekki! raka! skegg! sitt!eða!klæðast!

vestrænum!fötum!(Marsden,!2002,!bls.!63).!!

Síðan!árið!1983!hefur!konum!í!Íran!verið!skylt!að!klæðast!chador2slæðu!en!í!dag!eru!

margar! íranskar! konur! sem! nota! léttari! og!minni! slæður.! Íranir! hafa! farið! í! gegnum!

ýmiss! konar! lagabreytingar! hvað! varðar! slæðuna! á! síðustu! öld.! Árið! 1936! lagði! Reza!

Shah! Pavlavi,! þjóðhöfðingi! á! fyrri! helmingi! 20.! aldar,! bann! við! því! að! konur! notuðu!

hvers!lags!slæðu!í!almenningsrými.!Því!banni!var!aflétt!fimm!árum!seinna!af!syni!Reza!

Shah,!Mohammad!Reza.!Eftir!áratuga!langa!kergju!gagnvart!vestrænum!áhrifum!í!Íran!

streymdu! þúsundir! fólks! út! á! götur,! meðal! annars! til! að! sýna! Ruholla! Khomeini!

stuðning.!Eftir!að!Mohammad!Shah!var!steypt!af!stóli!og!Khomeini!tók!við!völdum!tók!

við! tími! talsverðra! breytinga! sem! einkenndist! af! mikilli! trúarlegri! áherslu.! Skylda!

kvenna!til!að!hylja!sig!var!réttlætt!með!því!að!segja!að!konur!og!kynverund!þeirra!geti!

leitt!til!eyðileggingar!hinnar!hefðbundnu!fjölskyldu!sem!og!almenns!glundroða!(Begolo,!

2008).!Nýlega!tilkynnti!lögreglan!í!Tehran!að!konur!sem!ekki!klæðast!chador2yrðu!ekki!

lengur!færðar!í!fangelsi!eða!kærðar.!Þess!í!stað!þyrftu!þær!að!sitja!námskeið!á!vegum!

lögreglunnar.! Þetta! aukna! frelsi! kvenna! á! þó! eingöngu! við! í! höfuðborginni! (Batrawy,!

2017).!!

Lög! Sádí8Arabíu! byggja! á! shari’a! og! landslögum,! sem! reglur! stjórnkerfisins! og!

borgaraleg!réttindi!falla!undir.!Í!Sádí8Arabíu!verða!konur!lögum!samkvæmt!að!hylja!sig!

frá!toppi!til!táar!með!svörtum!og!sniðlausum!klæðum,!eða!abaya2kjól!og!chador.!Lögin!í!

Sádí8Arabíu! teljast! mjög! íhaldssöm! og! gilda! ólík! lög! um! karla! og! konur.! Ívið! harðari!

viðurlög!eru!fyrir!konur!en!karla.!Dæmi!um!það!er!ef!konu!er!nauðgað!er!hún!jafn!sek!

nauðgara! sínum!um!ólöglegt! samneyti! kynjanna.!Konur!þurfa!einnig!að! fá! leyfi!náins!

karlkyns!ættingja!til!að!ferðast!og!mennta!sig!og!árið!2001!máttu!konur!í!Sádí!Arabíu!fá!

nafnskírteini!á!eigin!nafni,!en! fyrir!það!voru!þær!skráðar!á! föður! sinn!eða!eiginmann!

(Bureau! of! Democracy,! 2011,! 8.! apríl;! Doumato,! 2003,! bls.! 2398241).! Einhverjar!

breytingar!liggja!fyrir!hvað!varðar!réttindi!kvenna!en!í!september!síðastliðnum!breytti!
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Salman,!konungur!Sádí8Arabíu,!reglum!þar!sem!bann!er!lagt!við!því!að!konur!megi!aka!

bíl.!Nú!mega!þær!konur!sem!vilja!taka!bílpróf!og!keyra!án!þess!að!vera!í!fylgd!karlkyns!

ættingja! síns! (Chulov,! 2017).! Þó! að! þetta! séu! eingöngu! örsmá! dæmi! úr! gífurlega!

fjölbreyttu!pólitísku!landslagi!mætti!draga!þá!ályktun!að!hér!sé!skörun!samfélagslegrar!

flokkunar!ólík!þeirri!sem!konur!á!Vesturlöndum!verða!fyrir.!Í!þessum!dæmum!er!það!að!

vera! íslamstrúar!normið!en!konur!verða! fyrir!mismunun!á!grundvelli! kynferði! síns!en!

ekki!trúar,!líkt!og!vestrænir!múslímar.!

