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Af HEINI Í SKORINI

L
ONDON – Hun var 12 år, 
da grupper af uniformerede 
mænd en morgen kom til 
hendes skole. De lod både 

lærere og elever forstå, at de nu var del 
af »den islamiske kulturelle revolution«. 
De kaldte sig hezbollahi (det generiske 
udtryk for »islamist« i Iran) og indførte 
nye regler på skolen. 

Drenge og piger blev adskilt og fik 
kønsbestemt undervisning. Kvinder og 
piger fik ikke længere lov til at svømme 
og var tvunget til at bære tørklæde. Store 
billeder af Irans nye leder, ayatollah 
Khomeini, udsmykkede pludselig sko-
lens vægge. Og den lille pige fra Teheran 
undrede sig over, hvorfor Allah og hans 
jordiske repræsentanter mon hadede 
kvinder.

Da den iranske feminist, ateist og 
menneskerettighedsaktivist Maryam 
Namazie 24 år senere blev en aktiv 
deltager i Stop the War-koalitionen imod 
Irak-krigen og Tony Blairs parløb med 
Bush-administrationen i 2003, stødte 
hun igen på ordet Hezbollah. Denne 
gang på gaderne i London. 

We Are All Hezbollah stod der på 
store bannere foran Downing Street og 
parlamentet i Westminster i de største 
demonstrationer i nyere britisk historie. 
Efterfølgende fandt Namazie ud af, at 
kvinderne med de store, gule Hezbollah-
skilte var lesbiske europæere.

»Er I klar over, at I ville være døde 
under et Hezbollah-styre?« spurgte 
Namazie vredt og forbløffet.

I dag lever den 46-årige kvinde med 
dødstrusler og intimidering, først og 
fremmest fordi hun har stiftet orga-
nisationen for britiske eks-muslimer, 
Council of Ex-Muslims of Britain, og 
fordi hun i december 2008 lancerede 
kampagnen One Law For All imod de 
stadig mere udbredte religiøse domstole i 
Storbritannien. 

Kampagnen blev grundlagt midt i 
en hed debat, hvor flere prominente 
skikkelser havde udtalt sig positivt om 
nødvendigheden af religiøse domstole i 
et multikulturelt samfund. Blandt disse 
var ærkebiskoppen af Canterbury og 
lederen af Church of England, Rowan 
Williams, daværende justitsminister 
Philip Hunt og den toneangivende dom-
mer Lord Phillips. 

Namazie tordnede imod disse mænd 
og har vundet flere menneskerettigheds- 
og debatpriser. Og sidste år kom en 
hilsen fra hendes hjemland, da en artikel 
med overskriften Get to Know This 
Anti-Islamic Woman blev publiceret i de 
største iranske aviser og nyhedshjem-
mesider. 

Namazie opfatter sig stadig som 
venstreorienteret – ja, hun bruger ordet 
»socialist« om sig selv – men hendes erfa-
ringer i blandt andet antikrigs-bevægel-
sen førte til et opgør med det, som hun 
kalder »den pro-islamistiske venstrefløj«. 
Hun mener, at dele af den europæiske 
venstrefløj lider under Henry Kissingers 
famøse koldkrigsdoktrin om, at »min 
fjendes fjende er min ven«.

»De definerer sig i modsætning til 
Europas yderste højrefløj, men allierer 
sig med islamiske fascister, som bliver 
opfattet som legitime anti-imperialister. 
Den postmoderne kulturtænkning har 
infiltreret det intellektuelle venstrefløjs-

miljø og er præget af ren relativisme, 
hvor man solidariserer sig med magteli-
ten i den muslimske verden og ikke med 
de millioner af ofre, som lever i islamiske 
diktaturer,« forklarer hun i sit hjem i 
London.

En historisk dom
Den seneste måneds tid har bragt 
Namazies kampagne imod religiøse 
domstole i centrum, efter at en engelsk 
landsret – The High Court of Justice i 
det centrale London – for første gang i 
britisk retshistorie har henvist en sag til 
en religiøs domstol og derefter anerkendt 
domstolens afgørelse i henhold til britisk 
lovgivning. 

