
Islamisme, radikalisering og muslimske kvinder i Danmark 

Ofte har man indtryk af, at islamisme er kvindeundertrykkende, og at radikaliserede islamistiske 

grupper udelukker kvinder fra deres aktiviteter. Men ved et nærmere studie kan der danne sig et 

billede af, at nogle islamistiske ideologer søger at appellere til kvinder, fordi de anser kvinder for at 

være et yderst vigtigt led i udbredelsen af den islam, de definerer som sand. Dette fremgår også som 

en af delkonklusionerne i rapporten ”At være muslimsk kvinde i Danmark. Baggrundsundersøgelse 

om muslimske kvinders ligestilling”, udført af ph.d. Tina Magaard for Ligestillingsafdelingen under 

Velfærdsministeriet. Denne rapport er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 34 

muslimske piger og kvinder, samt 11 ikke-muslimske, kvindelige uddannelsesvejledere på 

uddannelsesinstitutioner med et vist optag af muslimske piger. Endvidere har to imamer medvirket. 

Rapportens formål er først og fremmest at kortlægge, hvordan muslimske piger og kvinder selv 

oplever problemstillinger relateret til ligestilling mellem kønnene, og hvorvidt islamistisk ideologi 

har indflydelse på de unge kvinders opfattelse af ligestilling. Radikalisering var ikke i fokus i det 

oprindelige oplæg til rapporten, men i løbet af feltarbejdet tegnede der sig et billede af, at kvinder 

kan spille en afgørende rolle i radikaliseringsprocesser, en problemstilling som forekommer 

underbelyst i forskningen. Det vil derfor blive diskuteret, hvad vi allerede ved, hvilket billede, der 

tegnes i rapporten ”At være muslimsk kvinde i Danmark”, og hvad vi har brug for at vide mere om i 

fremtiden. 
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