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1. Inledning 

I min C- och D-uppsats har jag skrivit om kvinnan i historien; som härskarinna, helgon och 
häxa under medeltiden. Syftet med dessa uppsatser har varit att påvisa hur synen på kvinnan har 
förändrats genom historien. När jag nu fick möjlighet att skriva E-uppsats var valet enkelt - jag 
ville studera kvinnan av idag. Eftersom jag är religionshistoriker och dessutom intresserad av 
islam blev ämnesvalet ganska naturligt. Den muslimska kvinnans sjal - och hur man kan se på 
företeelsen utifrån svenskt kontext. Debatten om dess ”lämplighet” har ju förekommit i 
medierna under en tid. Jag har försökt att ge en allmän bild av synen på sjalen i Sverige - vilka 
argument som framkommit för och emot densamma. Sedan är det upp till läsaren själv att 
bedöma och värdera på vilket sätt man väljer att se på sjalens existens i vårt samhälle. 
 
1.1 Bakgrund 

Under senare tid har debatten om huruvida man ska förbjuda sjalen i skolan intensifierats. I 
Frankrike röstade parlamentet nyligen igenom ett förslag att förbjuda religiösa föremål vid 
landets statliga skolor. Här i Sverige har frågan pyrt, men riksdagspartierna har valt att inte 
lägga sig i debatten på allvar ännu. Folkpartiets Nyamko Sabuni har dock försökt skapa 
diskussion i riksdagen kring sjalförbud för flickor i svensk grundskola. 
 
Det finns inga enkla svar på de frågor och argument som rör sjalen. En del konflikter är svåra att 
lösa även när de inblandade motiveras av en känsla av ärlighet och tolerans, vilket i stor 
utsträckning saknas i den debatt som idag förs kring sjalen. Dessutom har varje tvist sin egen 
unika historia och omständigheter som måste tas med i beräkningarna när man arbetar fram en 
rättvis och fungerande lösning. 
 
Sjalen ses generellt som symbol för kvinnoförtryck i västvärldens ögon. Lisbeth Lindeborg, 
Soleyman Ghasemiani, Nyamko Sabuni och många med dem argumenterar mot användandet 
av sjalen i Sverige. De muslimska kvinnorna och många andra med dem framför argument som 
talar för att använda av sjalen i Sverige. 
 
Bevisligen finns det olika argument för och emot sjalen. Det har skrivits en hel del rapporter, 
uppsatser, böcker och inte minst diskussioner i massmedia om sjalen. Syftet med detta material 
är inte att skriva ännu en rapport om sjalen, utan att med hjälp av färska studier titta på vilka 
argumenten för och emot sjalen är. Vill på detta vis försöka klarlägga de grundläggande 
byggstenarna för de olika argumenten kring sjalen. 
 
1.2 Utgångspunkt och syfte 

Min utgångspunkt i denna uppsats är titta på den komplexitet debatten kring sjalen utgör. 
Klargöra vissa aspekter kring sjalen i Sverige 2006, för att sedan titta på argumenten för sjalen 
respektive argumenten mot sjalen. 
 
Det pågår i Sverige och övriga Europa en diskussion om muslimska kvinnors bruk av det som - 
felaktigt - kallas slöja, vilket visar en allvarlig brist på medvetenhet om ”sjalen”. 
Jag har två syften med uppsatsen: 
 

- Synen på sjalen - argument för och emot 
- Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället 
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I detta arbete kommer huvudsakligen material gällande Sverige att användas. Det finns en del 
uppsatser, artiklar och en väldig massa material skrivet av massmedia om ”sjalen”. Det finns 
inte utrymme i detta arbete att undersöka material för och emot sjalen i andra länder. Jag har 
därför valt att göra en avgränsning och väljer då att titta närmare på argumenten kring sjalen i 
Sverige - eftersom det känns mest angeläget. 
 
De muslimska kvinnorna och flickorna befinner sig i en trepartsrelation till följd av att de ingår 
i två kollektiv. Det ena är som medborgare i Sverige, där medborgarskapet ger individen en rätt 
till rättigheter.1 Det andra är som medlem i den etnokulturella gruppen där familjen och släkten 
har en central roll. Juristen Ayelet Shachar kallar denna trepartsrelation för en mångkulturell 
triad.2 Denna mångkulturella triad kan illustreras på följande sätt. 
 

 
 
Utgångspunkten i uppsatsen kommer att vara relationen mellan dessa tre. Hur förhåller sig de 
svenska riksdagspartierna till sjalen som kulturrelaterad symbol? Riksdagspartiernas agerande i 
sjaldebatten är av betydelse för kvinnors och flickors möjlighet att få välja om de vill följa 
muslimsk tradition eller ej. 
 
För att ge svar på syftet har arbetet delats upp på följande sätt; 
 

- Första delen av arbetet innehåller kvantitativ forskning och olika aspekter kring sjalen. 
- Andra delen består av empiriskt material, då jag har kontaktat de sju riksdagspartierna 

och gjort intervjuer, med utgångspunkt från fem frågeställningar. 
- Tredje delen redovisar vilka argumenten för och emot mot sjalen är. 
- Fjärde och avslutande delen behandlar hur man skulle kunna försöka integrera sjalen i 

det svenska samhället. 
 
1.3 Metod 

Inför denna uppsats har jag gjort ett grundligt litteraturstudium av rapporter, uppsatser och 
forskar material som är skrivet i ämnet ”sjalen”. Det övergripande målet med detta arbete är 
dock inte att presentera ännu en rapport OM sjalen, utan jag har valt att titta på argument 
omkring sjalen. Har i arbetet inte gjort några komparativa utblickar till muslimska länder vilket 
är vanligt förekommande när man fördjupar sig i ämnet ”sjalen”. Arbetet innehåller inte några 
hänvisningar till vare sig bibeln eller koranen. Det finns en lucka i svensk forskningen som 
denna uppsats är tänkt att täppa till. Det har inte skrivits något som klargör synen på sjalen i 
Sverige. Försöker fylla denna lucka genom att synliggöra argumenten för och emot sjalen i 
Sverige. 
 

                                                 
1 Permanent uppehållstillstånd, utlänningslagen, UtlL, (1989:529) 2 kap § 2, ger individen vissa rättigheter. 
2 Shashar (2001) s. 27-28 
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Denna uppsats är skriven utifrån ett svenskt sammanhang och med ett jämförande perspektiv 
som är tänkt att belysa argumenten för och emot den muslimska sjalen. 
 
Analysen kommer att bedrivas genom en granskning av sjaldebatten med hjälp av kritisk 
metod. Den granskade tidsperioden kommer att vara våren 2006, alltså tidpunkten före det 
svenska regeringsvalet. 
 
1.3.1 Kritisk samhällsvetenskaplig metod 

Med kritisk forskning i allmänhet avses den sedvanliga faktagranskningen, men kritisk 
forskning som egen disciplin syftar till ett mer grundläggande ifrågasättande då ”den söker” 
komma under ytan på vanliga källor till missnöje och traditionella motsättningar för att utforska 
och diskutera antaganden och djupare sociala formeringar.3 

 
Alvesson m fl skisserar ett förslag på metodologiskt upplägg som är användbart om man ska 
bedriva en kritisk-teorietisk forskningsuppgift. Det innehåller tre bra komponenter; insikt, 
kritik och transformativ omvärdering (jag kommer dock i detta arbete endast att använda mig 
av insikt och tolkning). Med insikt avses en hermeneutisk tolkning av ett socialt fenomen som 
utvecklas och övergår i kritik. I och med detta fördjupas tolkningen med hjälp av teoretiska 
hjälpmedel, där stor vikt läggs vid att utveckla aspekter som berör maktsymmetrier och 
motverkar dominans. Fenomenet ”sjalen” som jag har valt att tolka sätts på detta vis in i ett 
större, i detta fall politiskt sammanhang. 
 
1.3.2 Avgränsningar, preciseringar 

En avgränsning i denna uppsats är att det inte kommer att beskriva några konflikter i den ovan 
beskrivna triaden. Ett viktigt förtydligande i detta sammanhang är att jag varken uttalar mig om 
personer med utländsk härkomst i allmänhet eller någon särskild etnisk grupp. Det är sjalen i ett 
svenskt sammanhang som intresserar mig och argumenten för och emot sjalen i det svenska 
samhället. 
 
En annan avgränsning som jag gör är att jag inte går närmare in på enskilda personers relationer 
till sjalen eller de centrala konflikter som beskrivs i massmedia. Jag vill inledningsvis klargöra 
att i denna rapport kommer jag inte att använda mig av ordet slöja i den text som jag skriver, 
inga ändringar kommer att göras i det material som jag hänvisar till vad det gäller ordet slöja. 
Ordet slöja är vilseledande i vår kultur där vi inte känner till företeelsen annat än som brudslöja. 
Jag kommer i denna rapport att använda mig av ordet sjal. Jag vill också understryka att jag inte 
lägger några personliga värderingar på användandet av sjalen. 
 
Ett problem som uppkommer när man skriver om sjalen är vilken terminologi som är bäst att 
använda sig av; sjal / huvudduk / dok / sjalett / chadok / dok / niqab / hijab. I lexikon för dem 
som håller på med textil vetenskap står det att slöja är något som täcker ansiktet (brudslöja eller 
sorgeflor). Jag har helt enkelt valt termen sjal då det är det ord som för mig verkar naturligast 
med tanke på funktionen. 
 
Dr Katharina Bullock skriver om svårigheterna med terminologin kring sjalen. Hon menar att 
man ska försöka att undvika ordet slöja (veil) hon tycker att ordet är laddat med en negativ 
enformighet. Delar av problemet ligger enligt Bullock i västerlandets fokusering på slöjan. Som 

                                                 
3 Alvesson, Mats & Deetz, Stenley (2000) s. 12 
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ett exempel så använder sig många forskare av det förenklade uttrycket ”slöja”. Man borde, 
menar Bullock, använda sig av det muslimska ordet för slöja nämligen hijab, vilket vore det 
mest korrekta enligt Bullock.4 

 
1.4 Forskningsläge 

En analys av sjaldebatten i Sverige rör sig över flera plan av strukturer, vilket gör det svårt att 
göra en strikt avgränsning av området. Här följer en kort orientering av tidigare forskning, för 
att få en inblick i var man står. Klädforskning har bedrivits inom olika discipliner och med olika 
inriktningar och perspektiv. Även om en del forskningsinriktningar tangerar varandra kan man 
urskilja fyra olika huvudgrupper: dräkthistoria, klädsociologi, modeforskning, klädpsykologi 
Den klädsociologiska inriktningen studerar klädseln som en del av det sociala systemet, 
klädernas symbolvärden och principerna för deras funktion i människors relationer, vilket jag 
specifikt har inriktat mig på i detta arbete. 
 
Intresset för islam och ett tilltagande kunskapsbehov framgår också av att det idag finns en brett 
förankrad islamforskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner vid de 
svenska universiteten. Under 1990-talet har ett stort antal böcker och vetenskapliga 
avhandlingar om olika aspekter av islam och om muslimer publicerats, vilket vittnar om ett 
växande intresse. Även svenska muslimer deltar i forskningen (t.ex. Anne Sofie Roald, Pernilla 
Ouis). Både Lunds och Uppsala universitet har numera såväl tjänster med islamologisk 
inriktning som särskilda kurser i islamologi. 
 
Det verk som har stor auktoritet på området och som det refereras mest till i den västerländska 
debatten är Fatima Mernissis två verk om slöjan; ”The Veil and the Male Elite: a Feminist 
Interpreation of Womens Rights in Islam” (1991) och ”Beyond the veil: male and female 
dynamics in a modern muslim society” (1987). Det är delvis själbiografiska skildringar om 
författarinnans svåra uppväxt i Marocko, som utmynnar i en omfattande kritik mot islams 
kvinnoförtryck. 
 
Hennes kritik besvaras mycket kraftfullt av Katherine Bullock i ”The Politics of the Veil: 
Challenging Historical and Modern Sterotypes” (2003), där hon övertygande detroniserar 
Mernissis argument, som visar sig till överväldigande del bygga på missuppfattningar och 
grova förenklingar. Bullock ger läsarna en enhetlig bild, bortom den än idag dominerande 
koloniala retoriken, med den uttryckliga ambitionen att utmana bilden som den muslimska 
slöjan fått i väst. 
 
I svensk forskning har Anne Sofie Roald som har skrivit flera böcker och artiklar. Tillsammans 
med Pernilla Ouis har hon skrivit boken: ”Muslim i Sverige” som bland annat innehåller 
artikeln ”Slaget om slöjan”. Annika Rabo som är socialantropolog, tar i artikeln: ”Kampen om 
slöjan - slöjan i kampen” inte bara upp sjalens betydelse i mellanöstern, utan också debatten om 
sjalen i västvärlden. 
 
Lisbeth Lindeborg, statsvetare och kulturskribent, har skrivit ett par uppmärksammade artiklar i 
DN. Debatt. Där tar hon bland annat upp ”Tvånget att bära slöja en myt” och skriver att det nu 
återstår att se vilken vändning sjaldebatten kommer att ta i Sverige. Hon har fokuserat en hel del 
på debatten i Europa och i ett nummer av: ”Världspolitikens dagsfrågor” skriver hon om 
”Kvinna i islam”. 

                                                 
4 K Bullock (2003) Rethinking Muslim women and the veil s. 33 
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Pia Karlsson har skrivit om sjalen i boken: ”Behag och Begär”. I artikeln ”Politik och 
romantik”, ”muslimsk ‘kvinnlighet’ förkroppsligad i slöjan”, tar hon upp synen på sjalen. 
 

 7



Del: I 

2. Synen på sjalen i Sverige 2006 

Svenskarna och det svenska samhället vet inte hur de ska möta bruket att bära sjalen. Ska en 
programledare få bära ”slöja” i tv? En journalist som erbjöds arbete som programledare på 
Sveriges Television stoppades av ledningen för att hon bar ”slöja”. Ska man få vara med i den 
militära kvinnoorganisationen Bilkåren och ha ”slöja” till uniformen? Ska flickor redan i 
lågstadiet bära ”slöjan” i skolan? Minervaskolan i Umeå förbjöd nyligen en 7-årig flicka att 
bära ”slöja” i skolan. Förbjuda ”burqa” i skolan? Den frågan väcktes av rektorn på 
Burgårdsgymnasiet i Göteborg då två elever tog på sig ”burqa” och handskar med religiöst 
motiv som grund. Vilka är då argumenten för och emot sjalen i det svenska samhället? 
 
2.1 Sjalen i västerländsk kontext 

Få klädesplagg är så mytomspunna som den muslimska sjalen. Rosemary Sayigh hävdar att så 
länge som det europeiska medvetandet gjort en distinktion mellan den egna och den muslimska 
kultursfären har den muslimska kvinnan och hennes sjal fokuserats som en summerande 
symbol för det främmande och utmanande ”andra” samhället.5 

 
Materialet i detta arbete handlar om sjalen i västerländskt kontext. Det kan vara bra att klargöra 
en del formuleringar kring begreppet ”slöja”. Inom islam finns det inte en sjal, och det är därför 
felaktigt att tala om ”slöjan”. Presenterar här namnen på de vanligaste varianterna av sjal. 
 
Hijab; vilken i Sydöstasien motsvaras av purdah. Hijab har kommit att bli den vardagliga 
benämningen på klädedräkt för muslimska kvinnor över stora delar av den muslimska världen. 
Det är vanligaste typen av sjal, som bärs till vardags och den vi ser muslimska kvinnor bära i 
Sverige. Den täcker hår och hals men lämnar ansiktet fritt. 
 
Niqab och burqa; är de mer konservativa varianterna av sjalen, båda är heltäckande d.v.s. 
täcker ansikte, huvud och kropp. Det finns olika syn bland muslimer om att kvinnan, förutom 
heltäckande ytterplagg (jilbāb), skall bära huvudduk (på arabiska khimar) eller om hon också 
skall bära ansiktsslöja (burqa, på arabiska burqu’ eller niqāb). I detta arbete kommer dock sjal 
att användas som ett gemensamt namn för de olika varianterna.6 

 
Alla samhällen har sin sociala ordning, i vissa fall uttryckt i religiösa termer, i andra fall helt 
sekulära. En viktig spegel av de rådande normerna är klädedräkten. Maja Jacobson menar i en 
studie av kläder att de speglar kontinuitet och tillhörighet till ett kollektiv. Hon betonar 
klädernas betydelse som både språk och handling. Kläderna förmedlar budskap.7 

 
På det symboliska planet konkurrerar den enskilda muslimska kvinnan med en rad andra 
intressen om vad sjalen ”egentligen” står för: religiösa, kulturella, sociala, politiska. På det 
praktiska planet har kvinnans egna erfarenheter stor betydelse för det faktiska utformandet och 
utövandet av dräktskicket. Anthony Giddens m fl forskare menar också att idealbilden av den 
muslimska kvinnan kan se ut på ett visst sätt, hennes egen version i praktiken på ett annat. Det 
som ser enhetligt ut, vid en ytlig betraktelse, kan på individnivå visa upp stor 

                                                 
5 Sayigh, Rosemary (1981) Roles and Functions of Arab Women s. 258 
6 Förklaring av ordet ”sjal” Nationalencyklopedin via Internet 
7 Jacobson, Maja (1994) Kläder som språk och handling s. 24, 26 
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variationsrikedom. Man skulle kunna uttrycka det så att sjalen både har en symbolisk och en 
praktisk dimension.8 

 
Anne Sofie Roald skriver i: ”Slaget om slöjan” att ”Sjalen eller slöjan, som den ofta kallas, har 
olika bibetydelser enligt västerländsk kontext. En nunna som bär sitt dok - huvudduk - upplevs 
vara själva inkarnationen av fromhet, medan en muslimsk kvinna med sjal förknippas med 
kvinnoförtryck eller politisk manifestationer. Den muslimska kvinnan kan verka provocerande 
för många som ser henne som en förrädare till kvinnokampen som har pågått under hela 
1900-talet. Hon kan också verka provocerande eftersom hon symboliserar ett avståndstagande 
från majoritetssamhällets sociala och politiska idéer.”9 

 
Pia Karlsson skriver: ”Det vi vanligen menar med det slarvig använda ordet slöja, nämligen att 
täcka även ansiktet, uppfattas av många av världens muslimer som en kulturell sedvänja snarare 
än som profetens ord. Muslimska kvinnors huvudbeklädnad, som vi oftast ser dem i Sverige är 
snarare sjalar i en eller annan form.”10 

 
2.2 Ett mångkulturellt samhälle 

Det problematiska med att betrakta mångkultur som en etisk norm, tas upp i propositionen 
”Sverige, framtiden och mångfalden - från invandringspolitik till integrationspolitik”. Det 
förväntas inte att alla medborgare ska leva efter samma normer, dock att vissa normer är mer 
fundamentala än andra och måste respekteras av alla. Det centrala enligt den nyss nämnda 
propositionen är rättsreglerna och grundläggande rättsliga principer som följer av 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Den svenska integrationspolitiken 
bygger på samma principer som all annan politik. De två grundläggande principerna är att alla 
har, lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt rätt att vara olika eller unika. 
 