5.4$Múslímska$slæðan$eftir$11.$september$2001$

Fyrir! 11.! september! 2001! var! múslímska! slæðan! ekkert! sérstaklega! í! kastljósi!

fjölmiðla! en! eftir! árásir! Al! Kaída! á! tvíburaturnana! í! New! York! varð! hún! meira! milli!

tannanna! á! fólki.! Þáverandi! forsetafrú! Laura! Bush! sagði! í! útvarpsviðtali! að! hugur!

hennar!og!annars!„siðmenntaðs“!fólks!væri!hjá!konunum!og!börnunum!í!Afganistan!og!

ekki! síst! vegna! þeirra! stefnu! hryðjuverkamanna! að! þröngva! sinni! stefnu! á! allan!

heiminn.!Fleiri!þekktar!konur!gáfu!út!svipaðar!yfirlýsingar!og!oft!voru!sýndar!myndir!af!

konum!í!búrkum!með!slíkum!fréttum!(Ahmed,!2011,!bls!1948195).!Þessi!breyting!á!sýn!

almennings!á! íslömskum!klæðnaði!varð! til!þess!að!múslímar!á!Vesturlöndum!fóru!að!

ræða! slæðuna! á! annan! hátt! en! áður! og! meira! varð! um! múslímska,! femíníska!

aðgerðarhyggju! (Ahmed,!2011,!bls.!196).!Eftir!11.! september!hófu!múslímskar!konur,!

sem! áður! höfðu! ekki! borið! slæðuna,! að! klæðast! henni.! Þetta! gerðu! þær! til! að! sýna!

samstöðu!með!trúarbræðrum!og!systrum!sínum!sem!og!þeim!sem!höfðu!að!einhverju!

leyti!orðið!fyrir!mismunun!á!grundvelli!trúar!sinnar.!Einhverjar!vildu!með!þessu!berjast!

á!móti!þeim!áróðri!og!staðalímyndum!sem!voru! í!umræðunni!á!þessum!tíma!og!vera!

sýnilegar!í!samfélaginu!sem!múslímar.!Sumar!vildu!sýna!í!verki!aukna!trú!og!sömuleiðis!

stolt! yfir! því! að! vera!múslími.! Þá! tóku! sumar! konur! upp! slæðu! til! að! sýna! Palestínu!

stuðning.!Þetta!átti!sér!stað!um!víða!veröld!og!bárust!fréttir!af!slíkum!gjörningum!frá!

Indónesíu,! víðsvegar! að! úr! Evrópu! og! Bandaríkjunum! (Ahmed,! 2011,! bls.! 2078208).! Í!

framhaldi! af! þessari! auknu! umræðu! um! slæðuna! varð! mikil! aukning! á! ofbeldi! gegn!

múslímum.! Hatursglæpir! og! mismunun! gagnvart! múslímum! jókst! um! 1600%! eftir!

árásirnar! og! umræðurnar! sem! fylgdu! í! kjölfar! þeirra! en! um! tíu! milljón! bandarískir!

múslímar!og!arabar!bjuggu!í!Bandaríkjunum!á!þeim!tíma!(Ahmed,!2011,!bls!200).!Árásir!

og! mismununin! fólust! meðal! annars! í! því! að! vera! vísað! á! brott! úr! flugi! af!
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öryggisástæðum,! erfiðleikum! við! að! fá! atvinnu! og! ýmiss! konar! árásir! á! götum! úti!

(Fayyaz!og!Kamal,!2014).!Þetta!leiddi!til!þess!að!fjölmargir!sýndu!múslímum!stuðning!í!

verki!og!margar!konur!báru!slæðuna!til!að!sýna!samstöðu.!Háskólasamfélög!voru!einnig!

virk,!og!héldu!sum!þeirra!„slæðudaga”!þar!sem!konur!voru!hvattar!til!að!bera!slæðuna.!

Þetta!átti!sér!þó!einnig!stað!annars!staðar!í!heiminum!en!einnig!hættu!sumar!konur!að!

bera! slæðuna! af! ótta! við! að! verða! fyrir! aðkasti.! Í! Egyptalandi! var! gefið! út! svokallað!

fatwa,2sem!er! trúarleg! tilskipun! frá!hátt! settum!trúarlegum! leiðtoga! innan! Íslam,!þar!

sem! konum! var! formlega! leyft! að! taka! niður! slæðuna! með! stuðningi! múslímska!

samfélagsins!(Algar,!1999;!Ahmed,!2011,!bls!207).!!

