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Hedersrelaterat våld – 

islamiskt? 

 
Handen till en mördad hinduisk flicka i Bombay. 

 

I efterspelet till den mördade unga kvinnan Maria har återigen uppmärksamhet riktats mot islam 

och muslimer. Hedersbegreppet utnyttjas som en politisk hammare mot muslimska värderingar, 

och många debattörer som genom att titulera sig själva som muslimer fastän de gör det mer utifrån 

ett etniskt perspektiv (?) vill på något sätt ”modernisera” islam. 

Genom denna inställning till hedersrelaterat våld uteblir mycket som bryter mot denna uppmålade 

bild av våldet. Man antar att det är muslimer som begår brotten, och risken blir att statistiken blir 

skev då andra liknande brott sållas bort eftersom de inte passar in i de fördomsfulla ramarna som 

existerar för hedersvåld. 

För någon vecka sen fick jag ett samtal från en svensk kille, vi kan kalla honom Erik, som inte för 

så längesen konverterat till islam. Uppjagad och rädd undrade han vad han skulle göra. Jag 

frågade vad som hänt, och då berättade Erik att hans serbiska kompis, som också konverterat, 

nyligen har berättat för sin familj att han blivit muslim. Hans morbror stod nu nedanför Eriks 

uppgång och skrek att han skulle döda Erik, eftersom han misstänkte att det var Erik som 

”konverterat” hans systerson. Tidigare hade han ringt och talat in på Eriks telefonsvarare att han 

skulle ta ut sin hagelbössa och skjuta ihjäl Erik. Jag sa direkt ”Ring Polisen”. 

Den serbiska släkten var ortodoxa kristna, och det är ett brott mot hedern att bryta mot dessa 

dogmer inom den serbiska kulturen. Många serber, dock långt ifrån alla, har också en kylig 

relation till muslimer pga. Bosnienkriget under 1990-talet. 

Eriks fall är långt ifrån den enda. Massvis av tjejer hör av sig till muslimska representanter som 

berättar att de blivit misshandlade av sina föräldrar för att de valt att börja bära slöja. Helsvenska 

personer hör av sig och berättar att de blivit utslängda hemifrån eftersom familjen fått reda på att 
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de konverterat till islam. Killar som hänger sig mer till religionen berättar hur familjen fryser ut 

dem eftersom de bestämmer sig för att låta skägget växa. 

Ett av de mer känsliga fallet gällde hur en tjej var tvungen att låsa in sig på toaletten för att kunna 

be, eftersom familjen blivit allt mer hotfull mot henne sedan de fått reda på att hon blivit muslim. 

Alla tydliga fall av hedersrelaterat våld. 

Det som också är värt att notera är att många av de fall som uppmärksammats i Sverige har 

handlat om icke-muslimska förövare. Fadime Sahindal kom t ex från en familj som hängav sig till 

religionen Yezidism. Andra fall där offer och förövare haft en muslimsk bakgrund utmärker sig 

genom att vare sig offer eller förövare varit religiösa överhuvudtaget. 

Och även om det skulle finnas fall där religiösa muslimer bestämmer sig för att ta någon annans 

liv pga heder, är det felaktigt utifrån ett islamojuridiskt perspektiv. I Koranen står det: 

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.[1] 

Vad som också utmärker det islamiska perspektivet att ingen individ kan själv ta lagen i sina egna 

händer och döma en annan person till döden. Enligt islam krävs det att en domare i sådana fall 

utger straffet. Så den person som dödar sin son, dotter eller annan släkting begår ett stort misstag 

och en otrolig stor synd. 

[1] Koranen, Surah an-Nisa, vers 93 (4:93) 

Källa: http://amanjaziz09.wordpress.com/2012/04/29/hedersrelaterat-vald-islamiskt/ 
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