I Lagen om förbud mot diskriminering (SFS nr: 2003:307) betonas att ”lagen har till ändamål att 
motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning”. Myndigheter som Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering (DO) har också ett tydligt mandat att motverka alla former av etnisk 
diskriminering och arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oberoende av etnisk 
eller kulturell bakgrund.11 
 
I Sverige garanteras religionsfrihet av en särskild lag från 1951, samt av regeringsformen från 
1974. Även Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som från och med 1995 är 
integrerad i svensk lagstiftning, tryggar religions frihet. 
 
2.3 Islamofobi i Sverige 

Det finns många möjliga orsaker till varför islamofobiska uppfattningar sprids och etableras i 
det svenska samhället. Enligt Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald kan man skilja mellan 
exempelvis religiösa, kulturella och rasistiska orsaker. Den religiöst motiverade islamofobin 
grundar sig på en uppfattning att islam som religion utgör en fara och ett hot mot det 
västerländska samhället. Islam bedöms också vara en kvinnofientlig våldsbenägen religion som 

                                                 
8 Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet självet och samhället i den senmoderna epoken. 
9 Roald, Anne Sofie (2003) Muslim i Sverige s. 189 
10 Karlsson, Pia (2000) Behag och begär s. 117 
11 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 
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till varje pris bör bekämpas.12 Exempel på hur islam kan framställas som en kvinnofientlig 
religion finns i mycket av det statsvetaren Lisbeth Lindeborg skriver, t e x i: ”Kvinna i islam” 
och ett flertal artiklar om islam och sjalen. Enligt henne är sjalen en förtryckets symbol, 
(Lindeborg 2004 DN debatt). 
 
Yvonne Ruwaida och Gustav Fridolin (mp) har skrivit en motion (2004/05:k460): ”Åtgärder 
mot islamofobi”. I motionen förklaras kort vad islamofobi är och tar sen upp olika tänkbara 
åtgärder mot islamofobi som t e x: att synliggöra islamofobi och att identifiera islamofobiska 
handlingar.13 
 
2.4 Integrationsbarometern 

Integrationsverket verkar för att förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och 
etnisk diskriminering. Som en del av denna uppgift har verket fått i uppdrag av regeringen att 
redovisa en analys av tillståndet för och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet 
inklusive antisemitism och islamofobi i Sverige.14 Göran Wallby på integrationsverket har gett 
sitt tillstånd till användandet av integrationsverkets mätning av allmänhetens inställning till 
muslimska kvinnors bärande av sjal i denna uppsats. Inställningen till sjalen har inte tidigare i 
Sverige redovisats med hjälp av någon sammansatt motsvarande frågemodell.15 

 
Integrationsbarometern: Genomförs i form av en postenkät som omfattar ett större antal 
indikatorer för allmänhetens attityder i detta fall: Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär 
sjal? Undersökningen är en brevenkät till runt 4 000 personer med obundet slumpmässigt urval 
(OSU) av alla personer folkbokförda i Sverige i åldrarna 16-78 år och en svarsfrekvens på 
knappt 65 %. Undersökningsledaren var en latinoinvandrare och undersökningen gjordes alltså 
av den statliga myndighet som har till uppgift att främst av alla främja integrationen.16 

 

                                                 
12 Integrationsverkets rapportserie (2005:2) Rasism och främlingsfientlighet i Sverige 
13 Yvonne Ruwaida och Gustav Fridolin (mp) har skrivit en motion (2004/05:k460) 
14 Integrationsverkets rapportserie (2005:2) s. 7 
15 Wallby, G: integrationsverket Norrköping telefon: 011 - 361386 
16 Integrationsverkets rapportserie (2005:2) s. 35 
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Tabell 31 
Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär sjal (huvudduk som täcker håret) (04) 
 
 A 

På 
gatan? 

B 
På arbets-
platsen? 

C 
I skolan? 

D 
Som anställd i Stat 

& kommun? 
 

E 
På ID kort? 

Helt för 15,2 9,2 9,1 9,1 5,8 
Mer för än emot 9,1 7,6 6,7 6,6 4,6 
Delsumma För 24,3 16,8 15,8 15,7 10,4 
      
Varken eller 39,3 28,0 25,5 28,5 21,5 
Mer mot än för 13,2 20,2 19,8 19,1 16,9 
Helt mot 21,9 33,0 36,9 34,8 49,3 
Delsumma Emot 35,1 53,3 56,7 53,9 66,2 
      
Ej svar 1,4 2,0 1,9 1,9 1,9 
N= 2572 2572 2572 2572 2572 
 
 
53 procent är emot sjalen på ”arbetsplatsen”, 57 procent är emot ”i skolan” och 54 procent är 
emot att man bär sjalen ”som anställd i stat och kommun”. Andelen som är kategoriskt emot är 
större än andelen som är mer tveksam emot: 33 procent svarar att de är helt emot ”sjalen på 
arbetsplatsen, 37 procent svarar att de är ”helt emot” sjalen i skolan och 35 procent svarar att de 
är ”helt emot” sjalen ”som anställd i stat och kommun”. Samtidigt svarar cirka 20 procent 
att de är ”mer emot än för” sjalen på dessa platser.17 

 
2.5 Tidningen - Barn, om barns rättigheter ges ut av Rädda Barnen 

Här har man skapat möjlighet till debattinlägg kring; Sjal eller inte, varför bär dom sjal?. Har 
valt att i detta arbete ta med några av debattinläggen, för att påvisa hur kluvna åsikterna kring 
sjalen är. 
 
* ”Varför är kvinnor tvungna att bära slöja? 
Det är löjligt att kvinnor ska bära slöja. Det verkar nästan som att männen äger dem och de vill 
inte att någon ska titta på deras fruar.” 
 
* ”Islam 
Judendomen, Kristendomen, Islam, kommer alla ifrån mellanöstern ”Arabvärlden” Islam kom 
sist men vi vet att den är den rätta så därför valde vi den. o Islam sprider sig snabbast o kommer 
o bli störst, så sluta sprida lögn, rykten o smutskasta islam, vi tvingar ingen o bli muslim men 
sluta o va svart o avundsjuka! Svenskar känner Sverige bäst o araber o muslimer vet vilken 
religion är den rätta alla kommer därifrån, så låtsas inte att ni kan våra länder bättre än oss.” 
 
* ”Vad är rätt vad är fel? 
När jag läser detta om ja till slöja eller nej till slöja, så gör det mig upprörd! Vi har faktiskt 
religionsfrihet idag i Sverige, tänk på det allesammans! Varför kan en duk på huvudet göra 
andra människor upprörda? Det finns faktiskt annat man bör tänka på och det första man kan 

                                                 
17 Integrationsverkets rapportserie (2005:2) Rasism och främlingsfientlighet i Sverige 
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tänka på är sig själv! Jag är själv inte muslim men kristen, visserligen kan man koppla slöjan till 
religion och det finns faktiskt kristna människor som bär slöja också. Det är svårt att sätta sig in 
i bärandet av slöja om man inte gör det själv, men se det som en mössa så fall, kan lova Er att 
hade ni åkt ner till ett varm religiöst land med mössa på er så hade landets invånare också tittat 
på Er! Jag tycker man kan inte alltid tro att så som vi lever här i Sverige skall andra också göra 
och det är rätt! Vad är rätt? Och vad är fel? Vad som är rätt för dig kanske inte är rätt för någon 
annan.” 
 
* ”Sjalen - en självvald gång 
Jag läste inlägget ”Förbjud slöja för unga flickor” och blev väldigt upprörd. Jag är en tjej på 
knappt 15 år som bär slöja och har gjort det sedan jag var 12-13 år, och det är inget jag har blivit 
tvingad över. När jag tog på mig min slöja var min syster 17 år och hade ännu inte valt slöjan - 
men det finns inget tvång inom Islam och det var hennes eget val att inte bära slöjan, och mina 
föräldrar kunde inte göra något åt saken förutom att uppmuntra henne. Jag har alltid fascinerats 
av dessa kvinnor som vågade sätta på sig slöjan och gå ut med den när jag var liten och jag har 
alltid tyckt om att ha slöjan på mig. 
 
Och vem är det som är förtryckt egentligen? Kallas det inte kvinnoförnedrande när tjejer ska ses 
ut som sexobjekt, sätta på sig lager med smink och visa så mycket som möjligt av kroppen för 
att bli accepterad i dagens samhälle? Det är sådant Islam kämpar emot. Vi kvinnor är inte 
männens leksaker! Visst finns de dessa muslimska kvinnor som blir misshandlade och tvingade 
- men det har inget med Islam att göra. Ni är fulla av fördomar - så fort ni hör att någon har blivit 
tvingad är alla muslimer likadana och alla tvingas.” 
 
Här framgår det tydligt hur kluven synen på slöjan är i Sverige 2006. 
 
Detta är bara några av debattinläggen, övriga debattinlägg kan man läsa på; 
http://barnzino.rb.se/zino.aspx?articleID=5138 
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Del II 

3. Argument för och emot sjalen i Sverige 2006 

Det annorlunda drar till sig mer uppmärksamhet än det som smälter in. Därför tycker jag att det 
är avgörande att söka svar på varför det är viktigt att bära huvudduk, speciellt som det i vårt 
samhälle inte är så lätt för den som väljer att klä sig annorlunda. Vilka argument framförs i 
debatten kring sjalen för - emot. Den muslimska sjalen har debatterats flitigt i media under flera 
år. Under 1900- talet har det uppstått en ”reveiling movement” (återbeslöjningsrörelse), ibland 
unga muslimska kvinnor som vuxit upp i ett mer sekulariserat samhälle än tidigare 
generationer. Den har idag vuxit till en internationell kvinnorörelse. Det är bland annat dessa 
kvinnors agerande som debatten om sjalförbud i Sverige handlar om. ”Bullock ser det som ett 
problem att den syn den västerländska debatten antagit, att en sjal är ett uttryck för 
kvinnoförtryck, baserar sig ofta på erfarenhet från de två länder där strikt niqab eller burqa 
påtvingats från statens sida; dels i Iran efter revolutionen 1979, dels i Afghanistan under 
talibanernas styre 1996-2000.”18 

 
Westerman skriver att ”motståndet mot sjal baseras på antaganden om att få kvinnor själva 
väljer att bära sjal”.19 

 
”Man ignorerar därmed samtliga andra motiv för att använda hijab och ger en bild av enbart 
förtryck, en tragik som givetvis är en oerhört viktig del att belysa, men som bara ger en del av 
sanningen” menar, Bullock.20 

 
Hijab har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang den används menar Följande 
exempel bör inte ses som en fullständig lista, men syftar till att ge en bild av den diversifiering 
som förekommer. Det statliga sjaltvånget i Iran och Afghanistan som beskrivs ovan är det mest 
kontroversiella inslaget. 
 
Westerman menar att övriga motiv handlar i högre utsträckning om ett eget val. Det mest 
närliggande är det religiösa, då man genom att följa den i koranen föreskrivna typen av klädsel 
öppet visar identifikationen med islam och får hjälp att leva renlärigt. En aspekt som betonas är 
att man minskar sexualiseringen av det offentliga rummet. De sociala motiven handlar ofta om 
att försäkra sig tillgång till den offentliga sfären. Det kan röra sig om att öka möjligheterna till 
förvärvsarbete, något som ännu är en omdebatterad fråga i muslimska länder, vilket man med 
traditionell klädsel kan göra mer acceptabelt. Hijab kan på ett kortsiktigt sätt, minska 
objektifieringen och göra att man i högre utsträckning blir bedömd för sin personlighet än för 
sitt utseende i samhället. De politiska motiven är mindre vanliga, i synnerhet i västerländska 
sammanhang. Slutligen kan bärandet av hijab bero på var man befinner sig; precis som det i 
väst finns en vardaglig klädsel baserad på sedvänjor, så finns det i den muslimska världen en 
syn på hijab som enbart ett vanligt klädesplagg.21 

 
Elin Berge skriver i förordet till sin bok: ”Slöjor”, om att många av de muslimska kvinnor hon 
fotograferat och talat med uttrycker hur de känner tvång från två håll Det svenskt avklädda, 
och det muslimskt påklädda. Någon som valt att blottlägga halsen har uttryckt skuldkänslor 
över att inte vara klädd nog. En annan skäms för att hon är för högljudd och utlevande, något 

                                                 
18 Bullock, Katherine, (2003). Rethinking Muslim Women and the veil. s. 95, 99, 109 
19 Westerman Cajsa (2001) Slöja eller inte slöja s. 25 
20 Bullock, Katherine,  (2003). Rethinking Muslim Women and the veil. s. 95, 99, 109 
21 Westerman Cajsa (2001) Slöja eller inte slöja s. 26 
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hon inte tycker stämmer överens med slöjans syfte. Alla kvinnor tvingas förhålla sig till 
förväntningarna på vad det innebär att vara kvinna.22 

 
I denna andra del av arbetet kommer jag att ta upp argument för och emot sjalen, argumenten 
har varierat från kraftigt motstånd mot det ”fundamentala islam” och dess kvinnoförtryck, till 
förespråkare för religionsfrihet, sekularism och ”vikten av att värna sin identitet”. Den stora 
uppmärksamheten kring dessa händelser samt det omfång de påföljande debatterna utgjort visar 
på den centrala position islam intagit i det svenska samhället. 
 
3.1 Lagt av sjalen för att bli hörd 

Anne Sofie Roald docent i religionshistoria i Malmö, konverterade till islam för över 20 år 
sedan och har varit en förkämpe för sjalen, men har nu ”lagt av den”. Jag har via E-post haft 
kontakt med Roald för att få hennes kommentar till varför hon lagt av sjalen. Som svar på min 
fråga hänvisar hon till artiklar i Dagbladet.no och Aftonposten där kan man läsa följande: 
 

- ”Jag vill gärna förklara varför jag har tagit av mig sjalen, säger Roald, som är en av få 
kvinnliga islamforskare i Skandinavien. 

- För det första upplevde jag att ingen riktigt lyssnade på mig. Jag upplevde alltid en mur 
mellan mej och dem jag pratade med. I väst har man en idé om att kvinnor med sjal är 
tysta, undertryckta och inte så intelligenta. Jag blev inte uppfattad som en objektiv i min 
forskning och för mig är det väldigt viktigt att bli tagen på allvar. Jag är forskare. Jag 
har skrivit många böcker, och jag har ett budskap jag vill nå ut med, säger Roald. Min 
identitet är att vara muslim. Men inte bara det. Jag är kvinna och forskare, och en stark 
identitet som forskare och lektor. Men har på sista tiden inte blivit bekräftad där. 

 
Roald valde nyligen att ta av sig sjalen 

- Terrorhandlingarna i USA 11 september 2001 var det var den direkta orsaken till 
avgörandet, säger hon. Jag började tänka på detta 2002: kanske sjalen inte var så viktig 
som jag tidigare hade trott. Kanske det inte var en så stor synd att ta av sjalen? Kanske 
andra ting i islam är viktigare. 

 
En del kvinnor säger att de känner sig trygga med sjal? 

- Jag har inget behov av att känna på det visset. Kanske invandrartjejer känner på det 
viset. När jag bar sjal var det väldigt stängt. Jag var osynlig. I Europa idag har sjalen 
en motsatt effekt. Folk tittar på en, sjalen har plötsligt blivit en identitet. Sjalen sätter 
också en mental spärr i ditt inre, för du vet - eller tror du vet- att folk ser på dig på ett 
speciellt sätt. Man får för sig att man anses vara mindre värd än ”vanliga människor”. 
Sjalen har ingen funktion här. I den muslimska världen fungerar det så att den som inte 
bär sjal får mindre respekt. I väst är det inte så med sjalen. 

 
Kvinnor har en tradition att bära sjal i islam. Hur kan du som muslimsk forskare och 
islamit lägga av den? 

- Det är mitt eget val om jag vill bära sjal eller inte. Jag väljer själv vilket slags 
förhållande jag vill ha till Gud, och det är säkert många som inte godtar att jag har lagt 
av sjalen, säger Roald. 
Hon undertrycker att både storsamfundet och muslimerna själva är skyldiga till att 
situationen för muslimska kvinnor med sjal har blivit så ohållbar. 

                                                 
22 Berge Elin & Mänga Edda (2006) Slöjor s. 6 
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- Sjalen har gjorts till något politiskt. Då jag började använda sjal 1982, var det för att 
det var en del av islam. I dag är kvinnor antingen bra eller dåliga muslimer beroende på 
om hon bär sjal eller inte, säger Roald. 

 
Är du inte rädd för att inte bli hörd av muslimerna nu när du tagit av sjalen? 

- Jo kanske, men jag tror att när det kommer till kritan, så är det bara de helt ytliga Som 
inte kommer att godta mig. Ok de har aldrig godtagit mig för heller, säger hon. Jag vett 
att många konvertiter i Sverige känner sig förråda av mig när jag la av sjalen. För dem 
har jag varit en offentlig person, men på det stora hela taget tar muslimer det bra. 

 
Roald menar att islam i västvärlden måste tolkas på nytt, i en ny tid och en ny värld.”23 
 
3.2 Argument för sjalen i Sverige 

Genom att bli en muhajjaba, en kvinna med hijaab, den islamska sjalen, tar sig många kvinnor 
rätten att bestämma över sina egna liv utanför familjens ofta manliga kontroll, men inom 
ramarna för det socialt och kulturellt acceptabla. För dessa kvinnor är islamisk klädsel inget 
hinder för ett aktivt deltagande i samhällslivet, utan tvärtom - ur deras perspektiv - själva 
förutsättningen för personlig autonomi och självbestämmande.24 

 
Det vanligaste motivet för att bära sjalen handlar i stor utsträckning om det egna valet. Det mest 
närliggande är det religiösa, då man genom att följa den i koranen föreskrivna typen av klädsel 
öppet visar identifikationen med islam och får hjälp att leva renlärigt. Ett annat av argumenten 
för att bära sjal som Bullock tar upp är att man på så vis vill avhjälpa en sexualisering av det 
offentliga rummet, då dessa delar inte hör hemma i samhället utan i den privata sfären mellan 
två makar. Sjalen kan, på ett kortsiktigt sätt, minska objektifieringen och göra att man i högre 
utsträckning blir bedömd för sin personlighet än för sitt utseende i samhället. Att uttrycka sin 
identitet är ett motiv som används av många kvinnor när argument för sjalen diskuteras, det 
handlar om att hävda sin muslimska identitet, både mot sin familj och mot det västerländska 
samhället. Slutligen kan bärandet av sjalen bero på var man kommer ifrån. Precis som i väst 
finns en vardaglig klädsel baserad på sedvänjor, så finns det i den islamska världen en syn på 
sjalen som enbart ett vanligt klädesplagg. Man socialiseras in i vissa samhällen och lär sig då att 
följa de etablerade klädkoderna.25 För dessa kvinnor är sjalen ett självständigt val i det 
västerländsk samhälle och utan på tryckning från familj. Detta kan motståndarna ha svårt att 
tolka med sina något snäva förklarings ramar. 
 
