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040 875 3060

Amal ry tarjoaa konsultaatiota ja
asiantuntijapalveluita
eri tahoille.
Olemme vahvoja asiantuntijoita
musliminaisten elämään liittyvissä
teemoissa.
Toteutamme tilauksesta infoja monista eri
teemoista kuten esimerkiksi:
terveys ja hyvinvointi, musliminainen
sosiaali- ja terveyspalveluissa,
seksuaaliterveys, uskonnon
huomioiminen eri palveluissa,
musliminaisten asema yhteiskunnassa...

info@amalry.fi
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NAINEN
ISLAMISSA
MUSLIMINAISEN
NÄKÖKULMA

MUSLIMINAISEN
ASEMA
Musliminaisten ajatellaan olevan alistettuja
ja johdateltuja, mutta ovatko he sitä?
Islam on antanut 1400 vuotta sitten naisille
oikeudet, joista länsimaiset naiset pääsivät
nauttimaan vasta paljon myöhemmin.
Islamissa miehillä ja naisilla on
samanarvoinen palkkio sekä vastuu
teoistaan. He myös palvovat Jumalaa
samalla tavoin eli suorittavat samat
palvonnan teot, seuraavat samaa
uskonnollista tekstiä sekä uskovat
samoihin asioihin. Jumala palkitsee
molemmat sukupuolet hyvistä teoistaan.
Molemmilla sukupuolilla on oikeus ja
velvollisuus opiskeluun ja tiedon
hankintaan. Jo islamin alkuaikana eli
useita naisia, jotka opettivat islamin
uskontoa muille, myös miehille.
Musliminaisella on oikeus valita
puolisonsa. Usein ajatellaan, että
vanhemmat voivat päättää ja
pakottaa tyttären avioliittoon, mutta
tämä on vastoin islamin opetuksia.

MUSLIMIPERHE

MIKÄ ON HIJAB?

Jumala on luonut naiset ja miehet erilaisiksi,
erityisillä taidoilla, rooleilla ja vastuilla. Näitä eroja
ei tule ajatella heikkouksina vaan eri sukupuolille
asetettuina osaamisina.

Hijab tulee arabiankielen verbistä "hajaba" ja se
tarkoittaa katseilta piilottamista ja peittämistä.
Konkreettisesti hijab siis tarkoittaa peittävää ja
vaatimatonta pukeutumista.

Parheellä on keskeinen asema islamin
uskonnossa ja miehen vastuulla on perheen
taloudellinen toimeentulo. Naisen roolina
perheessä on huolehtia perheen hyvinvoinnista
emotionaalisesti ja kasvatuksellisesti.

Hijab on yksi palvonnan teoista naisen ja hänen
Jumalansa välillä. Hijab on miljoonille naisille
voimaantumisen ja arvokkuuden lähde. Heille hijab
tarkoittaa vapautta ja tärkeinpänä viestii oman
vakaumuksen merkityksestä.

Puolisot täydentävät toinen toistaan ja tällä tavoin
perheelle ja lapsille voidaan luoda turvallinen
kasvuympäristö.

MUSLIMINAINEN
PALVELUISSA
Tulet kohtaamaan musliminaisia suurella
todennäköisyydellä työssäsi ja vapaa-aikanasi.
Kuten, missä tahansa vuorovaikutuksessa on
ihmisen arvostava kohtaaminen ensiarvoisen
tärkeää. Sillä myös pääsee pitkälle eri taustaisia
ihmisä kohdatessa.
Kohdatessasi musliminaisia huomioi nämä asiat:

Hymyile ja ole kohtelias
Kysy hänen mielipidettään
Älä tee omia oletuksia
Kunnioita hänen vakaumustaan

Hijab on...
Tottelevaisuutta Luojaa kohtaan
Jalo ja kunniallinen teko
Uskon ja uskonnollisuuden teko
Vaatimattomuuden teko
Puhtauden teko
Kainouden teko
Hurskauden teko

Hijab ei ole...
Se EI ole uutta, vaan musliminaiset seuraavat
pukeutumisellaan menneisyyden hurskaita
naisia, kuten Jeesuksen äitiä Mariaa
Se EI ole alistamisen symboli
Sitä EI vaadita yksityitiloissa, kun paikalla on
vain naisia tai läheisiä miessukulaisia
Se EI ole väline, jolla tukahdutetaan naisen
vapaus ilmaista mielipiteensä.
Se EI estä naisen mahdollisuutta koulutukseen
tai uraan.
Se EI ole uhmakkuuden, hyökkäävyyden tai
protestin väline
Se EI ole vankila

