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#minhistorieminmening Iman Meskini Hent PDF ”Hvorfor bærer muslimske kvinder tørklæde? Hvorfor
opfatter nogle tørklæder som undertrykkende? Føles det undertrykkende for den, som bærer det?”

Disse spørgsmål lagde Iman Meskini (bedre kendt som SANA FRA SKAM) ud på Instagram til sine 700.000
følgere i november 2017: ”Jer, der bruger hijab: Hvorfor gør I det? Hvad betyder den for jer? Jer, som ikke
bruger hijab, men som er muslimer – hvad synes I om hijab og om kvinder, som bruger den? Og jer, som

hverken bærer hijab eller er muslimer: Hvilke tanker har I, og hvordan ser I på hijabben?

Spørgsmålene fik mange hundrede svar som dækker hele spekteret af følelser og holdninger, som
hovedbeklædningen vækker.

#minhistorieminmening er et redigeret udvalg af alle disse svar, som ikke bare giver et tværsnit af, hvordan
de unge internetbrugere – de fleste muslimer selv – ser på hijabben. Instagramtråden fortæller også mere end
alverdens forskningsrapporter og tv-reportager tilsammen om unge muslimers syn på sig selv og deres plads i

det moderne samfund.

 

”Hvorfor bærer muslimske kvinder tørklæde? Hvorfor opfatter nogle
tørklæder som undertrykkende? Føles det undertrykkende for den,

som bærer det?”

Disse spørgsmål lagde Iman Meskini (bedre kendt som SANA FRA
SKAM) ud på Instagram til sine 700.000 følgere i november 2017:
”Jer, der bruger hijab: Hvorfor gør I det? Hvad betyder den for jer?
Jer, som ikke bruger hijab, men som er muslimer – hvad synes I om
hijab og om kvinder, som bruger den? Og jer, som hverken bærer
hijab eller er muslimer: Hvilke tanker har I, og hvordan ser I på

hijabben?

Spørgsmålene fik mange hundrede svar som dækker hele spekteret af
følelser og holdninger, som hovedbeklædningen vækker.

#minhistorieminmening er et redigeret udvalg af alle disse svar, som
ikke bare giver et tværsnit af, hvordan de unge internetbrugere – de
fleste muslimer selv – ser på hijabben. Instagramtråden fortæller
også mere end alverdens forskningsrapporter og tv-reportager

tilsammen om unge muslimers syn på sig selv og deres plads i det
moderne samfund.
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