Annika Rabo, socialantropolog som har fältarbetat i Mellanöstern, betonar att det är viktigt att 
komma ihåg att för den absoluta majoriteten av de muslimska kvinnorna i världen så är 
överlevnadsfrågan den mest centrala. Majoriteten av världens muslimska kvinnor lever i länder 
där de är oerhört fattiga och det viktigaste överhuvudtaget är att hitta försörjning åt familjen. 
Där deltar kvinnorna i familjejordbruk och djurskötsel och där pågår ingen debatt om sjalen - 
om vad som är rätt eller fel. 
 
Det sägs att fler kvinnor bär sjal idag än för några år sedan. Men Annika Rabo är inte helt säker 
på att det stämmer. Det som har hänt menar hon är att i stora delar av den muslimska världen har 
sjalen blivit en viktig politisk symbol. En del kvinnor tar för första gången politisk ställning för 
att kunna bära sjalen. De bär hijab, som egentligen inte är en slöja, utan ett slags sjal. Man ser 

                                                 
23 Har fått Anne Sofie Roalds tillstånd att använda materialet ur artiklarna i Dagbladet.no och Aftonposten. 
24 Rabo, Annika. (1997) Kampen om slöjan - slöjan i kampen ur Kvinnovetenskaplig tidskrift 3/4 s. 62-68. 
25 Bullock, Katherine, (2003). Rethinking Muslim Women and the veil. s. 95, 99, 109. 
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också många muslimska invandrare, som kanske inte är beslöjade i sina hemländer, men som 
börjar bära sjalen när de kommit till Europa. Plötsligt känner de sig utsatta på ett helt annat sätt, 
och får ett annat behov för att visa sin identitet.26 

 
I andra länder har sjalen inneburit ökad frihet. Kvinnor från de sociala klasser som inte är lika 
privilegierade som kvinnor från överklassmiljöer känner sig tryggare i en enhetlig islamsk 
klädsel. 
 
Personligen anser Annika Rabo att islam, liksom alla andra religioner, är en patriarkalisk 
religion. ”Men om man ser det inifrån, och det är det intressanta, så anser de här kvinnorna att 
islam och feminism går väl att förena. Det som behövs är att de kämpar mot ett gammalt 
etablissemang. Det är i det perspektivet man kan se många av de här unga sjalbärerskorna. De 
anser att de genom religionen inte bara förbättrar sin egen position i samhället, utan alla 
kvinnors position.27 

 
Anne Sofie Roald skriver i boken: ”Blågul islam”, att inom den muslimska gruppen är det 
kvinnorna som blir de mest synliga med sina sjalar och långa klädnader. Det blir just kläderna 
som för icke- muslimer blir den främsta symbolen på det förtyck man antar att muslimska 
kvinnor utsätts för. I populärorientalismen lever fortfarande en föreställning kvar om 
muslimska kvinnor som handlingsförlamade. I kontrast till denna bild belyser Roalds artikel 
olika muslimska kvinnoaktiviteter i Sverige och visar hur muslimska kvinnor själva tar initiativ 
och aktivt tar del i en ”svensk islam”. Frågor som diskuteras är till exempel28 
kvinnoorganisationers inställning till integrationsfrågor i det svenska samhället. 
 
Exempel på argument for att unga flickor ska bära sjal i Sverige. 

- ”De flesta småflickor vill klä sig som vuxna kvinnor. Det gäller även muslimska flickor 
och sjalen.” 

- ”Kvinnor bör enligt islam täcka sitt hår och enligt strikt tolkning gäller det även 
flickor.” 

- ”Att klä sig så lär barn att vara starka och stå över samhällets ideal, som pressar på 
med utseendefixering och osunda modeideal.” 

 
3.3 Argument mot sjalen i Sverige 

Jämställdhet har framhållits som orsak till att sjalförbud bör genomföras. Ett förbud anses vara 
en fråga om att värna om kvinnors rättigheter, då de muslimska kvinnorna genom att bära 
sjalen är en sinnebild av förtryck. Detta framkommer som ett tungt vägande argument mot 
sjalen. 
 
Många sjalkritiker tar upp det vanskliga i att utsätta barn för religiösa val som att bära sjal. 
 
Förbudsivrarna verkar vara överens om att vårt, per definition, jämlika och sekulariserade 
samhälle har de bästa lösningarna på livsavgörande frågor. Därför är det nödvändigt för ”oss” 
att få ”dem” att förstå, att detta plagg är kränkande för dem att bära. 
 
Lisbeth Lindeborg, fil.dr i statsvetenskap skriver i DN. DEBATT 

                                                 
26 Gustafsson, Kerstin (1993) Intervju med Annika Rabo i boken; Profetens döttrar s. 30-31 
27 Gustafsson, Kerstin (1993) Intervju med Annika Rabo i boken; Profetens döttrar s. 30-31 
28 Roald, Anne Sofie (1999) Blågul islam s. 123 
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”Att acceptera slöja i offentliga yrken och institutioner i religionsfrihetens namn vittnar om en 
cynism utan like. Legitimerandet av slöjan här innebär att de förtryckta kvinnorna i de islamska 
länderna prisges. Dessutom är inte slöjan en ”religiös” symbol, påståendet att religiösa kvinnor 
måste bära sjal är inget annan än en seglivad myt menar Lisbeth Lindeborg. 
 

- För det första då det enligt Lindeborg är ologiskt att hänvisa till sjalbärandet som en 
”religiös” sed eftersom islam inte gör någon åtskillnad mellan politik och religion. I 
västvärlden gör man ständigt samma tankefel då man underlåter att se sjalbärandet 
som en politisk signal. 

- För det andra, menar Lindeborg, stämmer det inte att sjalbärandet är ett påbud av 
koranen, vilket är en vanlig uppfattning i väst även bland journalister. Då en av 
”burqa-damerna” i Göteborg hänvisar till att hon vill komma närmare Allah, är hon 
antingen grovt felinformerad eller också far hon med osanning. Ty som troende muslim 
måste man rimligen veta att islam inte bildar en enhet utan är uppdelad i minst åtta 
större trosriktningar. Var och en har sina underfraktioner med egna uttolkningar av 
koranen.29 

 
I ”Världspolitikens dagsfrågor” (2003), skriver Lindeborg att det är de ”urspårade 
tolkningarna” av Koranen som till största del används i den muslimska världen. Det är dessa 
kvinnofientliga versioner som befäster förtrycket och traditionen - de förhindrar att det 
moderna vinner inträde.30 

 
Soleyman Ghasemiani, socionom och författare skriver i boken: ”Slöjan: Jämställdhet eller 
kvinnoförtryck?” Slöjan är ett religiöst påbud som kännetecknar religionstillhörighet. Den har 
ingenting att göra i skolan eller på de samhälleliga arbetsplatserna. En del brukar kalla slöjan 
för en symbol för kvinnoförtryck. Soleyman tycker det är fel ordval i detta sammanhang. Sjalen 
är själva förtrycket inte bara dess symbol. Slöjan har i sig en betydelse. Den täcker över 
kvinnans hår och hennes kropp. Den tränger undan solen. Den förtrycker kvinnans naturliga 
känslor; gör henne instängd och isolerad från sin omgivning. Slöjans kvinnofientlighet är ett 
faktum, så uppenbart att kvinnorörelsen i väst borde ha varit på gatorna och bekämpat den för 
länge sedan.”31 

 
Exempel på argument mot att unga flickor ska bära sjal 
 

- ”Sjal eller heltäckande slöja på barn som inte nått puberteten är bara en kulturell 
tradition som inte har något stöd i Koranen.” 

- ”En liten flicka har inga kvinnliga behag att dölja. Att ändå iklä henne sjal innebär att 
hon sexualiseras. ” 

- ”Att ta på sig sjal är ett beslut som ska göras efter ett självständigt övervägande. Det 
kan man inte göra som barn.” 

 

                                                 
29 Lindeborg, Lisbeth (2004) Tvånget att bära slöja DN. Debatt 4 januari 2004 
30 Lindeborg, Lisbeth (2003) Världspolitikens dagsfrågor - kvinna i islam s. 16 
31 Ghasemiani, Soleyman (2004) Slöjan: Jämställdhet eller kvinnoförtryck? s. 35 

 17



Del: III 

4. Den mediala makten 

Bra journalistik förklarar förhållanden i samhället och ger läsaren fakta för att själv fatta beslut 
eller engagera sig som medborgare. Dålig journalistik skapar mer förvirring än belysning på 
hur saker och ting hänger samman. (Mahdi 2004) 
 
Journalistkåren kan ses som den fjärde statsmakten vars främsta uppgift är att granska 
makthavarna, det vill säga politiker och personer med stor beslutsmakt. Men likväl som 
politiker har makt, är också medierna en maktinstitution vilket de inte så ofta själva framhåller. 
 
Vad medierna betyder idag handlar mycket om hur de strukturerar vår sociala verklighet och 
därmed definierar handlingsutrymmet och valen32 (med medierna avser jag främst tryckta 
medier som dags- och kvällspress). Sverige är ett segregerat samhälle och vår 
nyhetsjournalistik bidrar till att skapa och upprätthålla en mental segregation. I 
nyhetsjournalistiken framstår invandrare och flyktingar framför allt som föremål för olika 
politiska och administrativa åtgärder. I medierna och det allmänna medvetandet tolkas 
begreppet ”invandrare” som liktydigt med annorlundaskap.33 

 
Ylva Brune skriver att ”mörka magi” som journalistiken skapar, bygger på koloniala 
känslostrukturer, där ”de andra” blir en projektionsduk för våra egna rädslor och undanträngda, 
hotfulla egenskaper. Den ”mörka magin” bygger in element och hotbilder i berättelserna, som 
skapar en känsla av kuslighet och obehag inför de utifrån kommande. I mediebilderna av islam 
är den ”mörka magin” ritualiserad i några stereotyper, däribland kvinnor i sjal, som tyckas ha 
införlivats i verklighetsuppfattningen hos en majoritet av den svenska befolkningen.34 

 
Medieforskaren Håkan Hvitfelt beskriver hur en form av främlingsfientlighet, fientlighet 
gentemot islam och muslimer, får näring och legitimitet av en strid ström av mediebilder. ”Vi 
har fått den paradoxala situationen att en majoritet av Sveriges befolkning ställer sig bakom 
regeringsformens deklaration om religionsfrihet, samtidigt som resterande 50 % av 
befolkningen har något som de tar ställning emot som t.ex., sjalen.”35 
 
Nyhetsjournalistiken kring invandring och integration, rasism och främlingsfientlighet bidrar 
till att forma våra uppfattningar i avgörande samhällsfrågor. Om den är okunnig, ytlig eller 
fördomsskapande, så försämras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt mångkulturellt 
samhälle. Det är alltså enligt Ylva Brune viktigt att fundera över sätt att förändra journalistiken 
och de kriterier som styr nyhetsvärderingarna. 
 
Jag upplever att den mediala bilden av sjalen och muslimska kvinnor i Sverige bygger på ett 
fåtal stereotypa uppfattningar, av medierna utvalda egenskaper, som dominerar över positiva 
och mer nyanserade bilderna. 
 

                                                 
32 Becker, Ekecrantz, Frid O1sson (1996):17 
33 Brune, Ylva (1998) Mörk magi i vita medier s. 9 
34 Brune, Ylva (1998) Mörk magi i vita medier s. 11 
35 Brune, Ylva (1998) Mörk magi i vita medier s. 12 
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4.1 Sjalen - mode som vill synas - meningsbärande? 

I en artikel i Aftonbladet 16/3 2006 kan man läsa om sjalmodet som har exploderat bland unga 
muslimska kvinnor. Dom har tröttnat på de traditionella sjalarna som finns att köpa från 
importbutiker. I stället går de till butiker som H & M, Indiska och Top Shop och köper vanliga 
sjalar, smycken och hårspännen. De skapar sina egna modesjalar. Tjejerna i artikeln har tydligt 
märkt hur fördomarna om att de skulle vara förtyckta kvinnor som är tvingade att bära sjal 
minskar när de gör sjalen mer personlig och moderiktig. 
 
Enligt ”Stora synonymordboken” (1990), är ordet språk liktydigt med uttryckssätt eller 
uttrycksmedel. Vi människor kan uttrycka oss på många olika sätt, genom ord, talade eller 
skrivna, genom nyansering av rösten eller med kroppsspråk. Klädselns betydelse som 
uttrycksmedel glöms ofta bort i det sammanhanget. Men faktum är att kläderna aldrig håller 
tyst. De ”tjattrar” hela tiden och berättar massor om oss, vare sig vi vill det eller ej. Med hjälp av 
klädkoder - regler eller konventioner som accepteras av en grupp människor - kan alltså ett visst 
plagg eller en viss klädsel, till exempel sjalen, informera omgivningen om att dess bärare är en 
kvinna och muslim. På detta sätt kan man ju tänka sig att det finns många olika koder, till 
exempel för olika grupper och religioner.36 

 
Hur blir ett plagg (eller klädsel) meningsbärande? Klädselns innebörd är inte bestämd en gång 
för alla, betydelsen skiftar efter vilka sammanhang kläderna används i och utifrån vilka 
förutsättningar de blir tolkade. Ett åskådligt exempel på hur ett plagg kan bli meningsbärande är 
”palestinasjalen”. Det som i Sverige kallas ”palestinasjal”, är ursprungligen de arabiska 
männens huvudkläde, hattah. Denna huvudklädnad är viktig i det islamska samhället. Den ger 
upplysning om varifrån dess bärare stammar och hans ställning i samhället.37 

 
Ett plagg eller en viss kombination av plagg blir alltså meningsbärande genom att plagget eller 
klädseln på ett mer systematiskt sätt blir använt i vissa sammanhang men inte i andra, eller av 
vissa grupper men inte av andra grupper, så att förhållandet mellan klädformer och värderingar 
åskådliggörs. 
 

                                                 
36 Jacobson, M (1994) kläder som språk & handling s 28 
37 Kjellman, G. (1993) Varats oändliga tinglighet s 169 
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Del: IV 

5. Riksdagspartierna som aktörer i sjaldebatten 

I denna del av arbetet kommer jag att närmare titta på de sju riksdagspartiernas 
ställningstagande kring sjalen i det svenska samhället. 
 
Det finns inget enhetligt politiskt agerande i Sverige för sjalförbud. Inget av riksdagspartierna 
driver kravet, dock finns det inom partierna olika tankegångar kring hur man ska hantera sjalen. 
Enskilda representanter från de olika partierna har kommit långt i debatten, en av dessa är 
folkpartiets Nyamko Sabuni. 
 
Jag har kontaktat alla riksdagspartierna och ställt följande frågor: 

- Viken ståndpunkt har respektive parti i sjal debatten? 
- Vilka argument för eller emot sjal finns inom partierna? 
- Inför valet 2006, - kommer partierna att driva någon fråga som rör argument kring 

sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige överlag? 
- Har partiet skrivit någon motion som tar upp argument för och emot sjalen i det svenska 

samhället? 
- Finns det några personer inom partierna som är speciellt engagerad i debatten om den 

muslimska sjalen? 
 
Svaren på dessa frågor återges här ordagrant, webbadresser som det hänvisas till redovisa 
längst bak under Internetkällor 
 
5.1 Folkpartiet 

1. Vilken ståndpunkt har folkpartiet i sjaldebatten? 
”Folkpartiet har ingen åsikt i denna fråga. Folk får klä sig som de vill. 
Jag anser att det inte är lämpligt att barn bär slöja. Jag skulle vilja införa en åldersgräns vid 15 år 
då man blir byxmyndig. Den som bär slöja när den är under den ålder ska slöjan betraktas som 
vilken huvudbonad som helst. Det vill säga kan man avkräva ett barn att ta av sig mössan så kan 
man avkräva ett barn att ta av sig slöja.” 
 
2. Vilka argument for eller emot sjalen finns inom partiet? Se tidigare svar. 
 
3. Inför valet I höst, - kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring 
sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor I Sverige överlag? 
Inte över slöja, men kanske kring hedersproblematik. Det är ju ingen invandrarfråga generellt 
men tillräckligt stort problem där det förekommer för att det ska uppmärksammas. 
 
4. Har folkpartiet skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i det 
svenska samhället? Nej 
 
5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt engagerad i frågor rörande den 
muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället? 
Nyamko Sabuni, riksdagsledamot (fp) Näringsutskottet. 
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5.2 Moderaterna 

”Frågeställningen om t ex hur skolan skall hantera situationer som uppstår när elever väljer att 
använda s.k. burka har många bottnar. Dels handlar det om religionsfrihet, dels om jämställdhet 
och om att förhindra diskriminering. Till att börja med är det viktigt att slå fast att det inte är 
motiverat för riksdagen att förbjuda burka. Det är i allt väsentligt en del av religionsfriheten och 
personligt val att bruka olika klädsel. Hur människor klär sig i allmänhet är inte en fråga för 
lagstiftning. Utöver frågor som är så viktiga att politiken är beredd att med lag styra människor 
beteende finns dock andra situationer, där politiken snarare bör delta i en diskussion om 
normer. Det gäller en stor del av jämställdhetsfrågorna och synen på kvinnors möjligheter, som 
handlar om hur detta betraktas i personliga relationer och familjesituationer. Synen på 
jämställdhet är en del av samhällets normbildning, som vi alla är del av och har ansvar för. Där 
emot finns det situationer i skolan som svårligen går att förena med klädsel som täcker ansikte 
och ögon. Vi för då ett resonemang om funktion och situation, inte om bruket av burka i sig. 
Häri ligger avvägningen mellan religionsfrihet och skolans realitet. Genom ett sådant 
resonerande förhållningssätt är det, såsom nyligen visats, möjligt att komma fram till bra 
lösningar, som respekterar både enskildas vilja och skolans behov. Det är genom dialog ute på 
skolorna som ett hållbart förhållningssätt kan utkristalliseras. I det mest uppmärksammade 
fallet - Burgårdens utbildningscentrum i Göteborg - löstes problemet genom diskussion rektor 
och elever emellan. De landade i att eleverna visar ansiktet och händerna under lektionerna, vid 
prov och vid skolentrén men klär sig som de vill övrig tid. Diskussionen har därmed flyttats till 
en fråga om funktion, inte om plagget i sig. Det synsättet delar vi för skolans del. Du kan läsa 
mer om ett angränsande område, som vår syn på jämställdhet, i vår motion som du hittar på 
bifogad länk.” 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&doktyp=mot&rm=2005/06&bet=Sk4
96&dok_id=GT02Sk496 
 
nya moderaterna Minna Ljunggren 
Jur. kand, Moderata Riksdagskansliet 
 
5.3 Kristen Demokratisk Samling 

”Kristdemokraterna är för religionsfrihet. Den religiösa pluralismen ska inte bara tolereras utan 
även respekteras. Som parti har vi bara uttalat oss om att det bör vara tillåtet att bära slöja i 
skolan. I övrigt har vi inte uttalat oss i sjalfrågan. Någon specifik fråga angående 
invandrarkvinnors levnadsvillkor i Sverige kommer inte att drivas under valet 2006. KDS har 
Jonas Arnell sakkunnig i utbildningsfrågor, han kan möjligen utveckla argumentationen kring 
sjalen i skolan en aning.” 
Anna Sundelius 
Pol. Sakkunnig, rättssekretariatet, kristdemokraternas riksdagskansli 
 
5.4 Miljöpartiet 

1. Vilken ståndpunkt har Mp i sjaldebatten? 
Miljöpartiets syn är att alla människor i alla sammanhang ska få klä sig som de vill, och att detta 
inkluderar sjalar. 
 