I sig selv er sagen en petitesse: Den 
handler om et ungt ortodokst jødisk par, 
som skulle skilles og gerne ville ordne 
diverse uenigheder om børn og økonomi 
efter jødiske forskrifter ved en rabbinsk 
domstol i New York – de såkaldte Beth 
Din-domstole. Efter at have undersøgt 
sagen anerkendte den engelske dommer 
den rabbinske domsafsigelse og gjorde 
beslutningen juridisk bindende.

»Britisk lovgivning er ikke overtrådt, 
og parrets religiøse overbevisning er 
blevet respekteret,« udtalte dommeren 
efterfølgende.

Men alle var ikke lige begejstrede. 
»Landsretten åbner op for sharia-
skilsmisser«, skrev The Times på 
forsiden, og juridiske eksperter har 
udtalt, at dommen kan skabe præcedens 
og legitimere andre religiøse domstole, 
først og fremmest de omkring 85 
islamiske sharia-domstole i England og 
Wales, som menneskerettighedsgrupper 
hidtil har kunnet dokumentere. Det 
reelle tal vurderes dog at være noget 
højere. 

Maryam Namazie mener, at rettens 
beslutning er et skridt i den forkerte 
retning:

»Problemet med religiøse domstole er 
først og fremmest, at de er kønsdiskri-
minerende og kvindefjendtlige. Ifølge 
sharia-lovgivning tæller en kvindes 
vidnesbyrd kun halvdelen af en mands, 
og det står endda sort på hvidt på flere af 
sharia-domstolenes hjemmesider. Mænd 
kan få skilsmisse unilateralt, mens kvin-
derne skal have grønt lys fra en mandlig 
dommer. Mænd har også automatisk ret 
til børnene og forrang i forhold til arv, 
og ifølge britiske undersøgelser slipper 
mænd uden straf i sager om både vold 
og voldtægt inden for ægteskabet. Islam-
kritikere bliver tit anklaget for racisme 
og islamofobi, men i min verden er det 
racistisk at støtte et retssystem, hvor 
muslimske kvinder har færre rettigheder 
end andre kvinder. Derfor burde alle 
religiøse domstole forbydes,« forklarer 
Maryam Namazie.

Den største muslimske paraplyorgani-
sation i Storbritannien, Muslim Council 
of Britain, har da også straks opfanget 
dommens signaler:

»Vi hilser alle beslutninger velkomne, 
som baner vejen for det frie valg for alle 
borgere, herunder muslimer, som ønsker 
at følge shariaens civile lovgivning. Det 
giver muslimer i Storbritannien mulig-
heden for at fuldbyrde deres religiøse 
pligt under engelsk lovgivning«, skriver 
den pakistanske generalsekretær, Farooq 
Murad, i en pressemeddelelse.

»Den britiske offentlighed har en 
tendens til at tro, at så længe vi ikke 

ser stening, dødsdomme og fysisk 
lemlæstelse som foreskrevet i sharia-
ens straffelov, er alt i orden. Men den 
kønsdiskriminerende del af shariaens 
familieretlige lovgivning er nøglen til 
den kvindeundertrykkelse, som finder 
sted i hele den muslimske verden. Derfor 
er det civile aspekt af islamisk ret lige så 
alvorligt som den voldelige straffelov,« 
forklarer Maryam Namazie.

Voksende sharia-marked
Der findes flere forskellige sharia-skoler 
inden for både sunni- og shiaislam, og 
lovgivningen er baseret på en sammen-
sætning af kilder, primært Koranen, 
islamisk retslære og Hadith, som er 
beretninger om profetens liv og tale. 

Dermed er sharia ikke noget homogent 
og monolitisk lovkompleks, men i løbet 
af de seneste tre årtier har udbredelsen af 
den hårde og fundamentalistiske version 
været støt voksende i den islamiske 
verden, blandt andet i Iran, Afghanistan, 
Irak, Aceh-provinsen i Indonesien, de 
muslimske delstater i Nigeria, Somalia, 
Pakistan og Sudan. Loven foreskriver 
dødsdom for blandt andet frafald, 
blasfemi og seksuelle lovovertrædelser 
som homoseksualitet og utroskab. I Iran 
medfører 130 lovovertrædelser dødsstraf.

