
Kvinnosynen i väst 
Kvinnosynen i västvärlden grundar sig på liberalism. Det 
är en politisk ideologi som börjar med att tilldela 
människor vissa grundläggande rättigheter. Därmed 
definierar den sin syn på kvinnor genom att förklara att 
män och kvinnor är jämställda och således har de samma 
rättigheter och privilegier. 
 
Det finns två grundläggande problem med detta 
argument. För det första: i vilken aspekt är män och 
kvinnor lika? Är det inte så att vi är olika när det gäller 
fysisk styrka, psykologi, biologi osv?  
 
För det andra: var kommer dessa rättigheter och 
privilegier ifrån? Är det korrekt att människor bestämmer 
andras rättigheter? För att ytterligare komplicera saken 
gör liberalismen inga försök till att besvara dessa frågor 
på ett klargörande sätt. Detta har skapat ett samhälle 
med motstridiga värden och oändliga debatter om 
moraliska och etiska gränser. 
 

En hycklande inställning till kvinnor 
Kvinnorna i väst har länge lidit under falska fanor om 
kvinnans frigörelse, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Å ena sidan skryter västvärlden med en social 
modell där kvinnor är fria från påtryckningar av gamla 
trosläror, så att de kan utvecklas på alla nivåer i livet. 
 
Å andra sidan har västvärlden gett t.ex. media och 
modeindustrin fria tyglar att utnyttja kvinnor och 
framställa dem som sexobjekt. Modevisningar, 
skönhetstävlingar och bilmässor är levande bevis på 
detta. Idealkvinnan framställs alltid som någon med ett 
specifikt kroppsmått och framgångrik i sin karriär. Sällan 
nämns moderskapet i positiva ord. Betrakta följande 
exempel: den genomsnittliga modellen väger 23 % 
mindre än den amerikanska kvinnan i genomsnitt.  
 
När ett samhälle bombarderas av skyltar och annonser av 
den typiska modellen, producerar detta inte då 
orealistiska förväntningar för de flesta kvinnorna? 
 

Förstörelsen av familjen och våld mot Kvinnor 
Idag har kvinnan belastats med ytterligare bördor. Nu ska 
hon inte bara uppfylla sitt ansvar som mor utan även som 
en framgångsrik karriärkvinna. Detta leder till att kvinnan 
nuförtiden lägger större vikt på sin karriär och ekonomisk 
vinning än barnuppfostran.  
 
Detta har orsakat familjesplittringar och förvärrat bandet 
mellan barn och mor. Det har gått så långt att barnen har 
blivit en vinstgenererande produkt för förskolor och 
dagmammor som uppfyller mammans roll.  
 
Hur många ensamstående föräldrar ser vi inte dagligen 
som kämpar med sin ekonomi. Promiskuitet och otukt 
uppmuntras i liberalismens och individualismens namn 
utan hänsyn till dess konsekvenser för samhället i stort. 
Istället nedvärderar man äktenskapet. En person tillåts ha 
hur många sexuella partners som han eller hon önskar, 
men att gifta sig med mer än en kvinna anses som 
skandalöst.  
 
Likaså tenderar västvärlden att ignorera våldet mot 
kvinnor som sker inrikes men påpekar gärna det 
bedrövliga skicket som kvinnor i andra länder befinner sig 
i, speciellt muslimska länder där kvinnan pga. de korrupta 
västerländska idealen inte får sina rättigheter. Däremot 
visar statistiken att våldet mot kvinnor ökar varje år i USA.  
 
Mer än 28 000 fall av våld mot kvinnor rapporterades 
under 2011 i Sverige. 17 000 av dessa fall klassificerades 
som sexualbrott. Sverige har en av de högsta nivåerna av 
våldtäkter som redovisas i världen samtidigt som det 
totala antalet rapporterade våldtäkter ökade med 17 % 
2011. 
 

Kvinnosynen i Islam 
Innan Islams uppkomst betraktades kvinnor som 
egendom och det var mycket liten skillnad mellan att äga 
ett hus, en häst, rikedom eller en hustru. Hennes enda 
roll var förmågan att föda barn. Rätten till arv var ytterst 
sällsynt likaså rätten att delta i val och att yttra sig.  
 

Islam däremot gav en kristallklar beskrivning av 
kvinnans status i samhället. Utgångspunkten i Islam är 
att både män och kvinnor som människor är lika inför 
Allah. Detta placerar kvinnan på samma plan som 
mannen och deras rättigheter garanteras.  
 
Samtidigt erkänner Islam de biologiska och fysiska 
skillnaderna som finns mellan män och kvinnor och har 
därför tilldelat dem olika roller och uppgifter. Detta så 
att var och en av dem kan bidra till att bygga ett 
välfungerande samhälle och på så sätt komplettera 
varandra. 
 