2. Vilka argument för eller emot sjalen finns inom partiet? 
”Vi vill inte förringa det förtryck som vissa förknippar med det tvång att bära sjal som finns 
inom vissa familjer och grupper, men tror inte att det bekämpas bäst med ett förbud. Vi har flera 
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aktiva miljöpartisters om brutit med sin familj på grund av sådant tryck. Allas rätt att själv få 
välja sitt individuella uttryck är en viktig grundsten i den gröna ideologin och därför att det 
viktigt för oss att kvinnor som behöver stöd i att stå mot krav på sjal och andra krav som 
framförs med kulturella och religiösa argument får det från samhället i stort och framförallt i 
skolan. Om det går långt ska kvinnorna få hjälp att bryta helt genom skyddat boende. Detta är 
en problematik som är aktuellt på varje skola, men som inte kan lösas genom generella 
riktlinjer.” Ett exempel: 
http://www.mp.se/default.asp?mainframe=templates/template_78.asp?number=61694&avdnr
=123 
 
3. Inför valet i höst, - kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring 
sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige över lag? 
”Jämställdhet är en central fråga för oss och vi kommer i valet att fokusera på frågan om 
ojämställda löner, men lyfter inte någon fråga som specifikt berör invandrarkvinnor.” 
 
4. Har mp skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i det svenska 
samhället? Nej 
 
5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt Engagerad i frågor rörande den 
muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället? 
”Två miljöpartister som engagerar sig mycket i muslimers, d.v.s. både kvinnor och män, 
situation, i Sverige är Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan.” 
 
Vänligen 
Karolina Algotsson 
Miljöpartiet de Gröna 
 
5.5 Vänsterpartiet 

1. Vilken ståndpunkt har vänsterpartiet i sjaldebatten? 
”Vi anser inte att det finns något problem med att bära sjal om personens frihet som människa 
inte begränsas av det. Vi anser att det är viktig att var och en får klä sig som han eller hon vill. 
Ingen ska tvingas att bära religiösa symboler mot sin vilja och ingen ska heller förvägras det, 
när det sker av fri vilja.” 
 
2. Vilka argument för eller emot sjalen finns inom partiet? 
”Diskussionen som förs i partier rör lite olika dimensioner av ämnet. Jag kan redogöra för delar 
av den. Det kan handlar dels om svårigheten att dra gränsen mellan den rätten att manifestera en 
religiös uppfattning och friheten att slippa utsättas för religiösa manifestationer. Debatten om 
sjal, slöja och burka har varit omfattande särskilt i Frankrike och Danmark. Vi ser spår av denna 
debatt även i Sverige och man kan egentligen säga att flera olika debatter uppstått. Dels handlar 
det om en mer generell diskussion om bruk av vissa former av sjal/slöja hos minderåriga flickor 
och dels en diskussion om hur man eventuellt ska förhålla sig till detta i skolan. Frågan är alltså 
mångfacetterad och egentligen mycket omfattande. Sedan har ju Sverigedemokraterna rest 
frågan om sjalförbud i skolan i ett flertal kommuner och utnyttjar förstås det utrymme denna 
fråga ger för att elda på sin rasistiska propaganda. 
 
Det som diskuteras i partiet är också att förtryck av kvinnor kan aldrig försvaras ut från 
religiösa, kulturella eller s.k. hedersrelaterade förklaringar. Men även om man kommer fram till 
att slöjan är en del av ett kvinnoförtryck är det inte nödvändigt att ett förbud skulle vara en bra 
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lösning. Kanske är andra insatser bättre, kanske ska man skilja på hur man ser på olika former 
av sjal/slöja. 
 
Även om man betraktar sjalen som ett uttryck för ett patriarkalt system som förtrycker kvinnor 
betyder förstås inte detta att alla kvinnor som bär sjalen varken är undertryckta eller offer. Det 
kan vara så att vissa kvinnor bära sjal som protest för att visa en reaktion mot ett samhälle där de 
i alla fall blir förtryckta. Vissa muslimska feminister har försvarat bärandet av sjalen/slöjan som 
ett sätt att komma undan den sexualiserade vardag som präglar det västerländska samhället - 
alltså som ett sätt att vägra vara könsobjekt.” 
 
3. Inför valet i höst kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring sjalen 
eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige överlag? 
”Vi kommer inte att driva frågan om sjal. Men vi försvarar rätten att bära den. Däremot kämpar 
vi för att komma tillrätta med de orättvisor som alltmer präglar det svenska samhället och som 
drabbar de invandrade kvinnorna kanske allra mest. För när klyftorna växer drabbas vissa mer 
än andra. Vi driver en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot 
diskriminering. Ytterst handlar det om rätten till arbete, utbildning och en värdig bostad.” 
 
4. Har vänsterpartiet skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i 
det svenska samhället? Nej, inte specifikt. 
 
5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt engagerad i frågor rörande den 
muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället? 
”Det finns säkert flera, men en av dem som är ansvariga för dessa frågor för vänsterpartiet är 
riksdagsledamot Kalle Larsson som sitter i socialförsäkringsutskottet.” 
Med vänlig hälsning / Sofia Johansson 
Politiskt sakkunnig, vänsterpartiet. 
 
5.6 Centern 

1. Vilken ståndpunkt har Centerpartiet i sjaldebatten? 
”På Centerpartiets stämma 2004 togs beslut mot att inte förbjuda sjal i skolan eller någon 
annanstans i samhället. 
 
Här är texten från stämman 2004: 
 
Kulturella och religiösa uttryck 
I Sverige ska alla få klä sig i enlighet med sin andliga övertygelse, det kan handla om att bära ett 
kors kring halsen, turban eller huvudduk. I dagens mångkulturella samhälle ser vi många olika 
exempel på hur människor klär sig. Det är varje människas ensak hur hon klär sig och vilka 
betydelser hon tillskriver sina plagg. Skolan är inte något undantag, utan ska respektera varje 
individs önskemål att få klä sig i enlighet med sin egen andliga övertygelse så länge klädseln 
inte skyler ansiktet. Diskussionen om huruvida kvinnor och flickor ska få bära slöja i skolan, 
eller i offentliga yrken, är komplex och det är viktigt att man lokalt har en öppen dialog kring 
dessa frågor så att kvinnor och flickor stärks så att de självständigt kan göra medvetna aktiva 
val huruvida de vill bära slöja eller inte. Slöjans funktion behöver inte nödvändigtvis betraktas 
som något förtryckande i sig. Samtidigt kan man inte blunda för att slöjan, om den blir ett tvång, 
kan göras till ett uttryck för ett patriarkalt förbud. Det måste därför framhållas att bruket av slöja 
ska vara ett fritt val. För Centerpartiet är det centralt att viljan att markera sin religiösa 
övertygelse och sin samhörighet med en kultur ska respekteras av skolan. (motion 406)” 
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2. Vilka argument för eller emot sjalen finns inom partiet? 
Jenny centerpartiets sak kunnige hänvisar till partiets hemsida under stämmor och gå in på 
stämma 2004 och titta på stämmoprotokoll kring sidan 6, där står vilka som uttalat sig för och 
emot och vad de sagt i korta ordalag. Dessa personer kan du kontakta för att höra mer om deras 
argument om du inte kan utläsa det ur protokollet.” 
 
3. Inför valet i höst, - kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring 
sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige överlag? 
”Nej, inte som någon prioriterad valfråga från partiet. Just kvinnors villkor, och kanske också 
invandrarkvinnors villkor, fokuserar främst Centerpartiets kvinnoorganisation på - 
centerkvinnorna, ordförande är Annika Qarlsson annika.qarlsson@riksdagen.se” 
 
4. Har Centerpartiet skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i 
det svenska samhället? 
Jenny centerns politiskt sakkunniga svarar; 
- Nej, inte någon riksdagsmotion från partiet vad jag vet. Men sök gärna i riksdagens databas då 
det kan finns någon enskild motion från någon c-riksdagsledamot eller kanske någon från 
längre tillbaks i tiden. Jag har försökt kolla detta men inte funnit något.” 
 
5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt engagerad i frågor rörande den 
muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället? 
”Se från stämmodebatten som jag hänvisade dig till i fråga 2. Aprham Melki var en av dem som 
var for ett förbud mot slöja i skolan. Han har mailadress: 
melki.a@tele2.se 
För ett icke-förbud var Christine Chambay på samma stämma 2004. 
 
Centerpartiets ungdomsförbund är också, precis som partiet, emot ett slöjförbud. Kontakta 
Marie Wickberg som är pressekreterare där (info finns på www.cuf.se)” 
 
Politiskt sakkunnig: Jenny Andersson 
jenny.andersson@riksdagen.se 
 
5.7 Socialdemokraterna 

Då jag inte har fått svar på mina frågor från socialdemokraterna har jag använt mig av material 
från muslimska socialdemokratiska kvinnoklubben. 
Information från Internet - socialdemokraternas hemsida inklusive länkar: 
 
”Därför bildade vi en muslimsk socialdemokratisk kvinnoklubb 
Vi var några kvinnor som 19 maj 2003 besökte riksdagen för att lyssna på 
interpellationsdebatten ”rätten att bära slöja”. Vi hade en livlig diskussion om makt, inflytande 
och feminism med interpellanten riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay. Under 
diskussionen väcktes ett enormt behov och intresse bland oss kvinnor för ett politiskt 
engagemang. Det ledde fram till att vi ville bilda en socialdemokratisk kvinnoklubb. Och så 
blev det! 
 
Idag har vi 70 medlemmar, vi kommer under våren att arbeta intensivt för att vi ska bli fler. 
Målet är att den muslimska kvinnan ska vara med och påverka sin egen situation. 
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Efter den 11 september har situationen för muslimer, framförallt kvinnor som bär huvudduk, 
blivit svårare. Ibland i debatten förknippas vi med allt som är negativt, primitivt och barbariskt. 
Vi vill förändra den bilden, även om den handlar mycket om fördomar, attityder som förstärks 
av våldsdåd som en del islamister begår i Islams namn. Vi muslimska kvinnor brottas med 
samma problem som andra kvinnor, men det finns en barriär som vi måste kliva över för att 
närma oss varandra. Det finns en potential hos oss och det ska vi ta vara på. Vi vill sprida en bild 
av Islam och muslimska kvinnor som är den motsatta av den mediala bilden.”38 

 
5.8 En Sammanfattning av riksdagspartierna svar 

Vad gäller partiernas ståndpunkt i sjaldebatten menar alla partier att i Sverige ska man kunna 
klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse. 
 
Folkpartiets Nyamko Sabuni anser inte att det är lämpligt att barn bär slöja. Hon vill införa en 
åldersgräns vid 15 år för att bära sjal i svenska skolor. 
 
Moderaterna anser att man utifrån enskilda fall ska föra en diskussion om funktion och 
situation, det handlar inte om att förbjuda någon att bära sjal. Genom ett sådant resonemang är 
det möjligt att komma fram till en lösning som respekterar både skolan och den enskildes vilja. 
Diskussionen har i och med detta flyttats till en fråga om funktion, inte en fråga om plagget i 
sig. 
 
Vänsterpartiet för en diskussion om bland annat det förtyck kvinnor utsätts för. Sådant kan 
aldrig försvaras utifrån religiösa, kulturella eller hedersrelaterade förklaringar. Även om det 
skulle framkomma uppgifter om att sjalen är kvinnoförtryckande, så tror vänsterpartiet inte att 
ett förbud av sjalen är den rätta lösningen. 
 
Miljöpartiet syn är att alla människor i alla sammanhang ska få klä sig som de vill, detta gäller 
även sjalen. Man tror inte att sjalfrågan ska bekämpas med förbud. 
 
Centern har på sin stämma 2004 fattat beslut om att inte förbjuda sjalen i skolan eller någon 
annanstans i samhället. Centerpartiets kvinnoorganisation driver frågor om kvinnors villkor, 
men de har inte något sådan valfråga. 
 
Socialdemokraterna har en muslimsk socialdemokratisk kvinnoklubb som kämpar för att 
förändra den bild som media ger av den muslimska kvinnan, däribland även synen på sjalen. 
 
Det visar sig att inget av riksdagspartierna har skrivit någon motion som fokuserar på argument 
för eller emot sjalen i det svenska samhället. Däremot har alla partier någon eller några personer 
som är partiernas sakkunnig i sjalfrågan. Man kan kontakta partiernas sakkunniga i sjalfrågan 
för att få mer information om de olika partiernas ståndpunkt i sjaldebatten. 
 
Svenska folket går till val 2006 och inget av partierna kommer att driva någon fråga som rör 
argumenten kring sjalen eller invandrarkvinnors villkor specifikt. 
 

                                                 
38 Har E-postat socialdemokratiska partiet vid flera tillfällen utan resultat, därav har jag inte kunnat redogöra för 

deras svar på de frågor som jag ställt till alla partierna. Har i stället använt mig av material från muslimska 
socialdemokratiska kvinnoklubben. 
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6. Diskussion 

Det övergripande målet med denna uppsats har varit att titta på 
- Synen på sjalen i Sverige och argument for och emot sjalen. 
- Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället 

 
Min studie har rört sig på flera nivåer. Det innebär att jag har haft ett förhållandevis rikt material 
att förhålla mig till. I uppsatsen har jag velat lyfta fram synen på sjalen i det svenska samhället 
2006. Jag har gett exempel på argument för och emot bärande av sjal. Riksdagspartiernas 
ställning i frågan har givits stort utrymme i uppsatsen då det har varit viktigt för mig att även 
presentera några konkreta fakta i debatten kring sjalen. 
 
Med hjälp av integrationsverkets mätning av allmänhetens inställning till muslimska kvinnors 
bärande av sjal (tabell sid 13) vill jag förmedla den bild och inställning till sjalen som råder i det 
svenska samhället. Det framgår i undersökningen att mellan 30 - 37 % av den svenska 
befolkningen är helt emot sjalen överhuvudtaget i skolor och på arbetsplatser. 
 
I tidningen ”Barn” som ges ut av Rädda Barnen, kan man ta del av debattinlägg kring sjal eller 
inte sjal. Frågan kan ställas - varför bär dom sjal? Med dessa inlägg vill jag här ytterligare 
understryka den, som jag uppfattar, negativa inställningen till sjalen som råder i det svenska 
samhället. 
 
Det har sagts att religionsfriheten i Sverige är generös så länge som inte utövandet syns i det 
offentliga livet. I det sekulariserade samhället är religionen förpassad till hemmets sfär. Att 
alltför tydligt synliggöra sin religiositet kan därför uppfattas som provocerande av 
omgivningen. Den fasta övertygelsen som muslimskt troende kvinnor manifesterar i sin 
klädedräkt väcker blandade känslor hos människor omkring dem. Detta skulle kunna tolkas 
som en reaktion på ett starkt motstånd mot den tydliga symbol som sjalen utgör för islams 
närvaro. För en muslimsk kvinna som bär sin sjal kan det handla om att få omgivningen att 
acceptera och respektera de särskilda föreskrifter och normer som hon har att följa, trots att det 
ofta för den muslimska kvinnan eller flickan kan påverka deras vardag i det svenska samhället. 
 
Jag har kunnat dra slutsatsen att för de muslimska kvinnor som vill leva i enlighet med sin 
religion och djupa värderingar så präglas deras vardag av synliga uttryck även här i Sverige. 
Om samhället skulle förneka dessa kvinnor rätten att bära sjal skulle det kunna ge upphov till 
frustration, skuld och stress - då det för många muslimska kvinnor är en mycket viktig del av 
deras religion. I studier av kvinnors religiositet har inte sällan kvinnor tolkats som bärare av 
traditionella värden och hit kan man räkna sjalen. I min uppsats bekräftas denna bild samtidigt 
som jag anser att den bör granskas och ifrågasättas. Det jag menar är - att enbart se kvinnor som 
bärare av förmodern religiositet i det senmoderna samhället är att förminska deras religiositet. 
Samtidigt tycks kvinnor i en kultur, till exempel i Sverige, bli tilldelade rollen som bärare av 
dessa traditionella värden. 
 
Därför tycker jag att det är mycket viktigt nu när sjalens vara eller inte vara står på den svenska 
dagordningen att skapa klarhet i vad argumenten för och emot sjalen verkligen innebär. 
Argument som framförs i debatten, består å ena sidan av, att den svenska jämställdheten inte 
ska ”solkas ner” av ”patriarkaliska kulturer”, och å andra sidan av, att det offentliga rummet ska 
hållas fritt från religiösa symboler. De som anför jämställdheten som argument menar att sjalen 
är kvinnoförtryckande och att den härstammar från kulturer där män har all makt. 
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Argument för att bära sjalen är vanligen motiv som i stor utsträckning handlar om det egna 
valet. Det mest närliggande är det religiösa då man, genom att följa den i koranen föreskrivna 
typen av klädsel, öppet visar identifiering med islam och får hjälp att leva renlärigt. En 
bidragande orsak till den stora uppståndelsen kring sjalen är naturligtvis media. Den negativa 
bilden av den muslimska kvinnan bärande sjal får näring och legitimitet av en strid ström av 
mediabilder. 
 
Det kan ligga en del i Bullocks tankar om att det stora problemet är den syn som den 
västerländska debatten antagit, att en sjal är ett uttryck för kvinnoförtryck. Detta baserar sig på 
erfarenheten i endast de två länder där strikt niqab eller burqa varit påtvingade från statens sida; 
dels i Iran efter revolutionen, dels i Afghanistan under talibanernas styre. Motståndet mot slöjan 
baseras på antaganden om att få kvinnor själva väljer att bära sjalen, utan blir lurade till att bära 
den av sina föräldrar eller inflytelserika imamer. Tyvärr ignorerar man ofta i väst andra motiv 
för att bära sjalen, och media hjälper till att ge en bild av enbart förtryck, en tragik som är 
oerhört viktig att belysa, men som bara ger en del av sanningen. 
 
I det material jag har använt som underlag till denna uppsats har jag kunnat dra slutsatsen att de 
muslimska kvinnorna ser sig själva som symboler för hur västvärlden förtrycker kvinnor. Detta 
i motsats till hur jämställda och frigjorda många av de muslimska kvinnorna känner sig. I 
grundmaterialet framgår det en strävan efter att upphäva gränser, att skapa något homogent och 
fastställa gränser. Detta mål nås bäst med hjälp av muslimerna själva men även med hjälp av de 
svenska regeringspartierna. 
 
Var står då de svenska riksdagspartierna i sjaldebatten? 
I den andra delen redovisar jag uppsatsens empiriska material. Jag har konstruerat fem 
frågeställningar kring synen på sjalen i det svenska samhället som sakkunniga personer inom de 
olika riksdagspartierna har besvarat. 
 