Den første sharia-domstol i 
Storbritannien blev etableret i 
Birmingham i 1982, og siden har de 
spredt sig til hele landet og tæller i dag 
et sted mellem 85 og 100. 90 procent 
af sagerne omhandler familieretlige og 
arveretlige konflikter, og ifølge de usikre 
statistikker vurderer diverse undersø-
gelser, blandt andet fra tænketanken 
Civitas, at omkring 7.000 sager er 
eksekveret ved britiske sharia-domstole 
fra 1982 til 2008.

En af de største og mest ekspone-
rede sharia-domstole er Islamic Sharia 
Council, som holder til i en rødbrun 
murstensbygning i Østlondon. Efter en 
lang arbejdsdag med flere sager forkla-
rer den kontroversielle dommer Sheikh 
Haitham al-Haddad over telefonen, at 
flere og flere muslimer vælger islamisk 
fremfor sekulær, engelsk lov.

»De sidste tre år er antallet af sager 
hos os tredoblet og ligger et sted mellem 
200 og 300 hver måned,« siger imamen.

Voldgifter
Disse private sharia-domstole har 
opereret uden for det engelske retssy-
stem, men i 2007 blev de suppleret af 
de såkaldt islamiske voldgiftsdomstole 
– Muslim Arbitration Tribunals – som 

under dække af den britiske voldgiftslov 
fra 1996 nyder en vis grad af juridisk 
legitimitet. 

Voldgiftsloven var oprindelig desig-
net til arbejdsmarkedet og erhvervsli-
vet, men har utilsigtet banet vejen for 
legitimeringen af religiøse domstole, 
så længe to parter frivilligt henvender 
sig og anerkender domstolens princip-
per og retspraksis. De fleste rapporter 
refererer til i alt fem islamiske voldgifts-
domstole – i London, Birmingham, 
Bradford, Manchester og Nuneaton (i 
Warwickshire).

Flere britiske advokatfirmaer har også 
taget bestik af det voksende marked og 
tilbyder klienter sharia-vejledning. En 
af disse er den muslimske advokat Aina 
Khan, som ved en høring i parlamentet 
i juni sidste år udtalte, at hun ønsker at 
give sine klienter vejledning, som er i 
overensstemmelse med både engelsk og 
islamisk ret.

»Jeg stiller gerne min ekspertise til 
rådighed for britiske muslimer, som øn-
sker at imødekomme både deres britiske 
og muslimske identitet. Anklagerne om 
kønsdiskriminering er stærkt overdrev-
ne,« sagde Aina Khan i en propfyldt sal i 
House of Commons.

Hvad er problemet, så længe disse 
domstole er baseret på frivillighed og 
ikke strider imod britisk lovgivning?

»Det er rigtigt, at disse domstole ikke 
er ulovlige ifølge lovens bogstav, men 
vores kampagne går netop ud på at 
dokumentere, at den islamiske retsprak-
sis er i åbenlys strid med både britiske 
og internationale menneskerettigheder,« 
siger Maryam Namazie.

»Og de fleste muslimske kvinder, som 
jeg og min kampagne kommer i kontakt 
med, er absolut ikke ’frivillige’. Nogle 
er under et enormt pres fra lokalsam-

fundet, andre har ikke råd til at gå til 
en britisk domstol, mange håber på en 
hurtig dom i deres favør, og andre ved 
ganske enkelt ikke, hvilke rettigheder 
de har under sekulær engelsk lovgiv-
ning.« 

Child brides
Som eksempel nævner Namazie en 
kvinde, som blev tvangsgift med en 
ældre mand, da hun var 13 år. Da hun 
blev 30, forsøgte hun at opnå skilsmisse 
ved tre forskellige sharia-domstole i 
London, men i alle tilfælde blev hun 
afvist.

Britiske medier har kørt flere historier 
om tvangsægteskaber med mindreårige 
piger, de såkaldte Child Brides. Blandt 
andet afslørede avisen Sunday Times ved 
hjælp af undercover-metoder i september 
sidste år, at flere sharia-dommere var 
villige til at gifte mindreårige piger og 
ældre mænd, så længe vielserne foregik i 
hemmelighed.

»Disse domstole legitimerer tvangsæg-
teskaber og efterfølgende voldtægter af 
små piger,« konkluderer Namazie.

