Den religiösa urkunden spelar roll
vilar på sekulära doktriner
och ideologiska dokument som Mein Kampf och Kommunistiska manifestet, men islamismen vilar på och gömmer
sig bakom religiösa urkunder. Utan en religiös urkund
finns annars inget att tolka ut. Som den tolkning som
innebär den repressiva politik som delar av islamismen
och främst Muslimska brödraskapet representerar.
Detta är extra viktigt när det gäller islam som i hög
grad annars präglas av sedvanerätt, sunna. Såväl profetens sunna som den egna sunnan, eller traditionen. Eli
Göndörs tes om att religionen utgörs av sina uttolkare
är relevant om de religiösa urkunderna vägs in och han
redogör för den i I Guds namn. Den kollektiva uttolkning
som Muslimska brödraskapet gör av islams urkunder är
stommen i rörelsen och i nätverksorganisationerna.
Ett talande exempel på hur Muslimska brödraskapet
tolkar Koranen är klädreglerna.
Vad som är korrekt och anständigt när det gäller
klädsel och uppförande för män och kvinnor baseras på
det som kallas för uppenbarade källor, Koranen och så
kallad autentisk Sunna. Den omfattar de uttalanden och
handlingar utförda av profeten Muhammed. De ses av
anhängarna som gudomliga befallningar och riktlinjer
med legitima mål och gudomlig visdom ligger bakom.
Svenska Muslimska brödraskapets klädregler baseras
på professor Jamal Badawi vid Halifax University forskning och finns publicerade i Gender Equity in Islam (1999)
och The Status of Woman in Islam utgiven av Islamic Information Foundation 1971. Badawi sitter eller har tidigare suttit i ledningen för Muslimska brödraskapets olika
nätverksorganisationer Muslim American Society, MAS,
och European Council for Fatwa and Research, ECFR.
ECFR leds av Muslimska brödraskapets andlige ledare
Yusuf al-Qaradawi.
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Såväl Jamal Badawi som det svenska Muslimska brödraskapet understryker att klädreglerna inte är påtvingade
av män eller av samhället utan är gudomliga påbud. Enligt
de islamiska klädreglerna skall muslimska kvinnor täcka
hela kroppen utom ansiktet och händerna när de visar
sig offentligt.
Slöjan, och kravet att kvinnor ska ha heltäckande
kläder kommer från en religiös urkund som sexualiserar
kvinnan. Kvinnan ansvarar för att männen skall kunna
kontrollera sin könsdrift. Eftersom urkunderna är skriftliga blir tolkningen till Brödraskapets fördel. Då påbudet
är gudomligt är det svårt att argumentera mot det i en
kultur där kollektivets intressen står över individens rätt.
Islamguiden, som sammanställt och publicerat Muslimska brödraskapets anvisningar för kvinnans uppträdande och klädsel fick studieförbundet Ibn Rushds hederspris
2009 för sitt arbete med motiveringen:
Islamguiden är en oerhört betydelsefull mötesplats full av information för både muslimer och icke-muslimer. Den är en
brobyggande, informativ kunskapskälla som är möjlig att nås
av alla, oberoende av geografisk hemvist. Islamguiden bidrar
väsentligt till att öka förståelsen för och kunskapen om islam
och muslimer i Sverige.
det är 24:30-31 och sura 33:59.
”Hijab” är ett uttryck för religiös hängivenhet, underkastelse och lydnad inför Allah. Plagget skyddar enligt
Koranen kvinnorna från männens blickar och trakasserier.
Framför allt dämpar slöjan männens sexuella drifter. En
lättnad av slöjtvånget gäller enligt Muslimska brödraskapets uttolkning för äldre kvinnor som inte längre har
attraktionskraft (sura 24:60). I praktiken innebär det att
kvinnan blir fri endast genom underkastelse, vilket har
en parallell i kommunismen, fascismen och nazismen.
SURORNA SOM REGLERAR

50