Jag återger i uppsatsen svaren på frågorna och här framgår det bland annat att inget av partierna 
inför valet 2006 kommer att ta upp någon fråga som rör sjalen eller invandrar -kvinnors 
livsvillkor överlag. Ingen motion som tar upp argument för eller emot sjalen har skrivits av 
något av partierna. Dock är alla partierna överens om att man får klä sig som man vill i Sverige 
i enlighet med sin religiösa övertygelse och alla partier är överens om att Sverige är ett land där 
religionsfrihet ska gälla. 
 
De parter som har mer konkreta tankar och idéer om sjalen är främst: 
 
Folkpartiets Nyamko Sabuni är den som sticker ut hakan, hon vill ha en åldersgräns 
vid 15 år, för att få bära sjalen. 
 
Men också Moderaterna har tittar på lösningar kring de enskilda fall där sjalen blir ett problem 
i skolmiljön och löser detta med, diskussion och har därmed flyttat problemet till en fråga om 
funktion och inget om plagget i sig. 
 
I Vänsterpartiet diskuteras det en del, man säger att: även om man skulle komma fram till att 
sjalen är en del av ett kvinnoförtryck är det inte nödvändigtvis så att ett förbud skulle vara en 
bra lösning. Kanske ska man skilja på hur man ser på olika former av sjal. 
 
Centerpartiet har en ståndpunkt och det gäller; att det är varje människas ensak hur hon klär 
sig och vilka betydelser hon tillskriver sina plagg. Skolan är inget undantag, utan ska 
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respekteras efter varje individs önskemål och andliga övertygelse, så länge klädseln inte 
skyler ansiktet 
 
Jag anser utifrån mitt empiriska material att det är ganska tamt bland de politiska partierna då 
det gäller argument för och emot sjalen. Inte minst med tanke på att så många svenskar är 
negativt inställda till sjalen i det svenska samhället så borde det föras en starkare och mer tydlig 
diskussion kring sjalen på riksdagsnivå. 
 
Bland muslimerna själva görs det dock försöka att vända den negativa bilden av sjalen, genom 
att bland annat skapa ett mode i sjalen - göra sjalen till ett plagg som blir meningsbärande. 
Genom att sjalen blir använd på ett mer systematiskt sätt i en mängd sammanhang så 
åskådliggörs förhållandet emellan klädformen och värderingar. På det viset flyttas diskussionen 
kring sjalen till en fråga om funktion och inte till en fråga om plagget i sig. 
 
Innehållet i denna uppsats är resultatet av min forskning och jag har kommit till slutsatsen att en 
bit tyg på huvudet, oavsett om man kallar det hijab, burqa, slöja, sjal eller schalett, inte berättar 
historien om dem som bär sjalen - dem som det egentligen borde handla om. 
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7. Sammanfattning 

Uppsatsen är skriven i första hand som en betraktelse över sjalen i den svenska kontexten. Det 
grundläggande syftet med uppsatsen har varit att titta på 

- Synen på sjalen - argumenten för och emot 
- Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället 

 
Det övergripande målet med detta arbete har inte varit att skriva ännu en uppsats om den 
muslimska sjalen. Jag har valt bort material som rör sjalens kontext i andra länder, har även valt 
bort användandet av koranen och bibeln som litteraturkällor. 
 
Uppsatsens del I inleds med några stycken som tar upp; 

- synen på sjalen i Sverige, 
- sjalen i västerländsk kontext och 
- integrationsverkets tabell vilken visar den syn som finns i samhället när det gäller 

”muslimska kvinnor bärande sjal”. 
Detta för att få en grund att utgå ifrån när jag sen tittar på argument för och emot sjalen i 
uppsatsens del II. 
 
Ger i uppsatsens del III också en bild av medias roll i sjaldebatten, försöker visa på att 
nyhetsjournalistiken kring sjalen bidrar till att forma vår uppfattning i denna samhällsfråga. 
 
Jag har gjort en liten empirisk studie genom att ställa fem frågor som jag e-postat till alla 
riksdagspartierna för att se vad partierna tar för ställning i sjaldebatten. Svaren på dessa frågor 
kan man läsa i uppsatsens del IV. Det framgår dock tydligt att alla riksdagspartierna har en 
ganska enhetlig ståndpunkt i sjaldebatten där man menar att alla ska kunna klä sig i enlighet 
med sin religiösa övertygelse. 
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1. Inledning


I min C- och D-uppsats har jag skrivit om kvinnan i historien; som härskarinna, helgon och häxa under medeltiden. Syftet med dessa uppsatser har varit att påvisa hur synen på kvinnan har förändrats genom historien. När jag nu fick möjlighet att skriva E-uppsats var valet enkelt - jag ville studera kvinnan av idag. Eftersom jag är religionshistoriker och dessutom intresserad av islam blev ämnesvalet ganska naturligt. Den muslimska kvinnans sjal - och hur man kan se på företeelsen utifrån svenskt kontext. Debatten om dess ”lämplighet” har ju förekommit i medierna under en tid. Jag har försökt att ge en allmän bild av synen på sjalen i Sverige - vilka argument som framkommit för och emot densamma. Sedan är det upp till läsaren själv att bedöma och värdera på vilket sätt man väljer att se på sjalens existens i vårt samhälle.

1.1 Bakgrund


Under senare tid har debatten om huruvida man ska förbjuda sjalen i skolan intensifierats. I Frankrike röstade parlamentet nyligen igenom ett förslag att förbjuda religiösa föremål vid landets statliga skolor. Här i Sverige har frågan pyrt, men riksdagspartierna har valt att inte lägga sig i debatten på allvar ännu. Folkpartiets Nyamko Sabuni har dock försökt skapa diskussion i riksdagen kring sjalförbud för flickor i svensk grundskola.


Det finns inga enkla svar på de frågor och argument som rör sjalen. En del konflikter är svåra att lösa även när de inblandade motiveras av en känsla av ärlighet och tolerans, vilket i stor utsträckning saknas i den debatt som idag förs kring sjalen. Dessutom har varje tvist sin egen unika historia och omständigheter som måste tas med i beräkningarna när man arbetar fram en rättvis och fungerande lösning.


Sjalen ses generellt som symbol för kvinnoförtryck i västvärldens ögon. Lisbeth Lindeborg, Soleyman Ghasemiani, Nyamko Sabuni och många med dem argumenterar mot användandet av sjalen i Sverige. De muslimska kvinnorna och många andra med dem framför argument som talar för att använda av sjalen i Sverige.


Bevisligen finns det olika argument för och emot sjalen. Det har skrivits en hel del rapporter, uppsatser, böcker och inte minst diskussioner i massmedia om sjalen. Syftet med detta material är inte att skriva ännu en rapport om sjalen, utan att med hjälp av färska studier titta på vilka argumenten för och emot sjalen är. Vill på detta vis försöka klarlägga de grundläggande byggstenarna för de olika argumenten kring sjalen.


1.2 Utgångspunkt och syfte


Min utgångspunkt i denna uppsats är titta på den komplexitet debatten kring sjalen utgör. Klargöra vissa aspekter kring sjalen i Sverige 2006, för att sedan titta på argumenten för sjalen respektive argumenten mot sjalen.


Det pågår i Sverige och övriga Europa en diskussion om muslimska kvinnors bruk av det som - felaktigt - kallas slöja, vilket visar en allvarlig brist på medvetenhet om ”sjalen”.


Jag har två syften med uppsatsen:


· Synen på sjalen - argument för och emot


· Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället


I detta arbete kommer huvudsakligen material gällande Sverige att användas. Det finns en del uppsatser, artiklar och en väldig massa material skrivet av massmedia om ”sjalen”. Det finns inte utrymme i detta arbete att undersöka material för och emot sjalen i andra länder. Jag har därför valt att göra en avgränsning och väljer då att titta närmare på argumenten kring sjalen i Sverige - eftersom det känns mest angeläget.


De muslimska kvinnorna och flickorna befinner sig i en trepartsrelation till följd av att de ingår i två kollektiv. Det ena är som medborgare i Sverige, där medborgarskapet ger individen en rätt till rättigheter.
 Det andra är som medlem i den etnokulturella gruppen där familjen och släkten har en central roll. Juristen Ayelet Shachar kallar denna trepartsrelation för en mångkulturell triad.
 Denna mångkulturella triad kan illustreras på följande sätt.




Utgångspunkten i uppsatsen kommer att vara relationen mellan dessa tre. Hur förhåller sig de svenska riksdagspartierna till sjalen som kulturrelaterad symbol? Riksdagspartiernas agerande i sjaldebatten är av betydelse för kvinnors och flickors möjlighet att få välja om de vill följa muslimsk tradition eller ej.


För att ge svar på syftet har arbetet delats upp på följande sätt;


· Första delen av arbetet innehåller kvantitativ forskning och olika aspekter kring sjalen.


· Andra delen består av empiriskt material, då jag har kontaktat de sju riksdagspartierna och gjort intervjuer, med utgångspunkt från fem frågeställningar.


· Tredje delen redovisar vilka argumenten för och emot mot sjalen är.


· Fjärde och avslutande delen behandlar hur man skulle kunna försöka integrera sjalen i det svenska samhället.


1.3 Metod


Inför denna uppsats har jag gjort ett grundligt litteraturstudium av rapporter, uppsatser och forskar material som är skrivet i ämnet ”sjalen”. Det övergripande målet med detta arbete är dock inte att presentera ännu en rapport OM sjalen, utan jag har valt att titta på argument omkring sjalen. Har i arbetet inte gjort några komparativa utblickar till muslimska länder vilket är vanligt förekommande när man fördjupar sig i ämnet ”sjalen”. Arbetet innehåller inte några hänvisningar till vare sig bibeln eller koranen. Det finns en lucka i svensk forskningen som denna uppsats är tänkt att täppa till. Det har inte skrivits något som klargör synen på sjalen i Sverige. Försöker fylla denna lucka genom att synliggöra argumenten för och emot sjalen i Sverige.


Denna uppsats är skriven utifrån ett svenskt sammanhang och med ett jämförande perspektiv som är tänkt att belysa argumenten för och emot den muslimska sjalen.


Analysen kommer att bedrivas genom en granskning av sjaldebatten med hjälp av kritisk metod. Den granskade tidsperioden kommer att vara våren 2006, alltså tidpunkten före det svenska regeringsvalet.


1.3.1 Kritisk samhällsvetenskaplig metod


Med kritisk forskning i allmänhet avses den sedvanliga faktagranskningen, men kritisk forskning som egen disciplin syftar till ett mer grundläggande ifrågasättande då ”den söker” komma under ytan på vanliga källor till missnöje och traditionella motsättningar för att utforska och diskutera antaganden och djupare sociala formeringar.


Alvesson m fl skisserar ett förslag på metodologiskt upplägg som är användbart om man ska bedriva en kritisk-teorietisk forskningsuppgift. Det innehåller tre bra komponenter; insikt, kritik och transformativ omvärdering (jag kommer dock i detta arbete endast att använda mig av insikt och tolkning). Med insikt avses en hermeneutisk tolkning av ett socialt fenomen som utvecklas och övergår i kritik. I och med detta fördjupas tolkningen med hjälp av teoretiska hjälpmedel, där stor vikt läggs vid att utveckla aspekter som berör maktsymmetrier och motverkar dominans. Fenomenet ”sjalen” som jag har valt att tolka sätts på detta vis in i ett större, i detta fall politiskt sammanhang.


1.3.2 Avgränsningar, preciseringar


En avgränsning i denna uppsats är att det inte kommer att beskriva några konflikter i den ovan beskrivna triaden. Ett viktigt förtydligande i detta sammanhang är att jag varken uttalar mig om personer med utländsk härkomst i allmänhet eller någon särskild etnisk grupp. Det är sjalen i ett svenskt sammanhang som intresserar mig och argumenten för och emot sjalen i det svenska samhället.


En annan avgränsning som jag gör är att jag inte går närmare in på enskilda personers relationer till sjalen eller de centrala konflikter som beskrivs i massmedia. Jag vill inledningsvis klargöra att i denna rapport kommer jag inte att använda mig av ordet slöja i den text som jag skriver, inga ändringar kommer att göras i det material som jag hänvisar till vad det gäller ordet slöja. Ordet slöja är vilseledande i vår kultur där vi inte känner till företeelsen annat än som brudslöja. Jag kommer i denna rapport att använda mig av ordet sjal. Jag vill också understryka att jag inte lägger några personliga värderingar på användandet av sjalen.


Ett problem som uppkommer när man skriver om sjalen är vilken terminologi som är bäst att använda sig av; sjal / huvudduk / dok / sjalett / chadok / dok / niqab / hijab. I lexikon för dem som håller på med textil vetenskap står det att slöja är något som täcker ansiktet (brudslöja eller sorgeflor). Jag har helt enkelt valt termen sjal då det är det ord som för mig verkar naturligast med tanke på funktionen.


Dr Katharina Bullock skriver om svårigheterna med terminologin kring sjalen. Hon menar att man ska försöka att undvika ordet slöja (veil) hon tycker att ordet är laddat med en negativ enformighet. Delar av problemet ligger enligt Bullock i västerlandets fokusering på slöjan. Som ett exempel så använder sig många forskare av det förenklade uttrycket ”slöja”. Man borde, menar Bullock, använda sig av det muslimska ordet för slöja nämligen hijab, vilket vore det mest korrekta enligt Bullock.


1.4 Forskningsläge


En analys av sjaldebatten i Sverige rör sig över flera plan av strukturer, vilket gör det svårt att göra en strikt avgränsning av området. Här följer en kort orientering av tidigare forskning, för att få en inblick i var man står. Klädforskning har bedrivits inom olika discipliner och med olika inriktningar och perspektiv. Även om en del forskningsinriktningar tangerar varandra kan man urskilja fyra olika huvudgrupper: dräkthistoria, klädsociologi, modeforskning, klädpsykologi Den klädsociologiska inriktningen studerar klädseln som en del av det sociala systemet, klädernas symbolvärden och principerna för deras funktion i människors relationer, vilket jag specifikt har inriktat mig på i detta arbete.


Intresset för islam och ett tilltagande kunskapsbehov framgår också av att det idag finns en brett förankrad islamforskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner vid de svenska universiteten. Under 1990-talet har ett stort antal böcker och vetenskapliga avhandlingar om olika aspekter av islam och om muslimer publicerats, vilket vittnar om ett växande intresse. Även svenska muslimer deltar i forskningen (t.ex. Anne Sofie Roald, Pernilla Ouis). Både Lunds och Uppsala universitet har numera såväl tjänster med islamologisk inriktning som särskilda kurser i islamologi.


Det verk som har stor auktoritet på området och som det refereras mest till i den västerländska debatten är Fatima Mernissis två verk om slöjan; ”The Veil and the Male Elite: a Feminist Interpreation of Womens Rights in Islam” (1991) och ”Beyond the veil: male and female dynamics in a modern muslim society” (1987). Det är delvis själbiografiska skildringar om författarinnans svåra uppväxt i Marocko, som utmynnar i en omfattande kritik mot islams kvinnoförtryck.


Hennes kritik besvaras mycket kraftfullt av Katherine Bullock i ”The Politics of the Veil: Challenging Historical and Modern Sterotypes” (2003), där hon övertygande detroniserar Mernissis argument, som visar sig till överväldigande del bygga på missuppfattningar och grova förenklingar. Bullock ger läsarna en enhetlig bild, bortom den än idag dominerande koloniala retoriken, med den uttryckliga ambitionen att utmana bilden som den muslimska slöjan fått i väst.


I svensk forskning har Anne Sofie Roald som har skrivit flera böcker och artiklar. Tillsammans med Pernilla Ouis har hon skrivit boken: ”Muslim i Sverige” som bland annat innehåller artikeln ”Slaget om slöjan”. Annika Rabo som är socialantropolog, tar i artikeln: ”Kampen om slöjan - slöjan i kampen” inte bara upp sjalens betydelse i mellanöstern, utan också debatten om sjalen i västvärlden.

Lisbeth Lindeborg, statsvetare och kulturskribent, har skrivit ett par uppmärksammade artiklar i DN. Debatt. Där tar hon bland annat upp ”Tvånget att bära slöja en myt” och skriver att det nu återstår att se vilken vändning sjaldebatten kommer att ta i Sverige. Hon har fokuserat en hel del på debatten i Europa och i ett nummer av: ”Världspolitikens dagsfrågor” skriver hon om ”Kvinna i islam”.


Pia Karlsson har skrivit om sjalen i boken: ”Behag och Begär”. I artikeln ”Politik och romantik”, ”muslimsk ‘kvinnlighet’ förkroppsligad i slöjan”, tar hon upp synen på sjalen.


Del: I


2. Synen på sjalen i Sverige 2006


Svenskarna och det svenska samhället vet inte hur de ska möta bruket att bära sjalen. Ska en programledare få bära ”slöja” i tv? En journalist som erbjöds arbete som programledare på Sveriges Television stoppades av ledningen för att hon bar ”slöja”. Ska man få vara med i den militära kvinnoorganisationen Bilkåren och ha ”slöja” till uniformen? Ska flickor redan i lågstadiet bära ”slöjan” i skolan? Minervaskolan i Umeå förbjöd nyligen en 7-årig flicka att bära ”slöja” i skolan. Förbjuda ”burqa” i skolan? Den frågan väcktes av rektorn på Burgårdsgymnasiet i Göteborg då två elever tog på sig ”burqa” och handskar med religiöst motiv som grund. Vilka är då argumenten för och emot sjalen i det svenska samhället?


2.1 Sjalen i västerländsk kontext


Få klädesplagg är så mytomspunna som den muslimska sjalen. Rosemary Sayigh hävdar att så länge som det europeiska medvetandet gjort en distinktion mellan den egna och den muslimska kultursfären har den muslimska kvinnan och hennes sjal fokuserats som en summerande symbol för det främmande och utmanande ”andra” samhället.


Materialet i detta arbete handlar om sjalen i västerländskt kontext. Det kan vara bra att klargöra en del formuleringar kring begreppet ”slöja”. Inom islam finns det inte en sjal, och det är därför felaktigt att tala om ”slöjan”. Presenterar här namnen på de vanligaste varianterna av sjal.


Hijab; vilken i Sydöstasien motsvaras av purdah. Hijab har kommit att bli den vardagliga benämningen på klädedräkt för muslimska kvinnor över stora delar av den muslimska världen. Det är vanligaste typen av sjal, som bärs till vardags och den vi ser muslimska kvinnor bära i Sverige. Den täcker hår och hals men lämnar ansiktet fritt.


Niqab och burqa; är de mer konservativa varianterna av sjalen, båda är heltäckande d.v.s. täcker ansikte, huvud och kropp. Det finns olika syn bland muslimer om att kvinnan, förutom heltäckande ytterplagg (jilbāb), skall bära huvudduk (på arabiska khimar) eller om hon också skall bära ansiktsslöja (burqa, på arabiska burqu’ eller niqāb). I detta arbete kommer dock sjal att användas som ett gemensamt namn för de olika varianterna.


Alla samhällen har sin sociala ordning, i vissa fall uttryckt i religiösa termer, i andra fall helt sekulära. En viktig spegel av de rådande normerna är klädedräkten. Maja Jacobson menar i en studie av kläder att de speglar kontinuitet och tillhörighet till ett kollektiv. Hon betonar klädernas betydelse som både språk och handling. Kläderna förmedlar budskap.


