
 
 

1

ISLAM OCH HEDERSKULTUR  
 
Enligt Islam så finns inget tvång till tro, ”TVÅNG skall inte förekomma i 
trosfrågor.” [sura 2:256]. Man och kvinna har lika värde inför Gud, ”Jag skall inte 
låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin 
strävan gå förlorad. ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt]. 
[sura 3:195]  
 
Enligt Sheikh Atiyyah Saqr, en ledande person i al-Azhar universitetet utlyste en 
fatwa om hedersmord:  
 
”Likt andra religioner, förbjuder Islam strikt att döda någon utan legal rättegång. 
Enligt Koranen, ”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, 
och där skall han förbli till evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud 
skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.” [sura 4:93]  
 
Det så kallade ”hedersmord” är baserat på ignorans och att förbise de moraliska 
lagarna, vilket inte kan förbigås förutom via disciplinär bestraffning.  
 
Man kan säga att människor inte har rättigheten att ta lagen i sina egna händer 
eftersom det är ett ansvar från en muslimsk stat och dess grund att upprätthålla 
frid och säkerhet osv., och motarbeta kaos och laglöshet att krypa in i den 
muslimska gemenskapen.”  
 
Enligt Sheikh Muhammad Al-Hanooti, medlem i norra Amerikas råd för Fiqh 
lägger till:  
 
”I Islam, finns det ingen plats för orättfärdigt dödande. Även i fall av hårda straff 
kan endast regeringen föreslå lagen genom en rättslig process. Ingen har rätten 
till att använda sig av lagen förutom domarna som sitter i rättegången.  
Hedersmord kan vara en felaktig kulturell tradition. Den är en olaglig och 
omänsklig handling. En mördare av denna typ bör bestraffas.”  
 
Sheikh Ahmad Kutty, Islamic Institute Toronto:  
 
"Det finns inget i Islam som kallas "heders mord". Islam håller varje själ i högakt 
och förbjuder all form av överträdelse av detta. Det förbjuder människor att ta 
lagen i egna händer och att skippa rättvisa. Att göra detta, leder endast till kaos 
och laglöshet.”  
 
VAD ÄR HEDERSKULTUR?  
 
Precis som i inledningen så är imamer världen över eniga om att hederskultur 
och Islam inte går samman. Hederskultur är ett beteende som bygger på 
maktstrukturer och något människan tar till när han/hon har tappat kontrollen 
över sin egen situation. Våld mot anhöriga inom familjen sker i alla samhällen, 
men kanske med olika skepnader. Här i Sverige kallar vi det t.ex. för 
hustrumord, vilket är den vanligaste formen av mord i det svenska samhället. Vi 
har även hört om män som tänder eld på sina kvinnor i Indien, familjer som 
begraver sina barn pga. fel kön i Kina osv.  
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Många förknippar hederskultur med någon form av muslimsk kultur. Det finns 
även människor som tror att detta har kopplingar till Islam. Samtidigt måste vi 
förstå att hederskultur även finns bland de som kallar sig muslimer. Ett problem 
är att det finns många muslimer som inte har någon kunskap om Islam, eller att 
deras tro helt enkelt bygger på felaktiga grunder. Att kalla sig muslim innebär 
inte att man underkastar sig eller att man har någon tro på Gud. Precis som att 
hustrumord inte ses som någon kristen företeelse så bör man inte se liknande 
beteende som en muslimsk kultur. Här kan det många gånger vara medier som 
slarvar och använder sig av felaktiga synonymer som kan bli vilseledande.  
 
 
EN IDÉ TILL ARBETE I FÖREBYGGANDE SYFTE  
 
Vi måste utgå ifrån att föräldrarna ytterst är ansvariga för uppfostran av sina 
barn och enligt svensk lag är man myndig vid 18 års ålder. Vi måste också utgå 
ifrån att Sverige idag är ett land med människor från många olika kulturer. 
Integration måste vara ett dynamiskt samspel från hela samhället. Vi måste lära 
oss att alla inte är likadana, att alla inte vill bli som oss och att alla inte kommer 
bli som oss. Om vi inte bejakar detta kommer det alltid att finnas en konflikt i 
samhället.  
 
Muslimer utgör idag en stor del av det svenska samhället. Uppskattningsvis finns 
det runt 400 000 med muslimsk bakgrund varav kanske hälften anser sig som 
troende och praktiserande muslimer. Regeringen kan genom oss troende 
muslimer förmedla information om Islam.  
 
Information behöver förankras och spridas till personer i olika yrken och till 
platser dit muslimer kan vända sig i förtroende när det finns behov av hjälp. Vi 
tror att dessa platser kan vara moskéer, friskolor, förskolor, läkarmottagningar, 
barnmorskor, imamer, kvinnojourer m.f. Idag finns t.ex. redan Systerjouren 
Soumaya som erhåller skyddat boende för muslimska tjejer 18-25 år som hotas 
av hedersrelaterat våld.  
 
Vårt koncept för att bekämpa hederskultur, kontra Nyamkos, är att 
sammanställa ett informationsdokument där man belyser att hederskulturen inte 
har någon grund i Islam. Detta dokument kunde delas ut från alla muslimska 
församlingar, moskéer, friskolor och till nyblivna muslimska föräldrar. 
Dokumentet kunde även finnas hos allmänna mottagningar då det idag inte finns 
muslimska barnmorskor tillgängliga i hela landet. Man kan översätta dokumentet 
till flera språk. Dessutom föreslår vi att personal inom sjukvård, skola och 
omsorg utbildas om Islam.  
 