Sidste år stillede et uafhængigt med-
lem af det britiske Overhus The House 
of Lords, baronesse Caroline Cox, et 
lovforslag, hvis formål er at skærpe kon-
trollen med religiøse domstole. Efter to 
høringer er lovforslagets skæbne stadig 
uafklaret, men regeringen har gjort alt 
for at undgå spørgsmålet, og intet tyder 
på, at forslaget bliver vedtaget. 

Anne Marie Waters, advokat og 
talskvinde i Namazies kampagne, 
har haft flere møder med den britiske 
regering.

»Regeringens svar er igen og igen, 
at man ikke vil forhindre mennesker i 
at leve i overensstemmelse med deres 
kultur og religion. Men regeringen vil 
slet ikke forholde sig til de krænkelser 
af menneskerettighederne, som foregår 
ved disse domstole. Hvor længe kan reli-
gionsfrihed retfærdiggøre kvindeunder-
trykkelse, hustruvold, tvangsægteskaber 
og voldtægter af små piger? 

David Cameron har sagt, at mul-
tikulturalismen har slået fejl, og at 
Storbritannien går forrest i kampen 
mod islamismen. Men han tør ikke 
tage opgøret lige foran sin egen næse 
herhjemme,« siger Anne Marie Waters.

På trods af denne udvikling nægter 
Maryam Namazie at give op og insiste-
rer på, at tingene også udvikler sig i en 
positiv retning.

»Før vores kampagne var sharia-kri-
tikken overladt til racisterne og fasci-
sterne på den britiske højrefløj, men vi 
har overtaget debatten i ligestillingens, 
humanismens og sekularismens navn. 
Det er en kæmpesejr, for en af de største 
udfordringer har netop været at præ-
sentere et anti-racistisk alternativ til det 
yderste højre, som jeg også opfatter som 
min ideologiske fjende. 

Flere og flere begynder at forstå, at det 
ikke handler om islamofobi eller om at 
afvikle religionsfriheden. Det handler 
om helt basale rettigheder, som vi kun 
har opnået, fordi modige mennesker 
har kæmpet i århundreder. Det burde 
alle demokrater på tværs af politiske skel 
kunne stå sammen om.«

Heini í Skorini er Ph.d.-studerende i 
London og freelance journalist. 

Storbritannien. For første gang i britisk retshistorie har en højere britisk domstol henvist en sag til en religiøs domstol og derefter anerkendt afgørelsen som gældende i henhold til 
britisk lov. Det har skærpet modstanden mod de såkaldte sharia-domstole, der breder sig i det britiske samfund. 

Med sharia skal man land bygge

Maryam Namazie: »Den islamiske 
retspraksis er i åbenlys strid med 
både britiske og internationale 
menneskerettigheder.« PRIVATFOTO

Dr. Suhaib Hasan (t.h.) og Maulana Abu Sayeed fra the Islamic Sharia Council of Britain afgør ægteskabssager i deres kontor 
i Østlondon. Stadig flere muslimer »vælger« islamisk fremfor sekulær, britisk lov. FOTO: AFP PHOTO/SHAUN CURRY 

GLOBALISTEN  Af Jan Bo Hansen

KINA har fået en ny leder: Folkekongressen 
valgte Xi Jinping til præsident. Det var ikke 
nogen stor overraskelse, da den 59-årige allerede 
er valgt som partiformand og på sit visitkort 
også kan skrive leder af Kinas væbnede styrker. 
Der var én stemme imod og tre, der afholdt sig 
fra at stemme, blandt de 3.000 delegerede i Fol-
kets Hal i Beijing. 

Ny vicepræsident blev Li Juanchao. Her var 
der imidlertid 80 stemmer imod, mens 37 und-
lod at stemme. Li Juanchao har været involveret 
i korruptionsskandaler under forberedelsen af 
Folkekongressen. Formand for parlamentet blev 
Zhang Dejiang, der kun fi k fem modstemmer, 
mens fi re afholdt sig fra at stemme. Zhang De-
jiang har været aktiv med at rydde op efter den 
styrtede toppolitiker Bo Xilai. I dag, fredag, ven-
tes Li Keqiang at blive ny ministerpræsident. 