På det symboliska planet konkurrerar den enskilda muslimska kvinnan med en rad andra intressen om vad sjalen ”egentligen” står för: religiösa, kulturella, sociala, politiska. På det praktiska planet har kvinnans egna erfarenheter stor betydelse för det faktiska utformandet och utövandet av dräktskicket. Anthony Giddens m fl forskare menar också att idealbilden av den muslimska kvinnan kan se ut på ett visst sätt, hennes egen version i praktiken på ett annat. Det som ser enhetligt ut, vid en ytlig betraktelse, kan på individnivå visa upp stor variationsrikedom. Man skulle kunna uttrycka det så att sjalen både har en symbolisk och en praktisk dimension.


Anne Sofie Roald skriver i: ”Slaget om slöjan” att ”Sjalen eller slöjan, som den ofta kallas, har olika bibetydelser enligt västerländsk kontext. En nunna som bär sitt dok - huvudduk - upplevs vara själva inkarnationen av fromhet, medan en muslimsk kvinna med sjal förknippas med kvinnoförtryck eller politisk manifestationer. Den muslimska kvinnan kan verka provocerande för många som ser henne som en förrädare till kvinnokampen som har pågått under hela 1900-talet. Hon kan också verka provocerande eftersom hon symboliserar ett avståndstagande från majoritetssamhällets sociala och politiska idéer.”


Pia Karlsson skriver: ”Det vi vanligen menar med det slarvig använda ordet slöja, nämligen att täcka även ansiktet, uppfattas av många av världens muslimer som en kulturell sedvänja snarare än som profetens ord. Muslimska kvinnors huvudbeklädnad, som vi oftast ser dem i Sverige är snarare sjalar i en eller annan form.”


2.2 Ett mångkulturellt samhälle


Det problematiska med att betrakta mångkultur som en etisk norm, tas upp i propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden - från invandringspolitik till integrationspolitik”. Det förväntas inte att alla medborgare ska leva efter samma normer, dock att vissa normer är mer fundamentala än andra och måste respekteras av alla. Det centrala enligt den nyss nämnda propositionen är rättsreglerna och grundläggande rättsliga principer som följer av internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Den svenska integrationspolitiken bygger på samma principer som all annan politik. De två grundläggande principerna är att alla har, lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt rätt att vara olika eller unika.


I Lagen om förbud mot diskriminering (SFS nr: 2003:307) betonas att ”lagen har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning”. Myndigheter som Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har också ett tydligt mandat att motverka alla former av etnisk diskriminering och arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund.


I Sverige garanteras religionsfrihet av en särskild lag från 1951, samt av regeringsformen från 1974. Även Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som från och med 1995 är integrerad i svensk lagstiftning, tryggar religions frihet.


2.3 Islamofobi i Sverige


Det finns många möjliga orsaker till varför islamofobiska uppfattningar sprids och etableras i det svenska samhället. Enligt Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald kan man skilja mellan exempelvis religiösa, kulturella och rasistiska orsaker. Den religiöst motiverade islamofobin grundar sig på en uppfattning att islam som religion utgör en fara och ett hot mot det västerländska samhället. Islam bedöms också vara en kvinnofientlig våldsbenägen religion som till varje pris bör bekämpas.
 Exempel på hur islam kan framställas som en kvinnofientlig religion finns i mycket av det statsvetaren Lisbeth Lindeborg skriver, t e x i: ”Kvinna i islam” och ett flertal artiklar om islam och sjalen. Enligt henne är sjalen en förtryckets symbol, (Lindeborg 2004 DN debatt).


Yvonne Ruwaida och Gustav Fridolin (mp) har skrivit en motion (2004/05:k460): ”Åtgärder mot islamofobi”. I motionen förklaras kort vad islamofobi är och tar sen upp olika tänkbara åtgärder mot islamofobi som t e x: att synliggöra islamofobi och att identifiera islamofobiska handlingar.


2.4 Integrationsbarometern


Integrationsverket verkar för att förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering. Som en del av denna uppgift har verket fått i uppdrag av regeringen att redovisa en analys av tillståndet för och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi i Sverige.
 Göran Wallby på integrationsverket har gett sitt tillstånd till användandet av integrationsverkets mätning av allmänhetens inställning till muslimska kvinnors bärande av sjal i denna uppsats. Inställningen till sjalen har inte tidigare i Sverige redovisats med hjälp av någon sammansatt motsvarande frågemodell.


Integrationsbarometern: Genomförs i form av en postenkät som omfattar ett större antal indikatorer för allmänhetens attityder i detta fall: Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär sjal? Undersökningen är en brevenkät till runt 4 000 personer med obundet slumpmässigt urval (OSU) av alla personer folkbokförda i Sverige i åldrarna 16-78 år och en svarsfrekvens på knappt 65 %. Undersökningsledaren var en latinoinvandrare och undersökningen gjordes alltså av den statliga myndighet som har till uppgift att främst av alla främja integrationen.


Tabell 31


Är du för eller emot att muslimska kvinnor bär sjal (huvudduk som täcker håret) (04)


		

		A


På gatan?

		B


På arbetsplatsen?

		C


I skolan?

		D


Som anställd i Stat & kommun?




		E


På ID kort?



		Helt för

		15,2

		9,2

		9,1

		9,1

		5,8



		Mer för än emot

		9,1

		7,6

		6,7

		6,6

		4,6



		Delsumma För

		24,3

		16,8

		15,8

		15,7

		10,4



		

		

		

		

		

		



		Varken eller

		39,3

		28,0

		25,5

		28,5

		21,5



		Mer mot än för

		13,2

		20,2

		19,8

		19,1

		16,9



		Helt mot

		21,9

		33,0

		36,9

		34,8

		49,3



		Delsumma Emot

		35,1

		53,3

		56,7

		53,9

		66,2



		

		

		

		

		

		



		Ej svar

		1,4

		2,0

		1,9

		1,9

		1,9



		N=

		2572

		2572

		2572

		2572

		2572





53 procent är emot sjalen på ”arbetsplatsen”, 57 procent är emot ”i skolan” och 54 procent är emot att man bär sjalen ”som anställd i stat och kommun”. Andelen som är kategoriskt emot är större än andelen som är mer tveksam emot: 33 procent svarar att de är helt emot ”sjalen på arbetsplatsen, 37 procent svarar att de är ”helt emot” sjalen i skolan och 35 procent svarar att de är ”helt emot” sjalen ”som anställd i stat och kommun”. Samtidigt svarar cirka 20 procent


att de är ”mer emot än för” sjalen på dessa platser.


2.5 Tidningen - Barn, om barns rättigheter ges ut av Rädda Barnen


Här har man skapat möjlighet till debattinlägg kring; Sjal eller inte, varför bär dom sjal?. Har valt att i detta arbete ta med några av debattinläggen, för att påvisa hur kluvna åsikterna kring sjalen är.


* ”Varför är kvinnor tvungna att bära slöja?


Det är löjligt att kvinnor ska bära slöja. Det verkar nästan som att männen äger dem och de vill inte att någon ska titta på deras fruar.”

* ”Islam


Judendomen, Kristendomen, Islam, kommer alla ifrån mellanöstern ”Arabvärlden” Islam kom sist men vi vet att den är den rätta så därför valde vi den. o Islam sprider sig snabbast o kommer o bli störst, så sluta sprida lögn, rykten o smutskasta islam, vi tvingar ingen o bli muslim men sluta o va svart o avundsjuka! Svenskar känner Sverige bäst o araber o muslimer vet vilken religion är den rätta alla kommer därifrån, så låtsas inte att ni kan våra länder bättre än oss.”

* ”Vad är rätt vad är fel?


När jag läser detta om ja till slöja eller nej till slöja, så gör det mig upprörd! Vi har faktiskt religionsfrihet idag i Sverige, tänk på det allesammans! Varför kan en duk på huvudet göra andra människor upprörda? Det finns faktiskt annat man bör tänka på och det första man kan tänka på är sig själv! Jag är själv inte muslim men kristen, visserligen kan man koppla slöjan till religion och det finns faktiskt kristna människor som bär slöja också. Det är svårt att sätta sig in i bärandet av slöja om man inte gör det själv, men se det som en mössa så fall, kan lova Er att hade ni åkt ner till ett varm religiöst land med mössa på er så hade landets invånare också tittat på Er! Jag tycker man kan inte alltid tro att så som vi lever här i Sverige skall andra också göra och det är rätt! Vad är rätt? Och vad är fel? Vad som är rätt för dig kanske inte är rätt för någon annan.”

* ”Sjalen - en självvald gång


Jag läste inlägget ”Förbjud slöja för unga flickor” och blev väldigt upprörd. Jag är en tjej på knappt 15 år som bär slöja och har gjort det sedan jag var 12-13 år, och det är inget jag har blivit tvingad över. När jag tog på mig min slöja var min syster 17 år och hade ännu inte valt slöjan - men det finns inget tvång inom Islam och det var hennes eget val att inte bära slöjan, och mina föräldrar kunde inte göra något åt saken förutom att uppmuntra henne. Jag har alltid fascinerats av dessa kvinnor som vågade sätta på sig slöjan och gå ut med den när jag var liten och jag har alltid tyckt om att ha slöjan på mig.


Och vem är det som är förtryckt egentligen? Kallas det inte kvinnoförnedrande när tjejer ska ses ut som sexobjekt, sätta på sig lager med smink och visa så mycket som möjligt av kroppen för att bli accepterad i dagens samhälle? Det är sådant Islam kämpar emot. Vi kvinnor är inte männens leksaker! Visst finns de dessa muslimska kvinnor som blir misshandlade och tvingade - men det har inget med Islam att göra. Ni är fulla av fördomar - så fort ni hör att någon har blivit tvingad är alla muslimer likadana och alla tvingas.”

Här framgår det tydligt hur kluven synen på slöjan är i Sverige 2006.


Detta är bara några av debattinläggen, övriga debattinlägg kan man läsa på; http://barnzino.rb.se/zino.aspx?articleID=5138

Del II


3. Argument för och emot sjalen i Sverige 2006


Det annorlunda drar till sig mer uppmärksamhet än det som smälter in. Därför tycker jag att det är avgörande att söka svar på varför det är viktigt att bära huvudduk, speciellt som det i vårt samhälle inte är så lätt för den som väljer att klä sig annorlunda. Vilka argument framförs i debatten kring sjalen för - emot. Den muslimska sjalen har debatterats flitigt i media under flera år. Under 1900- talet har det uppstått en ”reveiling movement” (återbeslöjningsrörelse), ibland unga muslimska kvinnor som vuxit upp i ett mer sekulariserat samhälle än tidigare generationer. Den har idag vuxit till en internationell kvinnorörelse. Det är bland annat dessa kvinnors agerande som debatten om sjalförbud i Sverige handlar om. ”Bullock ser det som ett problem att den syn den västerländska debatten antagit, att en sjal är ett uttryck för kvinnoförtryck, baserar sig ofta på erfarenhet från de två länder där strikt niqab eller burqa påtvingats från statens sida; dels i Iran efter revolutionen 1979, dels i Afghanistan under talibanernas styre 1996-2000.”


Westerman skriver att ”motståndet mot sjal baseras på antaganden om att få kvinnor själva väljer att bära sjal”.


”Man ignorerar därmed samtliga andra motiv för att använda hijab och ger en bild av enbart förtryck, en tragik som givetvis är en oerhört viktig del att belysa, men som bara ger en del av sanningen” menar, Bullock.


Hijab har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang den används menar Följande exempel bör inte ses som en fullständig lista, men syftar till att ge en bild av den diversifiering som förekommer. Det statliga sjaltvånget i Iran och Afghanistan som beskrivs ovan är det mest kontroversiella inslaget.


Westerman menar att övriga motiv handlar i högre utsträckning om ett eget val. Det mest närliggande är det religiösa, då man genom att följa den i koranen föreskrivna typen av klädsel öppet visar identifikationen med islam och får hjälp att leva renlärigt. En aspekt som betonas är att man minskar sexualiseringen av det offentliga rummet. De sociala motiven handlar ofta om att försäkra sig tillgång till den offentliga sfären. Det kan röra sig om att öka möjligheterna till förvärvsarbete, något som ännu är en omdebatterad fråga i muslimska länder, vilket man med traditionell klädsel kan göra mer acceptabelt. Hijab kan på ett kortsiktigt sätt, minska objektifieringen och göra att man i högre utsträckning blir bedömd för sin personlighet än för sitt utseende i samhället. De politiska motiven är mindre vanliga, i synnerhet i västerländska sammanhang. Slutligen kan bärandet av hijab bero på var man befinner sig; precis som det i väst finns en vardaglig klädsel baserad på sedvänjor, så finns det i den muslimska världen en syn på hijab som enbart ett vanligt klädesplagg.


Elin Berge skriver i förordet till sin bok: ”Slöjor”, om att många av de muslimska kvinnor hon fotograferat och talat med uttrycker hur de känner tvång från två håll Det svenskt avklädda, och det muslimskt påklädda. Någon som valt att blottlägga halsen har uttryckt skuldkänslor över att inte vara klädd nog. En annan skäms för att hon är för högljudd och utlevande, något hon inte tycker stämmer överens med slöjans syfte. Alla kvinnor tvingas förhålla sig till förväntningarna på vad det innebär att vara kvinna.


I denna andra del av arbetet kommer jag att ta upp argument för och emot sjalen, argumenten har varierat från kraftigt motstånd mot det ”fundamentala islam” och dess kvinnoförtryck, till förespråkare för religionsfrihet, sekularism och ”vikten av att värna sin identitet”. Den stora uppmärksamheten kring dessa händelser samt det omfång de påföljande debatterna utgjort visar på den centrala position islam intagit i det svenska samhället.


3.1 Lagt av sjalen för att bli hörd


Anne Sofie Roald docent i religionshistoria i Malmö, konverterade till islam för över 20 år sedan och har varit en förkämpe för sjalen, men har nu ”lagt av den”. Jag har via E-post haft kontakt med Roald för att få hennes kommentar till varför hon lagt av sjalen. Som svar på min fråga hänvisar hon till artiklar i Dagbladet.no och Aftonposten där kan man läsa följande:


· ”Jag vill gärna förklara varför jag har tagit av mig sjalen, säger Roald, som är en av få kvinnliga islamforskare i Skandinavien.


· För det första upplevde jag att ingen riktigt lyssnade på mig. Jag upplevde alltid en mur mellan mej och dem jag pratade med. I väst har man en idé om att kvinnor med sjal är tysta, undertryckta och inte så intelligenta. Jag blev inte uppfattad som en objektiv i min forskning och för mig är det väldigt viktigt att bli tagen på allvar. Jag är forskare. Jag har skrivit många böcker, och jag har ett budskap jag vill nå ut med, säger Roald. Min identitet är att vara muslim. Men inte bara det. Jag är kvinna och forskare, och en stark identitet som forskare och lektor. Men har på sista tiden inte blivit bekräftad där.


Roald valde nyligen att ta av sig sjalen


· Terrorhandlingarna i USA 11 september 2001 var det var den direkta orsaken till avgörandet, säger hon. Jag började tänka på detta 2002: kanske sjalen inte var så viktig som jag tidigare hade trott. Kanske det inte var en så stor synd att ta av sjalen? Kanske andra ting i islam är viktigare.

En del kvinnor säger att de känner sig trygga med sjal?


-
Jag har inget behov av att känna på det visset. Kanske invandrartjejer känner på det viset. När jag bar sjal var det väldigt stängt. Jag var osynlig. I Europa idag har sjalen en motsatt effekt. Folk tittar på en, sjalen har plötsligt blivit en identitet. Sjalen sätter också en mental spärr i ditt inre, för du vet - eller tror du vet- att folk ser på dig på ett speciellt sätt. Man får för sig att man anses vara mindre värd än ”vanliga människor”. Sjalen har ingen funktion här. I den muslimska världen fungerar det så att den som inte bär sjal får mindre respekt. I väst är det inte så med sjalen.


Kvinnor har en tradition att bära sjal i islam. Hur kan du som muslimsk forskare och islamit lägga av den?


-
Det är mitt eget val om jag vill bära sjal eller inte. Jag väljer själv vilket slags förhållande jag vill ha till Gud, och det är säkert många som inte godtar att jag har lagt av sjalen, säger Roald.

Hon undertrycker att både storsamfundet och muslimerna själva är skyldiga till att situationen för muslimska kvinnor med sjal har blivit så ohållbar.


-
Sjalen har gjorts till något politiskt. Då jag började använda sjal 1982, var det för att det var en del av islam. I dag är kvinnor antingen bra eller dåliga muslimer beroende på om hon bär sjal eller inte, säger Roald.


Är du inte rädd för att inte bli hörd av muslimerna nu när du tagit av sjalen?


-
Jo kanske, men jag tror att när det kommer till kritan, så är det bara de helt ytliga Som inte kommer att godta mig. Ok de har aldrig godtagit mig för heller, säger hon. Jag vett att många konvertiter i Sverige känner sig förråda av mig när jag la av sjalen. För dem har jag varit en offentlig person, men på det stora hela taget tar muslimer det bra.


Roald menar att islam i västvärlden måste tolkas på nytt, i en ny tid och en ny värld.”


3.2 Argument för sjalen i Sverige


Genom att bli en muhajjaba, en kvinna med hijaab, den islamska sjalen, tar sig många kvinnor rätten att bestämma över sina egna liv utanför familjens ofta manliga kontroll, men inom ramarna för det socialt och kulturellt acceptabla. För dessa kvinnor är islamisk klädsel inget hinder för ett aktivt deltagande i samhällslivet, utan tvärtom - ur deras perspektiv - själva förutsättningen för personlig autonomi och självbestämmande.


Det vanligaste motivet för att bära sjalen handlar i stor utsträckning om det egna valet. Det mest närliggande är det religiösa, då man genom att följa den i koranen föreskrivna typen av klädsel öppet visar identifikationen med islam och får hjälp att leva renlärigt. Ett annat av argumenten för att bära sjal som Bullock tar upp är att man på så vis vill avhjälpa en sexualisering av det offentliga rummet, då dessa delar inte hör hemma i samhället utan i den privata sfären mellan två makar. Sjalen kan, på ett kortsiktigt sätt, minska objektifieringen och göra att man i högre utsträckning blir bedömd för sin personlighet än för sitt utseende i samhället. Att uttrycka sin identitet är ett motiv som används av många kvinnor när argument för sjalen diskuteras, det handlar om att hävda sin muslimska identitet, både mot sin familj och mot det västerländska samhället. Slutligen kan bärandet av sjalen bero på var man kommer ifrån. Precis som i väst finns en vardaglig klädsel baserad på sedvänjor, så finns det i den islamska världen en syn på sjalen som enbart ett vanligt klädesplagg. Man socialiseras in i vissa samhällen och lär sig då att följa de etablerade klädkoderna.
 För dessa kvinnor är sjalen ett självständigt val i det västerländsk samhälle och utan på tryckning från familj. Detta kan motståndarna ha svårt att tolka med sina något snäva förklarings ramar.


