“Muslimer tillber en

ny Gud, kallad Allah ”

MISSUPPFATTNING #3

Vissa ickemuslimer tror felaktigt att muslimer dyrkan en
annan Gud än judar och kristna. Detta kan kanske bero på
att muslimer ofta referar till Gud som “Allah”. Faktum är att
muslimer dyrkan Gud som Noa, Abraham, Moses och Jesus.
Ordet “Allah” är helt enkelt det arabiska ordet för Gud, den
Allsmäktige. Det är ett arabiskt ord med rik betydelse, som
endast syftar till den Enda Sanna Guden. Allah är också
samma ord som arabisktalande kristna och judar använder
när de referar till Gud. Om du har en arabisk översättning av
den kristna Biblen kommer du att finna ordet “Allah” där ordet
“Gud” används på svenska. Men även om muslimer, judar och
kristna tror på samma Gud (Skaparen) skiljer sig koncepten
rörande Honom märkvärt. Exempelvis tar muslimer stort
avstånd från idén om att Gud har någon vid sin sida eller skulle
vara del av en “treenighet” eftersom fullkomlighet endast kan
tillskrivas den Allsmäktige.

“Islam tillåter terrorism”
MISSUPPFATTNING #4

Det är kanske den största missuppfattningen om Islam,
speciellt med tanke på den stereotypa bilden som presenterar
av media. Media framställar alla muslimer som kämpar som
terrorister vare sig de kämpar befogat eller inte, vare sig de
förtrycker eller själva får utstå förtryck. Så frågam som man
ska ställa sig är: Uppmuntrar Islam till terrorism? Självklart
inte! Islam totally forbids and condemns the misguided acts of
vigilantes that target innocent civilians.
Självklart förblir inte Islam tyst vid förtryck, orättvisa och
förnedring. Den religion eller
“KÄMPA för
civilisation som gör så skulle
aldrig kunna överleva - men
självfallet tillåter inte Islam
attacker mot försvarslösa
män, kvinnor och barn.
Allah säger:

Allahs sak mot dem som
för krig mot er, men var inte de
första som griper till vapen; Allah
älskar sannerligen inte angripare.”
Koranen 2:190

Islam lägger fram
tydliga regler även vid tider av krig.

Exempelvis är inte en muslim tillåten att skada eller döda de som
ingår i ett fredsavtal med muslimer, de som inte är med och strider,
kvinnor, minderåriga, tjänare, blinda, , munkar, de äldre, de som
fysiskt inte är kapabla att strida och de som är psykiskt sjuka. I
själva verket är muslimer inte ens tillåtna att skada skördor och
grönska under tider av krig! Denna nobla etik var okänt och är
fortfarande okänt i många arméer.

Koranen visar tydligt allvaret i att döda en oskyldig människa,
och betonar värdet av ett människoliv. Samtidigt instrueras
muslimer att behandla människor av en annan tro med vänlighet.
“Om någon dödar
en människa skall det anses
som om han hade dödat hela
människosläktet. Och om någon
räddar ett människoliv, skall det anses
som om han hade räddat hela

människosläktet.”
Koranen 5:32

Missuppfattningar
om

Islam

“Allah förbjuder er
inte att visa godhet mot dem
som inte bekämpar er på grund av
[er] tro och inte driver er ut ur era hem,
och [Han förbjuder er inte] att bemöta
dem med rättvisa och opartiskhet Allah älskar de opartiska.”

Koranen 60:8

Hur kan Islam få skulden för vad terrorister gör, efter att ha läst
dessa självklara verser ur Koranen?

Avslutningsvis
Det har gjorts så många försök att framställa Islam som en religion
som är både konstig och främmande för folks logik och värderingar.
När du granskar Islam kom ihåg följande:
• Vem vinner på att bevara sådana missuppfattningar och falskhet?
• Har du undersökt Islam själv, till motsats från vad du har hört av
andra och media?

Vad vet du
EGENTLIGEN?

• Skulle miljontals människor världen över omfamna Islam om den
var hård och ett omänskligt livsstil?

För mer information, gå in på:

www.islamguiden.com
www.islam.se
Broschyrerna finns i PDF - format på:

www.islamforelasningar.se

Grunderna i Islam

Introduktion
Har du någon gång undrat över hur det kommer sig att en
nunna kan vara täckt från huvud till tå, och respekteras för
att ha hängivet sitt liv till Gud. Men när en muslimsk kvinna
täcker sig anses hon vara “förtryckt”? Eller varför en jude kan
odla skägg och då praktisera sin religion, men när en muslim
gör detta är han “extremist”?
Folk i väst verkar ha många missupfattningar om Islam och
muslimer. Många tror att västvärlden är framåt, upplyst och
frigjord medan Islam är motsatsen: primitiv, ovetande och
förtryckande. En anledning till detta är att media gång på gång
avbildar muslimer i motsats till den islamiska läran. För att
förstå Islam och muslimer måste man motstå stereotyperna
och undersöka varje situation enligt Islams lära och INTE enligt
vissa muslimers handlingar. På grund av detta upplever vi ett
ansvar att bemöta några av de vanligaste missuppfattningarna.