Inför Allah är den av er den bäste vars 
gudsmedvetenhet är djupast. [Koranen – 49:13] 

 
Kvinnans primära roll och ansvar är i hennes hem som 
mor och hustru. Men denna roll begränsar inte hennes 
förmåga att arbeta utanför hemmet. Det är alltså 
tillåtet för henne att söka arbete och även om ansvaret 
för det ekonomiska välbefinnandet i en familj vilar på 
mannens axlar så får hon hjälpa till. En kvinna får söka 
jobb utanför hemmet så länge det är inom gränserna 
för vad som är tillåtet enligt Islam. 
 
Något som styrker detta påstående är att kvinnorna 
under profetens tid hade rätt att välja statsledare, 
delta i politiska rådgivningar och arbeta. År 841 under 
kalifatet byggdes det första universitetet av en kvinna 
som hette Fatima Al-Fihri, det hette Al-Qarawiyin i Fez 
Marocko. I väst fick kvinnan vänta ända fram tills 1841 
för att formellt börja studera på universitet. 

 

Och om ni beslutar lämna era barn till en 
fostermor skall ni inte klandras för detta, 
förutsatt att ni sörjer som sig bör för barnets 
säkerhet och välfärd. Och frukta Gud och tänk 
på att Gud ser vad ni gör. [Koranen - 2:233] 

 

Berättad av Jabir bin Abd-alqal: Min moster var 
frånskild och ville skörda sina palmer. En man förbjöd 
henne, och hon gick därför till profeten  



(frid vare med honom). Han sade: "Ja, skörda dina 
palmer, må vara att du ger välgörenhet eller utför en god 
gärning." 
 
De islamiska reglerna är allomfattande i och med att 
Islam är en komplett livsåskådning. Dessa lagar omfattar 
bland annat klädkoden för både män och kvinnor. 
Således finns det regler för vad en man respektive kvinna 
måste täcka.  
 

Attacker mot hijab 
Som muslimer måste vi förstå att de ständiga attackerna 
mot hijab från väst inte handlar om frigörelse eller 
förtryck av kvinnor, utan de är snarare ideologiskt och 
kulturellt motiverade från väst, med följande mål: 
 
1. Att svartmåla uppfattningen om hijab och att 
framställa den som omodern.  
 
2. Att trakassera de som har valt att bära hijab som 
bakåtsträvande och radikala, och att de inte kan 
anpassas till det moderna fredliga samhället. 
 
Resultaten av denna attack är att: 
 

1. En del muslimska kvinnor tar avstånd från den 
rätta förståelsen av hijab som innebär att det är en 
islamisk skyldighet. 
 

2. En del muslimska kvinnor tog kampen för hijab 
utifrån ett felaktigt perspektiv att man inte tar 
hijab som en islamisk skyldighet utan som en 
demokratisk rättighet. 

 
Så när Sarkozy, den tidigare presidenten i Frankrike, 
angriper burkan och säger att den inte hör hemma i 
Frankrike på grund av att den är emot frihet och kvinnans 
värdighet så glömmer han att sin egen fru brukade jobba 
som en nakenmodell, något som av många anses vara 
kvinnoslaveri. På samma sätt har politikerna i alla 
västländer, inklusive Sverige antagit samma synsätt utan 
att ge saken någon intellektuell eftertanke.   

Ett annat exempel på den dubbelmoral som finns i media 
och hos politiker är att de lätt kritiserar hijab som en form 
av segregation av kvinnor. Men samtidigt är segregation 
tillåten i många andra områden i det västerländska 
samhället. 
 

Ingen ifrågasätter existensen av segregerade toaletter, 
fängelser eller sportevenemang. Dessutom ser man aldrig 
en seriös debatt eller diskussion som handlar om 
segregationens skadliga eller välgörande effekt på 
samhället, samt i vilken utsträckning det ska vara tillåtet 
eller inte. 
 

Slutsats 
Hur kan människan, både man och kvinna, vare sig i 
Sverige eller någon annanstans känna sig trygg inom 
ramen för de liberala och sekulära värderingarna när de i 
slutändan inte producerar ett säkert samhälle för någon 
av parterna?  
 
Det rådande våldet, utnyttjandet och de omdiskuterade 
idéerna om jämställdhet är levande exempel på 
liberalismens och sekularismens misslyckande. De är ett 
bevis på att människan är begränsad i sin förmåga att 
förstå och erbjuda lösningar på samhällets problem.  
 
Det är bara Allah som kan organisera människans 
instinkter och organiska behov och det är bara Han som 
kan ge allomfattande lösningar på alla människans 
problem. Världen har sett kommunismens fall och ser nu 
slutet på demokratin. Mänskligheten kan endast hedras 
och upphöjas under Islam och inget annat. 
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