
Förbjuda Burka???
B

urkan eller hijab som är ett 
slags all täckande plagg, 
bärs av muslimska kvinnor 
där endast ögonen lämnas 

exponerade har hamnat i rubrikerna 
igen! Frankrikes president Nicolas 
Sarkozy höll ett historiskt tal i 
parlamentet måndagen den 22 juni 
2009. Han kritiserade starkt muslimska 
kvinnors bärandet av burka i Frankrike 
och citerade följande:
 
”Problemet med burkan är inte ett 
religiöst problem. Det är en fråga om 
frihet och värdighet för kvinnor. Detta 
är inte en religiös symbol utan det är ett 
tecken på underkastelse och ett tecken 
på förtryck. Jag vill strängt påtala att 
burkan inte är välkommen i Frankrike. 
I vårt land kan vi inte acceptera 
att kvinnor är instängda bakom ett 
stängsel, avskurna från det sociala livet 
och  berövade av sin identitet. Detta är 
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inte ideologin som vi har för kvinnors värdighet.”    
 
Debatten om muslimska kvinnors klädsel är inte ny. 

År 2004 antog Frankrike en lag som förbjuder elever 
från synbara religiösa föremål, inklusive muslimska 
huvuddukar i skolan. 

I december 2008 fastställdes det enhälligt av den 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
att det inte fanns någon kränkning av mänskliga 
rättigheter när en fransk skola utvisade två studenter 
från skolan eftersom de vägrat att ta av sig sina 
huvuddukar. I juli 2008 nekades en muslimsk kvinnas 
ansökan om franskt medborgarskap eftersom hon 
enligt uppgifter inte kunnat assimileras till den 
franska kulturen då hon praktiserade en typ av Islam 
som konstaterats vara oförenlig med de franska 
värderingarna.  
 
Så vad säger Islam om bärandet av en slöja. Enligt den 
Heliga Qur´anen:

 
 
”O Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och de 
troendes kvinnor att de från sina ytterkappor skall dra 
ner över sig (från sina huvuden över sina ansikten.) 
Det är mer troligt att (de sålunda) blir igenkända 
och icke förolämpade. Och Allah är Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.” (Kap.33: V.60)  
 
”Och säg till de troende kvinnorna att behärska sina 
blickar och vaka över sina könsdelar, och att de icke 
visar sin skönhet (eller sin utsmyckning) förutom 
det som är synligt av den, och att de drar sina 
huvudkläden över sin barm, och att de icke framhäver 
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sin skönhet (eller sin utsmyckning utom) för sina äkta 
makar... ” (Kap.24: V.32)  

 
Andra religiösa texter talar också om beslöjning: 

 
 
”Och när Rebecka fick se Isak satt hon av och frågade 
tjänaren: ”Vem är den där mannen som kommer 
emot oss över fälten?” Tjänaren svarade: ”Det är 
min husbonde.” Då dolde hon sig i sin slöja.” (Första 
Moseboken: 24:64-65)  
 
”Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon 
ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som 
om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna 
uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret 
avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att 
klippa eller att raka av håret måste hon ha någon 
huvudbonad. ” (Paulus i Första Korintierbrevet: 11:5-6)  

 
Bibeln diskuterar vidare bärandet av en huvudduk som 
ett medfött rättfärdigt åtangande. 

President Nicolas Sarkozy borde titta närmare på 
bilder av Jungfru Maria i det berömda franska galleriet 
Louvren. Han kommer att notera att hon oftast i 
konstverken avbildas med huvudet beslöjat. Likaså 
brukade det vara obligatoriskt för katolska kvinnor 
att ha på sig slöja när de deltog i gudstjänst. Än 
idag täcker kristna nunnor och Amish kvinnor sina 
huvuden.  
 
I vilken utsträckning en muslimsk kvinna täcker sitt 
ansikte kan variera beroende på hennes situation 
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och de praktiska behoven. Hur som helst uppfattas 
inte beslöjningen som en skam eller ett hinder för en 
kvinna. Istället betraktas det som hedersamt för henne 
då det befriar henne från samhällets träldom samt de 
hinder som kan hindra hennes intellektuella, moraliska 
och andliga framsteg.  
 
Beslöjningen blir enbart ett tecken på underkastelse 
då det används av män som ett hinder for kvinnor att 
till fullo delta i det vardagliga livet. Tyvärr har vissa 
muslimska länder tillåtit utförandet av detta genom 
deras grymma behandling av kvinnor. Det måste 
dock påpekas att det inte finns någon lag inom Islam 
som straffar en kvinna för att inte använda slöja. Det 
är ju hennes eget val att bära en slöja och inte en 
straffåtgärd vidtagits, till följd av hennes kön, av en 
man.  
 
Frankrikes problem med Europas största grupp av 
muslimer är inte på grund av slöjan, utan snarare en 
social fråga. Arbetslösheten bland invandrare och 
deras fransk födda barn är högre än det nationella 
genomsnittet. Många barn till invandrare klagar på 
diskriminering då de förbises om jobb, eftersom de 
har ett ”utländskt klingande” namn. Denna frustration 
hos många nordafrikanska och svarta invandrare 
markerades tydligt under den tre veckor långa våg av 
upplopp i Frankrike år 2005.  
 
Frankrike måste inleda en dialog med sina muslimska 
grupper. Men att förbjuda burkan är inte ett rätt sätt 
att göra det på. Genom att förbjuda muslimska kvinnor 
deras rätt att bära burka med förklaringen att en burka 
är ett tecken på förtryck, har Nicolas Sarkozy själv 
berövat deras rättigheter att utöva sin fria vilja, liksom 
de muslimska män som tvingar dem att bära den mot 
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deras vilja. 

Det är knappast ett utryck av respekt för kvinnors 
värdighet genom att påtvinga sin vilja mot muslimska 
kvinnors vilja. 
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