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Rätten att bära burka
Religionsfrihet är en grundlagsskyddad rättighet. Det betyder att alla människor i Sverige har rätt att utöva sin religion. Men denna frihet är beskuren av andra lagar. Exempelvis anför företrädare för vissa religioner sin religion för att rättfärdiga könsstympning och kallar detta religionsutövning. Samtidigt förbjuder andra lagar vissa
former av könsstympning. Man kan alltså inte göra vad som helst bara därför att man
anser att ens religion kräver det.
I Sverige är det tillåtet att bära burka. Islam anses av vissa föreskriva burka. Man
kan alltså försvara burkabruk med religionsfriheten. Andra länder, exempelvis Frankrike förbjuder det. Frankrikes skäl är formellt att man inte ska få bära religiösa kläder
överhuvudtaget. Denna betraktelse ser burkan som ett problem därför att dess bruk är
kränkande för alla människor, de som använder den och de som inte använder den.
I olika webartiklar säger författarna ”Att tvinga kvinnor att sluta bära slöja är lika
förtryckande som att tvinga någon att bära den.”* Detta är en åsikt utan härledning,
men som är intressant i sig: en kvinna ska få bära burka för att hon vill det. Burkan är
starkt kulturellt betingad. Ingen svensk kvinna bär burka för att man själv kommit på
idén. Man kan tycka att alla som verkligen vill bära burka borde väl få göra det, det
verkar rättvist. Men alla de som inte vill, men gör det för att de är tvingade, de gör det
tack vare att det är tillåtet. Ett förbud skulle således gynna dem som inte vill. Samtidigt
skulle det ”förtrycka” de kvinnor som vill. Om burkan vore förbjuden skulle ingen
bära den. Inom två generationer skulle den förmodligen vara bortglömd och ingen
svensk kvinna skulle sakna den. Man skulle visserligen få lov att beskära två generationers burkaälskande kvinnors frihet, men man skulle vinna frihet åt alla kommande
generationers frihetsälskande kvinnor. Detta är naturligtvis problematiskt, men den
diskussionen sparar vi.
Det är desto mer intressant att se varför somliga till varje pris måste använda burka. Det religiösa aspekten är att män inte klarar av att se huden eller håret på en kvinna utan att bli så bortkollrad av denna åsyn att de tappar allt sans och vett. Därför ska
kvinnors kvinnlighet döljas till varje pris. Enligt detta synsätt är således män bestialiska
djur, utan förmåga till behärskning. och utan förmåga till hänsyn. Detta är synnerligen
problematiskt. Även om det är sant i sig så är det totalt emot all tro på civilisation och
humanitet, vilket i sig är en kränkning mot hela mänskligheten. Det är inte bara ett
påhopp på männen utan i lika hög grad på kvinnorna, vilka synsättet reducerar till
sexleksaker som dessutom kan föda barn, städa och laga mat. Det är inte svårt att se
vilka som tjänar på att hålla detta synsätt levande.
Detta synsätt är så kränkande mot alla människor, oavsett religion eller kön, att
det ”förtryck” ett burkaförbud skulle innebära i jämförelse verkar ganska harmlöst.
Slutsatsen är att användning av burka borde förbjudas.

* http://gomiddleeast.se/rotterna-i-mellanostern/vad-doljer-den-muslimska-slojan/ och
http://dalmaneek.blogspot.se/2010/01/burka-niqab-eller-vinterkapuschonger.html