Annika Rabo, socialantropolog som har fältarbetat i Mellanöstern, betonar att det är viktigt att komma ihåg att för den absoluta majoriteten av de muslimska kvinnorna i världen så är överlevnadsfrågan den mest centrala. Majoriteten av världens muslimska kvinnor lever i länder där de är oerhört fattiga och det viktigaste överhuvudtaget är att hitta försörjning åt familjen. Där deltar kvinnorna i familjejordbruk och djurskötsel och där pågår ingen debatt om sjalen - om vad som är rätt eller fel.


Det sägs att fler kvinnor bär sjal idag än för några år sedan. Men Annika Rabo är inte helt säker på att det stämmer. Det som har hänt menar hon är att i stora delar av den muslimska världen har sjalen blivit en viktig politisk symbol. En del kvinnor tar för första gången politisk ställning för att kunna bära sjalen. De bär hijab, som egentligen inte är en slöja, utan ett slags sjal. Man ser också många muslimska invandrare, som kanske inte är beslöjade i sina hemländer, men som börjar bära sjalen när de kommit till Europa. Plötsligt känner de sig utsatta på ett helt annat sätt, och får ett annat behov för att visa sin identitet.


I andra länder har sjalen inneburit ökad frihet. Kvinnor från de sociala klasser som inte är lika privilegierade som kvinnor från överklassmiljöer känner sig tryggare i en enhetlig islamsk klädsel.


Personligen anser Annika Rabo att islam, liksom alla andra religioner, är en patriarkalisk religion. ”Men om man ser det inifrån, och det är det intressanta, så anser de här kvinnorna att islam och feminism går väl att förena. Det som behövs är att de kämpar mot ett gammalt etablissemang. Det är i det perspektivet man kan se många av de här unga sjalbärerskorna. De anser att de genom religionen inte bara förbättrar sin egen position i samhället, utan alla kvinnors position.


Anne Sofie Roald skriver i boken: ”Blågul islam”, att inom den muslimska gruppen är det kvinnorna som blir de mest synliga med sina sjalar och långa klädnader. Det blir just kläderna som för icke- muslimer blir den främsta symbolen på det förtyck man antar att muslimska kvinnor utsätts för. I populärorientalismen lever fortfarande en föreställning kvar om muslimska kvinnor som handlingsförlamade. I kontrast till denna bild belyser Roalds artikel olika muslimska kvinnoaktiviteter i Sverige och visar hur muslimska kvinnor själva tar initiativ och aktivt tar del i en ”svensk islam”. Frågor som diskuteras är till exempel
 kvinnoorganisationers inställning till integrationsfrågor i det svenska samhället.


Exempel på argument for att unga flickor ska bära sjal i Sverige.


· ”De flesta småflickor vill klä sig som vuxna kvinnor. Det gäller även muslimska flickor och sjalen.”

· ”Kvinnor bör enligt islam täcka sitt hår och enligt strikt tolkning gäller det även flickor.”

· ”Att klä sig så lär barn att vara starka och stå över samhällets ideal, som pressar på med utseendefixering och osunda modeideal.”

3.3 Argument mot sjalen i Sverige


Jämställdhet har framhållits som orsak till att sjalförbud bör genomföras. Ett förbud anses vara en fråga om att värna om kvinnors rättigheter, då de muslimska kvinnorna genom att bära sjalen är en sinnebild av förtryck. Detta framkommer som ett tungt vägande argument mot sjalen.


Många sjalkritiker tar upp det vanskliga i att utsätta barn för religiösa val som att bära sjal.


Förbudsivrarna verkar vara överens om att vårt, per definition, jämlika och sekulariserade samhälle har de bästa lösningarna på livsavgörande frågor. Därför är det nödvändigt för ”oss” att få ”dem” att förstå, att detta plagg är kränkande för dem att bära.


Lisbeth Lindeborg, fil.dr i statsvetenskap skriver i DN. DEBATT


”Att acceptera slöja i offentliga yrken och institutioner i religionsfrihetens namn vittnar om en cynism utan like. Legitimerandet av slöjan här innebär att de förtryckta kvinnorna i de islamska länderna prisges. Dessutom är inte slöjan en ”religiös” symbol, påståendet att religiösa kvinnor måste bära sjal är inget annan än en seglivad myt menar Lisbeth Lindeborg.


· För det första då det enligt Lindeborg är ologiskt att hänvisa till sjalbärandet som en ”religiös” sed eftersom islam inte gör någon åtskillnad mellan politik och religion. I västvärlden gör man ständigt samma tankefel då man underlåter att se sjalbärandet som en politisk signal.


· För det andra, menar Lindeborg, stämmer det inte att sjalbärandet är ett påbud av koranen, vilket är en vanlig uppfattning i väst även bland journalister. Då en av ”burqa-damerna” i Göteborg hänvisar till att hon vill komma närmare Allah, är hon antingen grovt felinformerad eller också far hon med osanning. Ty som troende muslim måste man rimligen veta att islam inte bildar en enhet utan är uppdelad i minst åtta större trosriktningar. Var och en har sina underfraktioner med egna uttolkningar av koranen.


I ”Världspolitikens dagsfrågor” (2003), skriver Lindeborg att det är de ”urspårade tolkningarna” av Koranen som till största del används i den muslimska världen. Det är dessa kvinnofientliga versioner som befäster förtrycket och traditionen - de förhindrar att det moderna vinner inträde.


Soleyman Ghasemiani, socionom och författare skriver i boken: ”Slöjan: Jämställdhet eller kvinnoförtryck?” Slöjan är ett religiöst påbud som kännetecknar religionstillhörighet. Den har ingenting att göra i skolan eller på de samhälleliga arbetsplatserna. En del brukar kalla slöjan för en symbol för kvinnoförtryck. Soleyman tycker det är fel ordval i detta sammanhang. Sjalen är själva förtrycket inte bara dess symbol. Slöjan har i sig en betydelse. Den täcker över kvinnans hår och hennes kropp. Den tränger undan solen. Den förtrycker kvinnans naturliga känslor; gör henne instängd och isolerad från sin omgivning. Slöjans kvinnofientlighet är ett faktum, så uppenbart att kvinnorörelsen i väst borde ha varit på gatorna och bekämpat den för länge sedan.”


Exempel på argument mot att unga flickor ska bära sjal


· ”Sjal eller heltäckande slöja på barn som inte nått puberteten är bara en kulturell tradition som inte har något stöd i Koranen.”

· ”En liten flicka har inga kvinnliga behag att dölja. Att ändå iklä henne sjal innebär att hon sexualiseras. ”

· ”Att ta på sig sjal är ett beslut som ska göras efter ett självständigt övervägande. Det kan man inte göra som barn.”

Del: III


4. Den mediala makten


Bra journalistik förklarar förhållanden i samhället och ger läsaren fakta för att själv fatta beslut eller engagera sig som medborgare. Dålig journalistik skapar mer förvirring än belysning på hur saker och ting hänger samman. (Mahdi 2004)


Journalistkåren kan ses som den fjärde statsmakten vars främsta uppgift är att granska makthavarna, det vill säga politiker och personer med stor beslutsmakt. Men likväl som politiker har makt, är också medierna en maktinstitution vilket de inte så ofta själva framhåller.


Vad medierna betyder idag handlar mycket om hur de strukturerar vår sociala verklighet och därmed definierar handlingsutrymmet och valen
 (med medierna avser jag främst tryckta medier som dags- och kvällspress). Sverige är ett segregerat samhälle och vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa och upprätthålla en mental segregation. I nyhetsjournalistiken framstår invandrare och flyktingar framför allt som föremål för olika politiska och administrativa åtgärder. I medierna och det allmänna medvetandet tolkas begreppet ”invandrare” som liktydigt med annorlundaskap.


Ylva Brune skriver att ”mörka magi” som journalistiken skapar, bygger på koloniala känslostrukturer, där ”de andra” blir en projektionsduk för våra egna rädslor och undanträngda, hotfulla egenskaper. Den ”mörka magin” bygger in element och hotbilder i berättelserna, som skapar en känsla av kuslighet och obehag inför de utifrån kommande. I mediebilderna av islam är den ”mörka magin” ritualiserad i några stereotyper, däribland kvinnor i sjal, som tyckas ha införlivats i verklighetsuppfattningen hos en majoritet av den svenska befolkningen.


Medieforskaren Håkan Hvitfelt beskriver hur en form av främlingsfientlighet, fientlighet gentemot islam och muslimer, får näring och legitimitet av en strid ström av mediebilder. ”Vi har fått den paradoxala situationen att en majoritet av Sveriges befolkning ställer sig bakom regeringsformens deklaration om religionsfrihet, samtidigt som resterande 50 % av befolkningen har något som de tar ställning emot som t.ex., sjalen.”


Nyhetsjournalistiken kring invandring och integration, rasism och främlingsfientlighet bidrar till att forma våra uppfattningar i avgörande samhällsfrågor. Om den är okunnig, ytlig eller fördomsskapande, så försämras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt mångkulturellt samhälle. Det är alltså enligt Ylva Brune viktigt att fundera över sätt att förändra journalistiken och de kriterier som styr nyhetsvärderingarna.


Jag upplever att den mediala bilden av sjalen och muslimska kvinnor i Sverige bygger på ett fåtal stereotypa uppfattningar, av medierna utvalda egenskaper, som dominerar över positiva och mer nyanserade bilderna.


4.1 Sjalen - mode som vill synas - meningsbärande?


I en artikel i Aftonbladet 16/3 2006 kan man läsa om sjalmodet som har exploderat bland unga muslimska kvinnor. Dom har tröttnat på de traditionella sjalarna som finns att köpa från importbutiker. I stället går de till butiker som H & M, Indiska och Top Shop och köper vanliga sjalar, smycken och hårspännen. De skapar sina egna modesjalar. Tjejerna i artikeln har tydligt märkt hur fördomarna om att de skulle vara förtyckta kvinnor som är tvingade att bära sjal minskar när de gör sjalen mer personlig och moderiktig.


Enligt ”Stora synonymordboken” (1990), är ordet språk liktydigt med uttryckssätt eller uttrycksmedel. Vi människor kan uttrycka oss på många olika sätt, genom ord, talade eller skrivna, genom nyansering av rösten eller med kroppsspråk. Klädselns betydelse som uttrycksmedel glöms ofta bort i det sammanhanget. Men faktum är att kläderna aldrig håller tyst. De ”tjattrar” hela tiden och berättar massor om oss, vare sig vi vill det eller ej. Med hjälp av klädkoder - regler eller konventioner som accepteras av en grupp människor - kan alltså ett visst plagg eller en viss klädsel, till exempel sjalen, informera omgivningen om att dess bärare är en kvinna och muslim. På detta sätt kan man ju tänka sig att det finns många olika koder, till exempel för olika grupper och religioner.


Hur blir ett plagg (eller klädsel) meningsbärande? Klädselns innebörd är inte bestämd en gång för alla, betydelsen skiftar efter vilka sammanhang kläderna används i och utifrån vilka förutsättningar de blir tolkade. Ett åskådligt exempel på hur ett plagg kan bli meningsbärande är ”palestinasjalen”. Det som i Sverige kallas ”palestinasjal”, är ursprungligen de arabiska männens huvudkläde, hattah. Denna huvudklädnad är viktig i det islamska samhället. Den ger upplysning om varifrån dess bärare stammar och hans ställning i samhället.


Ett plagg eller en viss kombination av plagg blir alltså meningsbärande genom att plagget eller klädseln på ett mer systematiskt sätt blir använt i vissa sammanhang men inte i andra, eller av vissa grupper men inte av andra grupper, så att förhållandet mellan klädformer och värderingar åskådliggörs.


Del: IV


5. Riksdagspartierna som aktörer i sjaldebatten


I denna del av arbetet kommer jag att närmare titta på de sju riksdagspartiernas ställningstagande kring sjalen i det svenska samhället.


Det finns inget enhetligt politiskt agerande i Sverige för sjalförbud. Inget av riksdagspartierna driver kravet, dock finns det inom partierna olika tankegångar kring hur man ska hantera sjalen. Enskilda representanter från de olika partierna har kommit långt i debatten, en av dessa är folkpartiets Nyamko Sabuni.


Jag har kontaktat alla riksdagspartierna och ställt följande frågor:


· Viken ståndpunkt har respektive parti i sjal debatten?


· Vilka argument för eller emot sjal finns inom partierna?


· Inför valet 2006, - kommer partierna att driva någon fråga som rör argument kring sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige överlag?


· Har partiet skrivit någon motion som tar upp argument för och emot sjalen i det svenska samhället?


· Finns det några personer inom partierna som är speciellt engagerad i debatten om den muslimska sjalen?


Svaren på dessa frågor återges här ordagrant, webbadresser som det hänvisas till redovisa längst bak under Internetkällor


5.1 Folkpartiet


1. Vilken ståndpunkt har folkpartiet i sjaldebatten?


”Folkpartiet har ingen åsikt i denna fråga. Folk får klä sig som de vill.


Jag anser att det inte är lämpligt att barn bär slöja. Jag skulle vilja införa en åldersgräns vid 15 år då man blir byxmyndig. Den som bär slöja när den är under den ålder ska slöjan betraktas som vilken huvudbonad som helst. Det vill säga kan man avkräva ett barn att ta av sig mössan så kan man avkräva ett barn att ta av sig slöja.”

2. Vilka argument for eller emot sjalen finns inom partiet? Se tidigare svar.


3. Inför valet I höst, - kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor I Sverige överlag?


Inte över slöja, men kanske kring hedersproblematik. Det är ju ingen invandrarfråga generellt men tillräckligt stort problem där det förekommer för att det ska uppmärksammas.


4. Har folkpartiet skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i det svenska samhället? Nej


5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt engagerad i frågor rörande den muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället?


Nyamko Sabuni, riksdagsledamot (fp) Näringsutskottet.


5.2 Moderaterna


”Frågeställningen om t ex hur skolan skall hantera situationer som uppstår när elever väljer att använda s.k. burka har många bottnar. Dels handlar det om religionsfrihet, dels om jämställdhet och om att förhindra diskriminering. Till att börja med är det viktigt att slå fast att det inte är motiverat för riksdagen att förbjuda burka. Det är i allt väsentligt en del av religionsfriheten och personligt val att bruka olika klädsel. Hur människor klär sig i allmänhet är inte en fråga för lagstiftning. Utöver frågor som är så viktiga att politiken är beredd att med lag styra människor beteende finns dock andra situationer, där politiken snarare bör delta i en diskussion om normer. Det gäller en stor del av jämställdhetsfrågorna och synen på kvinnors möjligheter, som handlar om hur detta betraktas i personliga relationer och familjesituationer. Synen på jämställdhet är en del av samhällets normbildning, som vi alla är del av och har ansvar för. Där emot finns det situationer i skolan som svårligen går att förena med klädsel som täcker ansikte och ögon. Vi för då ett resonemang om funktion och situation, inte om bruket av burka i sig. Häri ligger avvägningen mellan religionsfrihet och skolans realitet. Genom ett sådant resonerande förhållningssätt är det, såsom nyligen visats, möjligt att komma fram till bra lösningar, som respekterar både enskildas vilja och skolans behov. Det är genom dialog ute på skolorna som ett hållbart förhållningssätt kan utkristalliseras. I det mest uppmärksammade fallet - Burgårdens utbildningscentrum i Göteborg - löstes problemet genom diskussion rektor och elever emellan. De landade i att eleverna visar ansiktet och händerna under lektionerna, vid prov och vid skolentrén men klär sig som de vill övrig tid. Diskussionen har därmed flyttats till en fråga om funktion, inte om plagget i sig. Det synsättet delar vi för skolans del. Du kan läsa mer om ett angränsande område, som vår syn på jämställdhet, i vår motion som du hittar på bifogad länk.” http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&doktyp=mot&rm=2005/06&bet=Sk496&dok_id=GT02Sk496

nya moderaterna Minna Ljunggren


Jur. kand, Moderata Riksdagskansliet

5.3 Kristen Demokratisk Samling


”Kristdemokraterna är för religionsfrihet. Den religiösa pluralismen ska inte bara tolereras utan även respekteras. Som parti har vi bara uttalat oss om att det bör vara tillåtet att bära slöja i skolan. I övrigt har vi inte uttalat oss i sjalfrågan. Någon specifik fråga angående invandrarkvinnors levnadsvillkor i Sverige kommer inte att drivas under valet 2006. KDS har Jonas Arnell sakkunnig i utbildningsfrågor, han kan möjligen utveckla argumentationen kring sjalen i skolan en aning.”

Anna Sundelius

Pol. Sakkunnig, rättssekretariatet, kristdemokraternas riksdagskansli


5.4 Miljöpartiet


1. Vilken ståndpunkt har Mp i sjaldebatten?


Miljöpartiets syn är att alla människor i alla sammanhang ska få klä sig som de vill, och att detta inkluderar sjalar.


2. Vilka argument för eller emot sjalen finns inom partiet?


”Vi vill inte förringa det förtryck som vissa förknippar med det tvång att bära sjal som finns inom vissa familjer och grupper, men tror inte att det bekämpas bäst med ett förbud. Vi har flera aktiva miljöpartisters om brutit med sin familj på grund av sådant tryck. Allas rätt att själv få välja sitt individuella uttryck är en viktig grundsten i den gröna ideologin och därför att det viktigt för oss att kvinnor som behöver stöd i att stå mot krav på sjal och andra krav som framförs med kulturella och religiösa argument får det från samhället i stort och framförallt i skolan. Om det går långt ska kvinnorna få hjälp att bryta helt genom skyddat boende. Detta är en problematik som är aktuellt på varje skola, men som inte kan lösas genom generella riktlinjer.” Ett exempel:


http://www.mp.se/default.asp?mainframe=templates/template_78.asp?number=61694&avdnr=123

3. Inför valet i höst, - kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige över lag?


”Jämställdhet är en central fråga för oss och vi kommer i valet att fokusera på frågan om ojämställda löner, men lyfter inte någon fråga som specifikt berör invandrarkvinnor.”

4. Har mp skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i det svenska samhället? Nej

5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt Engagerad i frågor rörande den muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället?


”Två miljöpartister som engagerar sig mycket i muslimers, d.v.s. både kvinnor och män, situation, i Sverige är Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan.”

Vänligen


Karolina Algotsson


Miljöpartiet de Gröna


5.5 Vänsterpartiet


1. Vilken ståndpunkt har vänsterpartiet i sjaldebatten?


”Vi anser inte att det finns något problem med att bära sjal om personens frihet som människa inte begränsas av det. Vi anser att det är viktig att var och en får klä sig som han eller hon vill. Ingen ska tvingas att bära religiösa symboler mot sin vilja och ingen ska heller förvägras det, när det sker av fri vilja.”