“Slöjan är förtryckande”
MISSUPPFATTNING #1

Så vad exakt är slöja? Att ha slöja (hijab på arabiska) innebär
att en muslimsk kvinna täcker hela sin kropp med blygsamma
kläder som inte visar kroppen eller kroppsformen, framför
främmande män. Men hijab handlar inte bara om det yttre
utan den innefattar också fint tal, blygsamhet och ett rättfärdigt
uppförande. Utan tvekan förväntas detta beteende även från
män.
Det finns inget med slöjan som hindrar en muslimsk kvinna
från att uttrycka sina åsikter, äga egendom, ha en utbildning
och karriär eller välja sin make. Slöjan är en handling av heder
och värdighet, en myndighet och en garanti på att en kvinna
kommer att dömas enligt hennes inre skönhet istället för hennes
ytliga utseende. Slöjan frigör och höjer en kvinnas status och
kräver att hon döms enligt hennes intellekt istället för hennes
sexualitet.

Anledningen till att en muslimsk kvinna har slöja är helt enkelt för att
Allah (Gud) har gjort det till en obligatorisk del av dyrkan för dem,
och Allah vet vad som är bäst för Sin skapelse.
Slöjan ger kvinnan friheten att
vara en aktiv del av samhället,
medan honom behåller sin
blygsamhet. Slöjan är till för
att bäras offentlgit, eftersom
kvinnor inte behöver ha slöja
när de är hemma med sin
familj!

• total ägande och kontroll av deras förmögenhet;
• välja egen make;
• behålla sitt namn vid giftermål;

“Profet! Säg till dina
hustrur och dina döttrar - och
till [alla] troende kvinnor - att de
[utanför hemmet] noga sveper om sig
sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare
igenkända [som anständigha kvinnor]
och undgår att bli ofredade...”
Koranen 33:59

Slöjan symboliserar varken
förtryck eller tystnad. Utan den är
snarare en sköld som skyddar mot
nedvärderande kommentarer, oönskade närmanden och orättvis
diskriminering. Av alla dem som konverterar till Islam är 75%
kvinnor! Skulle du inträda en religion som förtrycker dig? Så nästa
gång du ser en muslimsk kvinnan ska du veta att hon täcker sitt
fysiska utseende, inte hennes sinnen eller intellekt!

“Islam förtrycker kvinnor”

• äga egendom, förvalta affärsverksamheter, studera och
erhålla lika lön för lika arbete;
• ärva egendom, och rätt till skilsmässa;
• delta i alla former av dyrkan som män deltar i.

Islam garanterade kvinnor dessa rättigheter tillsammans med
många andra över 1400 år sedan – rättigheter som kvinnor i
väst fortfarande saknar.
Utan tvekan finns det muslimska
kvinnor som är förtryckta och
“Den man eller
som inte ges sina rättigheter.
kvinna som gör gott och lever
Men detta är inte Islams
rättskaffens och som har tron skall
fel. Problemet är att kultur
Vi skänka ett gott liv och Vi skall
och traditioner har på
bestämma deras [slutliga] belöning
många platser i välrden
efter deras bästa handlingar.”
överskuggat Islams läror
Koranen 16:97
antigen genom okunskap
eller genom skadliga kulturella
utövningar.

MISSUPPFATTNING #2

En av de mest besvärande missuppfattningarna är den negativa
porträtteringen av kvinnor i Islam - nämlingen att Islam nedvärderar
och förtrycker kvinnor. Enligt Islams läror, är gudsfruktan den enda
saken som särskiljer människor inför Gud..

Denna vers bevisar att sann ära och

“Inför Gud är
status inte uppnås eftersom man är
den av den bäste vars
rik eller fattig, svart eller vit, man eller
gudsfruktan är djupast”
kvinna utan genom gudsfruktan och
Koranen 49:13
hängivenhet. Därför bör det inte komma
som en överraskning att det för varje
manlig konvertit till Islam, finns fyra kvinnor
som konverterar. Några av anledningarna för denna
överväldigade grad av kvinnliga konvertiter är följande rättigheter
som Islam värnar om:

Medan Islam värnar om kvinnors rättigheter, erkänner den också
att kvinnor och man inte är identiska.

Allah säger: ‘...ett gossebarn är inte som ett flickebarn...’
Koranen: 3:36
Islam har därför tilldelat män och kvinnor olika roller för att påvisa
detta odiskutabla faktum. Kvinnor har fått äran och det enroma
ansvaret av att ta hand om familjen och hushållet. Medan mannen
har fått ansvaret av förse familjen och hushållet med ekonomiskt
stöd, säkerhet och underhåll.
Avslutningsvis kan kvinnors ärade position i Islam sammanfattas
med Profeten Muhammads (frid över honom) följande uttalande:
“Världen och allt däri är dyrbart, men det mest dyrbara i
denna värld är en ärbar kvinna.”