Integration sker genom att alla är välkomna och tas till vara oavsett religion, 
hudfärg eller härkomst och inte genom tvång och falska fakta vilket är Nyamkos 
taktik. Vi muslimer måste få en plats i samhället och bli accepterade. Vi behöver 
resurser för att nå ut med information istället för att bli motarbetade och falskt 
anklagade. När det handlar om uppfostran och omsorg är tryggheten viktigast 
men vi kräver inte isolering utan förståelse. Integration måste också ske genom 
arbeten så att de invandrare som hamnat i bidragsberoende kan komma loss och 
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leva sida vid sida med övriga svenskar.  
 
Vi tror inte på ett samarbete med Nyamko Sabuni då hennes idéer om att 
bekämpa hederskultur är genom att förbjuda friskolor, lagföra åldersgräns på 
slöja och obligatoriska gynekologundersökningar. Hennes idéer stänger igen 
dörren och försvårar vår medverkan att förmedla kunskap om svensk lag, Islam 
och ge stöd till de familjer och individer som behöver det. Därför önskar vi att 
Fredrik Reinfeldt finner en lösning och en ny samarbetspartner istället för 
Nyamko Sabuni.  
 
 
10 PUNKTSPROGRAM 
 
1. Vi måste utgå ifrån att Sverige idag är ett land med människor från många 
olika kulturer. Integration måste vara ett dynamiskt samspel från hela samhället. 
Vi måste lära oss att alla inte är likadana, att alla inte vill bli som oss och att alla 
inte kommer bli som oss. Om vi inte bejakar detta kommer det alltid att finnas 
en konflikt i samhället. Det är viktigt att de som redan har en stabil grund att stå 
på i Sverige släpper in människor som befinner sig i utanförskap.  
 
2. Vi måste utgå ifrån att föräldrarna ytterst är ansvariga för uppfostran av sina 
barn och enligt svensk lag är man myndig vid 18 års ålder. Föräldrarna måste få 
resurser och den valfrihet de behöver. När det handlar om uppfostran och 
omsorg är tryggheten viktigast.  
 
3. Då Islam och hederskultur inte går att kombinera så tror vi att med 
information om Koranens och Sunnahns [profetens traditioner] sanna budskap 
kunna förmedla en annan bild av vår religion än den som vissa muslimer 
möjligtvis följer.  
 
4. Ett koncept för att bekämpa hederskultur i förebyggande syfte är att 
sammanställa ett informationsdokument där man belyser att hederskulturen inte 
har någon grund i Islam. Detta dokument kunde delas ut från alla muslimska 
församlingar, moskéer, friskolor och till nyblivna muslimska föräldrar. 
Dokumentet kunde även finnas hos allmänna mottagningar då det idag inte finns 
muslimska barnmorskor tillgängliga i hela landet. Man kan översätta dokumentet 
till flera språk.  
 
5. Konceptet med ett informationsdokument kunde utvecklas till något större, 
nämligen att producera en bok om uppfostran från ett muslimskt perspektiv. 
Idag finns det redan böcker som nyblivna föräldrar får ta del av på 
barnavårdcentralen och hos barnmorskor. Detta skulle vara en bok som ger tips 
och råd och innehålla ett brett utbud som kan vara till hjälp för nyblivna 
föräldrar.  
 
6. Information behövs förankras och spridas till personer i olika yrken och till 
platser dit muslimer kan vända sig i förtroende när det finns behov av hjälp. Vi 
tror att dessa platser kan vara moskéer, friskolor, förskolor, läkarmottagningar, 
barnmorskor, imamer, kvinnojourer m.f.  
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7. Personal inom sjukvård, skola och omsorg måste få en bra utbildning om 
Islam för att lättare kunna bemöta och ta bort eventuella fördomar om muslimer.  
 
8. Integration sker genom att alla är välkomna och tas till vara oavsett religion, 
hudfärg eller härkomst. Vi muslimer måste få en plats i samhället och bli 
accepterade.  
 
9. Integration måste ske genom arbeten så att de invandrare som hamnat i 
bidragsberoende kan komma loss och leva sida vid sida med övriga svenskar. 
Integration handlar inte om att samhället och staten ska fostra barnen istället för 
deras biologiska föräldrar.  
 
10. Media måste ta ett större ansvar genom att sätta stopp för medvetna 
publiceringar av felaktigheter om Islam och muslimer. Många gånger kan man 
läsa artiklar t.ex. om att slöjan skulle vara ett redskap till kontroll, kvinnoförtryck 
osv. Detta blir kränkande för muslimer.  
Då vi många gånger i debatten betraktas utan att själva kunna föra någon talan 
så önskar vi dessutom att den statliga televisionen och radio kunde ge plats för 
oss muslimer. Ett eget program där vi kan komma till tals, förmedla information 
om Islam på ett seriöst sätt. Detta är viktigt för muslimer, de som vill lära sig 
mer om Islam och även som ett verktyg för att kunna besvara felaktigheter om 
oss samt islamofobiska strömningar. Programmet kunde t.ex. förklara varför 
hederskultur inte går samman med islamsk tro, eller andra kulturella beteende 
som många likställer med oss muslimer och Islam. 
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