2. Vilka argument för eller emot sjalen finns inom partiet?


”Diskussionen som förs i partier rör lite olika dimensioner av ämnet. Jag kan redogöra för delar av den. Det kan handlar dels om svårigheten att dra gränsen mellan den rätten att manifestera en religiös uppfattning och friheten att slippa utsättas för religiösa manifestationer. Debatten om sjal, slöja och burka har varit omfattande särskilt i Frankrike och Danmark. Vi ser spår av denna debatt även i Sverige och man kan egentligen säga att flera olika debatter uppstått. Dels handlar det om en mer generell diskussion om bruk av vissa former av sjal/slöja hos minderåriga flickor och dels en diskussion om hur man eventuellt ska förhålla sig till detta i skolan. Frågan är alltså mångfacetterad och egentligen mycket omfattande. Sedan har ju Sverigedemokraterna rest frågan om sjalförbud i skolan i ett flertal kommuner och utnyttjar förstås det utrymme denna fråga ger för att elda på sin rasistiska propaganda.


Det som diskuteras i partiet är också att förtryck av kvinnor kan aldrig försvaras ut från religiösa, kulturella eller s.k. hedersrelaterade förklaringar. Men även om man kommer fram till att slöjan är en del av ett kvinnoförtryck är det inte nödvändigt att ett förbud skulle vara en bra lösning. Kanske är andra insatser bättre, kanske ska man skilja på hur man ser på olika former av sjal/slöja.


Även om man betraktar sjalen som ett uttryck för ett patriarkalt system som förtrycker kvinnor betyder förstås inte detta att alla kvinnor som bär sjalen varken är undertryckta eller offer. Det kan vara så att vissa kvinnor bära sjal som protest för att visa en reaktion mot ett samhälle där de i alla fall blir förtryckta. Vissa muslimska feminister har försvarat bärandet av sjalen/slöjan som ett sätt att komma undan den sexualiserade vardag som präglar det västerländska samhället - alltså som ett sätt att vägra vara könsobjekt.”

3. Inför valet i höst kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige överlag?


”Vi kommer inte att driva frågan om sjal. Men vi försvarar rätten att bära den. Däremot kämpar vi för att komma tillrätta med de orättvisor som alltmer präglar det svenska samhället och som drabbar de invandrade kvinnorna kanske allra mest. För när klyftorna växer drabbas vissa mer än andra. Vi driver en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. Ytterst handlar det om rätten till arbete, utbildning och en värdig bostad.”

4. Har vänsterpartiet skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i det svenska samhället? Nej, inte specifikt.

5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt engagerad i frågor rörande den muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället?


”Det finns säkert flera, men en av dem som är ansvariga för dessa frågor för vänsterpartiet är riksdagsledamot Kalle Larsson som sitter i socialförsäkringsutskottet.”

Med vänlig hälsning / Sofia Johansson


Politiskt sakkunnig, vänsterpartiet.

5.6 Centern


1. Vilken ståndpunkt har Centerpartiet i sjaldebatten?


”På Centerpartiets stämma 2004 togs beslut mot att inte förbjuda sjal i skolan eller någon annanstans i samhället.


Här är texten från stämman 2004:


Kulturella och religiösa uttryck


I Sverige ska alla få klä sig i enlighet med sin andliga övertygelse, det kan handla om att bära ett kors kring halsen, turban eller huvudduk. I dagens mångkulturella samhälle ser vi många olika exempel på hur människor klär sig. Det är varje människas ensak hur hon klär sig och vilka betydelser hon tillskriver sina plagg. Skolan är inte något undantag, utan ska respektera varje individs önskemål att få klä sig i enlighet med sin egen andliga övertygelse så länge klädseln inte skyler ansiktet. Diskussionen om huruvida kvinnor och flickor ska få bära slöja i skolan, eller i offentliga yrken, är komplex och det är viktigt att man lokalt har en öppen dialog kring dessa frågor så att kvinnor och flickor stärks så att de självständigt kan göra medvetna aktiva val huruvida de vill bära slöja eller inte. Slöjans funktion behöver inte nödvändigtvis betraktas som något förtryckande i sig. Samtidigt kan man inte blunda för att slöjan, om den blir ett tvång, kan göras till ett uttryck för ett patriarkalt förbud. Det måste därför framhållas att bruket av slöja ska vara ett fritt val. För Centerpartiet är det centralt att viljan att markera sin religiösa övertygelse och sin samhörighet med en kultur ska respekteras av skolan. (motion 406)”

2. Vilka argument för eller emot sjalen finns inom partiet?


Jenny centerpartiets sak kunnige hänvisar till partiets hemsida under stämmor och gå in på stämma 2004 och titta på stämmoprotokoll kring sidan 6, där står vilka som uttalat sig för och emot och vad de sagt i korta ordalag. Dessa personer kan du kontakta för att höra mer om deras argument om du inte kan utläsa det ur protokollet.”

3. Inför valet i höst, - kommer partiet att driva någon fråga som rör argument kring sjalen eller invandrarkvinnors livsvillkor i Sverige överlag?


”Nej, inte som någon prioriterad valfråga från partiet. Just kvinnors villkor, och kanske också invandrarkvinnors villkor, fokuserar främst Centerpartiets kvinnoorganisation på - centerkvinnorna, ordförande är Annika Qarlsson annika.qarlsson@riksdagen.se”

4. Har Centerpartiet skrivit någon motion som tar upp argument för eller emot sjalen i det svenska samhället?


Jenny centerns politiskt sakkunniga svarar;

- Nej, inte någon riksdagsmotion från partiet vad jag vet. Men sök gärna i riksdagens databas då det kan finns någon enskild motion från någon c-riksdagsledamot eller kanske någon från längre tillbaks i tiden. Jag har försökt kolla detta men inte funnit något.”

5. Finns det någon person inom partiet som är speciellt engagerad i frågor rörande den muslimska sjalens vara eller inte vara i det svenska samhället?


”Se från stämmodebatten som jag hänvisade dig till i fråga 2. Aprham Melki var en av dem som var for ett förbud mot slöja i skolan. Han har mailadress:


melki.a@tele2.se

För ett icke-förbud var Christine Chambay på samma stämma 2004.


Centerpartiets ungdomsförbund är också, precis som partiet, emot ett slöjförbud. Kontakta Marie Wickberg som är pressekreterare där (info finns på www.cuf.se)”

Politiskt sakkunnig: Jenny Andersson

jenny.andersson@riksdagen.se


5.7 Socialdemokraterna


Då jag inte har fått svar på mina frågor från socialdemokraterna har jag använt mig av material från muslimska socialdemokratiska kvinnoklubben.

Information från Internet - socialdemokraternas hemsida inklusive länkar:


”Därför bildade vi en muslimsk socialdemokratisk kvinnoklubb


Vi var några kvinnor som 19 maj 2003 besökte riksdagen för att lyssna på interpellationsdebatten ”rätten att bära slöja”. Vi hade en livlig diskussion om makt, inflytande och feminism med interpellanten riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay. Under diskussionen väcktes ett enormt behov och intresse bland oss kvinnor för ett politiskt engagemang. Det ledde fram till att vi ville bilda en socialdemokratisk kvinnoklubb. Och så blev det!


Idag har vi 70 medlemmar, vi kommer under våren att arbeta intensivt för att vi ska bli fler. Målet är att den muslimska kvinnan ska vara med och påverka sin egen situation.

Efter den 11 september har situationen för muslimer, framförallt kvinnor som bär huvudduk, blivit svårare. Ibland i debatten förknippas vi med allt som är negativt, primitivt och barbariskt. Vi vill förändra den bilden, även om den handlar mycket om fördomar, attityder som förstärks av våldsdåd som en del islamister begår i Islams namn. Vi muslimska kvinnor brottas med samma problem som andra kvinnor, men det finns en barriär som vi måste kliva över för att närma oss varandra. Det finns en potential hos oss och det ska vi ta vara på. Vi vill sprida en bild av Islam och muslimska kvinnor som är den motsatta av den mediala bilden.”


5.8 En Sammanfattning av riksdagspartierna svar


Vad gäller partiernas ståndpunkt i sjaldebatten menar alla partier att i Sverige ska man kunna klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse.


Folkpartiets Nyamko Sabuni anser inte att det är lämpligt att barn bär slöja. Hon vill införa en åldersgräns vid 15 år för att bära sjal i svenska skolor.


Moderaterna anser att man utifrån enskilda fall ska föra en diskussion om funktion och situation, det handlar inte om att förbjuda någon att bära sjal. Genom ett sådant resonemang är det möjligt att komma fram till en lösning som respekterar både skolan och den enskildes vilja. Diskussionen har i och med detta flyttats till en fråga om funktion, inte en fråga om plagget i sig.


Vänsterpartiet för en diskussion om bland annat det förtyck kvinnor utsätts för. Sådant kan aldrig försvaras utifrån religiösa, kulturella eller hedersrelaterade förklaringar. Även om det skulle framkomma uppgifter om att sjalen är kvinnoförtryckande, så tror vänsterpartiet inte att ett förbud av sjalen är den rätta lösningen.


Miljöpartiet syn är att alla människor i alla sammanhang ska få klä sig som de vill, detta gäller även sjalen. Man tror inte att sjalfrågan ska bekämpas med förbud.

Centern har på sin stämma 2004 fattat beslut om att inte förbjuda sjalen i skolan eller någon annanstans i samhället. Centerpartiets kvinnoorganisation driver frågor om kvinnors villkor, men de har inte något sådan valfråga.


Socialdemokraterna har en muslimsk socialdemokratisk kvinnoklubb som kämpar för att förändra den bild som media ger av den muslimska kvinnan, däribland även synen på sjalen.


Det visar sig att inget av riksdagspartierna har skrivit någon motion som fokuserar på argument för eller emot sjalen i det svenska samhället. Däremot har alla partier någon eller några personer som är partiernas sakkunnig i sjalfrågan. Man kan kontakta partiernas sakkunniga i sjalfrågan för att få mer information om de olika partiernas ståndpunkt i sjaldebatten.


Svenska folket går till val 2006 och inget av partierna kommer att driva någon fråga som rör argumenten kring sjalen eller invandrarkvinnors villkor specifikt.


6. Diskussion


Det övergripande målet med denna uppsats har varit att titta på


· Synen på sjalen i Sverige och argument for och emot sjalen.


· Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället


Min studie har rört sig på flera nivåer. Det innebär att jag har haft ett förhållandevis rikt material att förhålla mig till. I uppsatsen har jag velat lyfta fram synen på sjalen i det svenska samhället 2006. Jag har gett exempel på argument för och emot bärande av sjal. Riksdagspartiernas ställning i frågan har givits stort utrymme i uppsatsen då det har varit viktigt för mig att även presentera några konkreta fakta i debatten kring sjalen.


Med hjälp av integrationsverkets mätning av allmänhetens inställning till muslimska kvinnors bärande av sjal (tabell sid 13) vill jag förmedla den bild och inställning till sjalen som råder i det svenska samhället. Det framgår i undersökningen att mellan 30 - 37 % av den svenska befolkningen är helt emot sjalen överhuvudtaget i skolor och på arbetsplatser.


I tidningen ”Barn” som ges ut av Rädda Barnen, kan man ta del av debattinlägg kring sjal eller inte sjal. Frågan kan ställas - varför bär dom sjal? Med dessa inlägg vill jag här ytterligare understryka den, som jag uppfattar, negativa inställningen till sjalen som råder i det svenska samhället.


Det har sagts att religionsfriheten i Sverige är generös så länge som inte utövandet syns i det offentliga livet. I det sekulariserade samhället är religionen förpassad till hemmets sfär. Att alltför tydligt synliggöra sin religiositet kan därför uppfattas som provocerande av omgivningen. Den fasta övertygelsen som muslimskt troende kvinnor manifesterar i sin klädedräkt väcker blandade känslor hos människor omkring dem. Detta skulle kunna tolkas som en reaktion på ett starkt motstånd mot den tydliga symbol som sjalen utgör för islams närvaro. För en muslimsk kvinna som bär sin sjal kan det handla om att få omgivningen att acceptera och respektera de särskilda föreskrifter och normer som hon har att följa, trots att det ofta för den muslimska kvinnan eller flickan kan påverka deras vardag i det svenska samhället.


Jag har kunnat dra slutsatsen att för de muslimska kvinnor som vill leva i enlighet med sin religion och djupa värderingar så präglas deras vardag av synliga uttryck även här i Sverige. Om samhället skulle förneka dessa kvinnor rätten att bära sjal skulle det kunna ge upphov till frustration, skuld och stress - då det för många muslimska kvinnor är en mycket viktig del av deras religion. I studier av kvinnors religiositet har inte sällan kvinnor tolkats som bärare av traditionella värden och hit kan man räkna sjalen. I min uppsats bekräftas denna bild samtidigt som jag anser att den bör granskas och ifrågasättas. Det jag menar är - att enbart se kvinnor som bärare av förmodern religiositet i det senmoderna samhället är att förminska deras religiositet. Samtidigt tycks kvinnor i en kultur, till exempel i Sverige, bli tilldelade rollen som bärare av dessa traditionella värden.


Därför tycker jag att det är mycket viktigt nu när sjalens vara eller inte vara står på den svenska dagordningen att skapa klarhet i vad argumenten för och emot sjalen verkligen innebär. Argument som framförs i debatten, består å ena sidan av, att den svenska jämställdheten inte ska ”solkas ner” av ”patriarkaliska kulturer”, och å andra sidan av, att det offentliga rummet ska hållas fritt från religiösa symboler. De som anför jämställdheten som argument menar att sjalen är kvinnoförtryckande och att den härstammar från kulturer där män har all makt.


Argument för att bära sjalen är vanligen motiv som i stor utsträckning handlar om det egna valet. Det mest närliggande är det religiösa då man, genom att följa den i koranen föreskrivna typen av klädsel, öppet visar identifiering med islam och får hjälp att leva renlärigt. En bidragande orsak till den stora uppståndelsen kring sjalen är naturligtvis media. Den negativa bilden av den muslimska kvinnan bärande sjal får näring och legitimitet av en strid ström av mediabilder.


Det kan ligga en del i Bullocks tankar om att det stora problemet är den syn som den västerländska debatten antagit, att en sjal är ett uttryck för kvinnoförtryck. Detta baserar sig på erfarenheten i endast de två länder där strikt niqab eller burqa varit påtvingade från statens sida; dels i Iran efter revolutionen, dels i Afghanistan under talibanernas styre. Motståndet mot slöjan baseras på antaganden om att få kvinnor själva väljer att bära sjalen, utan blir lurade till att bära den av sina föräldrar eller inflytelserika imamer. Tyvärr ignorerar man ofta i väst andra motiv för att bära sjalen, och media hjälper till att ge en bild av enbart förtryck, en tragik som är oerhört viktig att belysa, men som bara ger en del av sanningen.


I det material jag har använt som underlag till denna uppsats har jag kunnat dra slutsatsen att de muslimska kvinnorna ser sig själva som symboler för hur västvärlden förtrycker kvinnor. Detta i motsats till hur jämställda och frigjorda många av de muslimska kvinnorna känner sig. I grundmaterialet framgår det en strävan efter att upphäva gränser, att skapa något homogent och fastställa gränser. Detta mål nås bäst med hjälp av muslimerna själva men även med hjälp av de svenska regeringspartierna.


Var står då de svenska riksdagspartierna i sjaldebatten?


I den andra delen redovisar jag uppsatsens empiriska material. Jag har konstruerat fem frågeställningar kring synen på sjalen i det svenska samhället som sakkunniga personer inom de olika riksdagspartierna har besvarat.


Jag återger i uppsatsen svaren på frågorna och här framgår det bland annat att inget av partierna inför valet 2006 kommer att ta upp någon fråga som rör sjalen eller invandrar -kvinnors livsvillkor överlag. Ingen motion som tar upp argument för eller emot sjalen har skrivits av något av partierna. Dock är alla partierna överens om att man får klä sig som man vill i Sverige i enlighet med sin religiösa övertygelse och alla partier är överens om att Sverige är ett land där religionsfrihet ska gälla.


De parter som har mer konkreta tankar och idéer om sjalen är främst:

Folkpartiets Nyamko Sabuni är den som sticker ut hakan, hon vill ha en åldersgräns


vid 15 år, för att få bära sjalen.


Men också Moderaterna har tittar på lösningar kring de enskilda fall där sjalen blir ett problem i skolmiljön och löser detta med, diskussion och har därmed flyttat problemet till en fråga om funktion och inget om plagget i sig.


I Vänsterpartiet diskuteras det en del, man säger att: även om man skulle komma fram till att sjalen är en del av ett kvinnoförtryck är det inte nödvändigtvis så att ett förbud skulle vara en bra lösning. Kanske ska man skilja på hur man ser på olika former av sjal.

Centerpartiet har en ståndpunkt och det gäller; att det är varje människas ensak hur hon klär sig och vilka betydelser hon tillskriver sina plagg. Skolan är inget undantag, utan ska respekteras efter varje individs önskemål och andliga övertygelse, så länge klädseln inte skyler ansiktet


Jag anser utifrån mitt empiriska material att det är ganska tamt bland de politiska partierna då det gäller argument för och emot sjalen. Inte minst med tanke på att så många svenskar är negativt inställda till sjalen i det svenska samhället så borde det föras en starkare och mer tydlig diskussion kring sjalen på riksdagsnivå.


Bland muslimerna själva görs det dock försöka att vända den negativa bilden av sjalen, genom att bland annat skapa ett mode i sjalen - göra sjalen till ett plagg som blir meningsbärande. Genom att sjalen blir använd på ett mer systematiskt sätt i en mängd sammanhang så åskådliggörs förhållandet emellan klädformen och värderingar. På det viset flyttas diskussionen kring sjalen till en fråga om funktion och inte till en fråga om plagget i sig.


Innehållet i denna uppsats är resultatet av min forskning och jag har kommit till slutsatsen att en bit tyg på huvudet, oavsett om man kallar det hijab, burqa, slöja, sjal eller schalett, inte berättar historien om dem som bär sjalen - dem som det egentligen borde handla om.


7. Sammanfattning


Uppsatsen är skriven i första hand som en betraktelse över sjalen i den svenska kontexten. Det grundläggande syftet med uppsatsen har varit att titta på


· Synen på sjalen - argumenten för och emot


· Sjalen som meningsbärande i det svenska samhället


Det övergripande målet med detta arbete har inte varit att skriva ännu en uppsats om den muslimska sjalen. Jag har valt bort material som rör sjalens kontext i andra länder, har även valt bort användandet av koranen och bibeln som litteraturkällor.


Uppsatsens del I inleds med några stycken som tar upp;


· synen på sjalen i Sverige,


· sjalen i västerländsk kontext och

· integrationsverkets tabell vilken visar den syn som finns i samhället när det gäller ”muslimska kvinnor bärande sjal”.


Detta för att få en grund att utgå ifrån när jag sen tittar på argument för och emot sjalen i uppsatsens del II.


Ger i uppsatsens del III också en bild av medias roll i sjaldebatten, försöker visa på att nyhetsjournalistiken kring sjalen bidrar till att forma vår uppfattning i denna samhällsfråga.


Jag har gjort en liten empirisk studie genom att ställa fem frågor som jag e-postat till alla riksdagspartierna för att se vad partierna tar för ställning i sjaldebatten. Svaren på dessa frågor kan man läsa i uppsatsens del IV. Det framgår dock tydligt att alla riksdagspartierna har en ganska enhetlig ståndpunkt i sjaldebatten där man menar att alla ska kunna klä sig i enlighet med sin religiösa övertygelse.
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