! !
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6$Niðurlag$

Múslímar! hafa! fengið! að! kenna! á! ýmiss! konar! fordómum! um! langt! skeið.! Í! það!

minnsta!allt! frá!nýlendutímum!hafa!Vesturlönd! litið!niður!á! fólk!sem!ekki!hafði!sömu!

svipgerð! og! hinir! hvítu! Vesturlandabúar.! Seinna! breyttist! rasisminn! í! nýrasisma,! eða!

menningarlegan! rasisma,! þar! sem! áhersla! fór! úr! því! að! vera! á! svipgerð! og! yfir! í!

menningu.! Eftir! árásirnar! á! tvíburaturnana! í! New! York! 2001! beindist! kastljósið!

ennfremur!að!múslímum.!Þá!breyttist! umræðan!um!slæðuna,! einnig!hjá! konum!sem!

bera! hana! sjálfar.! Vesturlandabúar! sem! aðhyllast! ekki! íslamstrú! töldu! sig! þurfa! að!

bjarga!múslímakonum!í!Mið8Austurlöndum!frá!múslímaköllunum.!Á!sama!tíma!jókst!sá!

pólitíski!gjörningur!múslíma!að!setja!upp!slæðuna!markvisst!til!að!sýna!samstöðu!og!trú!

sína.!!

Slæðan!hefur!alla!tíð!verið!margrætt!tákn!og!ekki!eru!allir!á!sömu!skoðun!hvað!hún!

táknar.! Vestrænir! jafnt! sem!múslímskir! femínistar! og! aðrir! andstæðingar! slæðunnar!

hafa! sagt! hana! vera! tákn! kvenkúgunar! og! merki! um! undirgefni! múslímskra! kvenna.!

Umræðan! á! Vesturlöndum! hefur! sérstaklega! verið! andstæð! slæðunni.! Það! sýnir! sig!

meðal!annars!í!löggjöf!ýmissa!ríkja,!til!að!mynda!í!Frakklandi!þar!sem!almennt!hlutleysi!

gagnvart!öllum! trúarbrögðum!á!að! ríkja.!Þrátt! fyrir! að!það! sé!ekki!opinbert!markmið!

ríkja!eins!og!Frakklands!að!banna!slæðuna!þá!hafa!boð!og!bönn!er!varða! trúarbrögð!

aðallega!bitnað! á!múslímum!og!þá! sérstaklega!múslímskum!konum.! Skiptar! skoðanir!

eru!á!slæðunni,!einnig!meðal!þeirra!sem!eru!jákvæðar!í!garð!notkunar!á!henni!og!nota!

hana!sjálfar.!Ástæðurnar!sem!liggja!að!baki!notkunar!á!slæðunni!eru!mjög!fjölbreyttar!

og! eru! frá! nauðung! yfir! í! frelsi! til! að! tjá! sig! pólitískt! og! trúarlega.! Sumar! konur! eru!

neyddar!til!að!bera!slæðuna!á!meðan!aðrar!eru!neyddar!til!að!fjarlægja!hana!eða!nota!

hana!eingöngu! í!einkarýmum.!Sumar!nota!slæðuna!rétt!yfir!hárið!meðan!aðrar!konur!

klæðast!klæðnaði!sem!hylur!líkamann!frá!toppi!til!táar.!Það!er!því!ljóst!að!ekki!er!hægt!

að!svara!spurningunni!um!hvað!slæðan!sé!á!einfaldan!máta,!því!hún!er!svo!fjöldamargt.!

Hvað!varðar!fjaðrafokið!sem!slæðan!veldur!virðist!það!að!einhverju!leyti!vera!tilkomið!

vegna! þess! hversu! ólíka! merkingu! hún! hefur.! Fólk! er! ekki! sammála! um! merkingu!

hennar!og!telur!jafnvel!sína!túlkun!réttari!túlkun!annarra.!!
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Það!sama!á!við!þær!ástæður!sem!liggja!að!baki!ákvörðun!kvenna!að!nota!slæðuna!í!

einhverju! formi.! Merking! slæðunnar! veltur! því! á! konunni! sem! ber! hana,! umhverfi!

hennar!og!sögu.!!

! !
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