Der er tale om den største regeringsomdan-
nelse i de seneste 15 år, men grundlæggende 

forskydninger i forholdet mellem de forskellige 
interessegrupper har ikke fundet sted. 

UNGARN har endnu en gang gjort sig be-
mærket med en lovgivning, der begrænser 
Forfatningsdomstolens beføjelser. Den ungarske 
statspræsident, Janos Ader, måtte påhøre kri-
tik fra Angela Merkel under et besøg i Berlin. 
EU-Kommissionen havde allerede før afstem-
ningen i det ungarske parlament bebudet en 
undersøgelse af lovgivningen. Hvis der skulle 
være grund til det, vil Kommissionen indlede en 
»dialog« med den ungarske regering. 

Den ungarske premierminister, Viktor Or-
ban, har forsikret Kommissionens præsident, 
Jose Manuel Barroso, om, at den ungarske 
regering føler sig forpligtet over for EU-retten og 
de europæiske værdier i al almindelighed. Euro-
parådet vil alligevel lade undersøge, om den nye 
ungarske lovgivning er i overensstemmelse med 
Den Europæiske Konvention om Menneskeret-
tigheder. 

FIRE formodede terrorister blev anholdt, mens 
de planlagde et mord på formanden for den 
højreekstreme gruppe Pro NRW (Nordrhein-
Westfalen), Markus Beisicht. To blev anholdt 

nær Beisichts hjem i Leverkusen, de to andre 
blev arresteret med våben og sprængstoff er. 
Politiet havde placeret afl ytningsudstyr i deres 
biler og mener at kunne bevise, at attentatet 
var nært forestående. Aktionen var en del af 
omfattende razziaer mod salafi stiske forenin-
ger, hvorunder 20 mennesker blev anholdt. 
Umiddelbart efter aktionerne blev foreningerne 
DawaFFM, Islamische Audios og An-Nusrah 
forbudt. An-Nusrah betragtes af politiet som en 
efterfølgerorganisation til den ligeledes forbudte 
Millatu Ibrahim, der gennem de seneste år har 
udkæmpet gadeslagsmål med Pro NRW. Under 
kampe mellem de to ekstremistiske grupper er 
politifolk blevet såret af salafi ster.

Myndighederne i Nordrhein-Westfalen regner 
med, at der er omkring 1000 politiske salafi ster, 
hvoraf omkring 100 skal være djihadistiske 
salafi ster. Mens de politiske salafi ster kun i al 
almindelighed er tilhængere af vold, er de djiha-
distiske salafi ster det også i særdeleshed og dertil 
aktivt udøvende.  

LEDERNE af de to koreanske stater har 
besøgt troppestyrker nær grænsen mellem 
Nord og Syd og i taler forberedt deres væbnede 
styrker på provokationer fra modparten. Den 

nordkoreanske leder, Kim Jong Un, røbede, 
at den sydkoreanske ø Baengnyeong ville være 
det første mål for et nordkoreansk angreb. Det 
nordkoreanske forsvarsministerium meddelte, 
at de sammen med befolkningen afventede en 
»retfærdig og nådesløs gengældelsesaktion«. 
Nordkorea har i den sidste tid dagligt spået 
modstanderens udslettelse. Den sydkoreanske 
premierminister, Chung Hong Won, besøgte 
øen Yenpyeong, som i 2010 blev angrebet af 
nordkoreanske styrker. Han opfordrede solda-
terne og befolkningen til at holde sig parat til 
et nyt angreb fra nord. 

TROJKAEN, tre repræsentanter for EU, Den 
Europæiske Centralbank og Den Internationale 
Valutafond, IMF, har afbrudt forhandlingerne 
med den græske regering i utilfredshed med 
det slæbende forhandlingstempo og grækernes 
manglende evne og/eller vilje til at inddrive 
skatter. Den græske fi nansminister Giannis 
Stounaras var udadtil overbevist om, at de tre 
ville vende tilbage og afslutte forhandlingerne i 
løbet af få dage. Det er forudsætningen for ud-
betalingen af martsraten på 2,8 milliarder euro 
– som igen er forudsætningen for lønninger til 
de græske statsansatte.  
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