Koranen er en facitliste for alt i livet.
Kvindens rettigheder i Islam
Henrik, der er en ung dansk mand, som er konverteret til Islam, og som har
taget navneforandring til Abdel Hameed, siger til Politiken 28.8.00: “Hvis
jeg er i tvivl om noget, kan jeg læse mig til det i Koranen. Den giver svar
på alle handlinger i livet. Hvis jeg f.eks. er i tvivl om, hvordan jeg skal
omgås kvinder, kan jeg læse mig til det der.”

Halv arveret:
“Allah forordner: …en dreng skal arve så meget som 2 piger.”
(Koranen, sura 4.11)

Halv vidneret:

Kvindens stilling i Koranen

“Kald to mænd som vidner, eller er der ikke to mænd, så en mand og to kvinder, som er
passende som vidner.”
(Koranen, sura 2.282)

grundlaget for islamisk religionsfrihed i et multikulturelt samfund:
Mandens ret til seksuelt samkvem:
“Jeres hustruer er jeres marker. Gå derfor til jeres marker, som I lyster.”
(Koranen, sura 2.223)
Revselsesretten overfor ulydige kvinder:
“Mænd har ansvaret for kvinderne, for Allah har givet den ene større
(styrke) end den anden, og de forsørger kvinderne ud af deres midler. Gode
kvinder er derfor hengivent lydige og vogter (i mandens) fravær over det,
som Allah vil skal være skjult. Men frygter du, at de vil være ulydige, da
skal du advare dem, lade dem ligge alene i deres senge og slå dem, men
vender de tilbage til lydighed, tag da ikke midler imod dem i brug. For
Allah er den højeste”.
(Koranen, sura 4.34)
Retten til at tilbageholde hustruen:
“Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt, så kald fire vidner imod
dem og lås dem inde i huset – indtil døden eller Allah åbner en udvej for
dem.”
(Koranen, sura 4.15)
Tørklædet beskytter de rene mod at blive forulempet:
“Oh du Profet, sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder,
at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen om og over sig. Dette er det
bedste, så de kan kendes (som rene), og så de ikke forulempes.”
(Koranen, sura 33.60)

Når kvinder anmelder voldtægt:
“Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de løgnere i Allahs øjne.”
(Koranen, sura 24.13)

Mænds ret til 4 hustruer:
“… gift jer med dem, som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom I frygter ikke
at kunne være retfærdige mod dem alle, så gift jer kun med én.”
(Koranen, sura 4.3)

Kvindens karakter:
“Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemmelighed og religion.”
Hadith Sahih al-Buchari
Hensyntagen til ung hustru:
“Hvis en mand gifter sig med en seksuelt umoden pige og har samleje med
hende før hun fylder 9 år, må han ikke gentage samlejet, hvis det er
traumatisk for hende.”
Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, 1979
En mands rettighed over hans kone er guddommelig.
Hadith Miskat al-Masabih

JOMFRUER I PARADIS
Den troendes løn i Paradis:
“Sandelig de retfærdige nyder sejren sammen med storbarmede og
jævnaldrende jomfruer.”
(Koranen, sura 78.32 34)
“Det er dem, som er bragt til salighedens have, …., lænende sig på
vævede hynder overfor hinanden mens evige ynglinge går omkring dem
med pokaler og krukker og et bæger fra et kildespring, uden at de får
hovedpine af det eller udmattes, og med frugt, efter hvad de vælger sig,
og med fuglekød, efter hvad de vil have, og sortøjede “hurier” (jomfruer)
som en indfattet perle, til belønning for, hvad de plejede at gøre.”
(Koranen, sura 56.1)
“De fleste kvinder vil gå til helvede.” (Hadith nr. 33 og 301)
Fundamentalisme
Mazhar Hussein, læge og hovedbestyrelsesmedlem i Det Radikale
Venstre, siger om Koranen: “Jeg er fundamentalist, et dejligt misforstået
begreb, fordi det i Danmark bruges synonymt med fanatikere, men det
betyder, at Koranen er Guds ord: Der er ikke et bogstav eller komma, der
er sat forkert i Koranen. Det mener alle muslimer, og derfor er alle
muslimer også fundamentalister” Citat fra Jyllands-Posten, Kbh. 15.6.99
Mazhar Hussein bruges som eksempel på en muslim, som er godt
integreret i det danske samfund.
Faglig information
Foreningen Dansk Kultur søger på et fagligt niveau at oplyse og orientere
om kulturforskelle og ønsker med denne pjece at gøre opmærksom på den
kløft, som desværre tegner sig mere og mere klart mellem dansk og
islamisk kultur, herunder kvindesynet. Vi udgiver faglitteratur, pjecer og
et blad. Foreningen ønsker at værne om dansk kultur, demokrati,
ytringsfrihed og ligestilling. For yderligere information kan du se vore
hjemmesider:
www.islaminfo.dk og www.danskkultur.dk
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