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Prinsessen på den hvide hest  
– omsorg for lesbiske muslimer  
i det danske sundhedsvæsen
Princess on the white horse – caring for lesbian Muslims in the Danish healthcare system

 ➤ The article focuses on how nurses can provide care to the group of lesbian Muslims. The aim is 
to increase nurses’ knowledge and understanding of Muslim lesbian’s conditions and quality of life. Dr. 
Scott Siraj al Haqq Kugle, himself a devout Muslim, argues that it is possible to reconcile being gay 
with being a good Muslim.
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Baggrund

Sygeplejersker skal yde omsorg til alle individer 
i det danske samfund, også gruppen af lesbiske 
muslimer. Muslimske lesbiske er en sårbar grup-
pe, som de fleste sygeplejersker ved meget lidt om, 
hvorfor gruppens behov ikke nødvendigvis bliver 
tilgodeset i sundhedssystemet. 

Som pige med muslimsk baggrund kan social 
kontrol fra familien fylde meget (1). Det kan be-
tyde, at man ikke må være ude sent om aftenen, og 
i nogle tilfælde, at man har begrænset adgang til 
fx internettet (1). Hvis pigen så ikke drømmer om 
prinsen på den hvide hest, men i stedet ønsker sig 
en prinsesse, kan det blive endnu mere kompli-
ceret. Konsekvensen af, at familiens ære kommer 
først, kan betyde, at mange muslimske lesbiske 
må leve med dobbeltidentitet, hvilket kan føre til 
ensomhed, lav selvtillid og angst for at blive ud-
stødt. At man lever for hele familien viser sig ofte 
at være problematisk, når de lesbiske muslimer fx 
forsøger at blive en del af det homoseksuelle miljø, 
idet der her kan være en manglende forståelse for, 
at de ikke bare kan springe ud, sige fra, blive sent 
ude om aftenen, holde i hånd m.m. (2). Dette kan 
være medvirkende til, at nogle lesbiske muslimer 
oplever et såkaldt ‘krydspres’ på deres identitet, da 
de i den etniske kategori ikke må være lesbiske, og 

der i det homoseksuelle miljø bliver stillet krav til, 
hvordan de skal være lesbiske.

Der eksisterer ingen større danske eller inter-
nationale studier af, hvordan muslimske lesbiske 
oplever interaktionen med sygeplejersker. Der 
 eksisterer dog internationale studier, der peger på, 
at sygeplejerskernes omsorg er præget af det, man 
kan kalde en ‘heteroseksuel forudindtagethed’, 
dvs. at lesbiske uanset etnicitet kan opleve, at de er 
usynlige, og at der ikke er plads til dem (3). Hvis 
sygeplejersker anser heteroseksualitet for den 
eneste rigtige seksuelle udtryksform og livsstil, 
kan det resultere i fordomme og diskrimination. 

Mit ærinde er derfor at give de muslimske les-
biske en stemme og dermed øge sygeplejerskers 
bevidsthed om denne gruppes særlige udfordrin-
ger og behov. Jeg ønsker at skabe øget viden og 
forståelse hos den enkelte sygeplejerske om denne 
målgruppes vilkår og livskvalitet. 

Sygeplejersken kan møde muslimske lesbiske 
mange steder. Nogle kan opleve familiens pres om 
at leve et almindeligt liv med familie, børn m.m. 
så massivt, at de bliver indlagt på en psykiatrisk 
afdeling (4). Der kan også være situationer, hvor 
den lesbiske fx har et akut behov for information, 
og hvor det er nødvendigt at henvende sig med 
spørgsmål om homoseksualitet og Islam. Det kan 
eksempelvis være svære situationer, hvor kvinder 
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vælger at forlade deres familier grundet homo-
seksualitet og ikke aner, hvor de skal gå hen, eller 
hvem de skal henvende sig til. 

Det er svært at finde aktuelle danske eller 
udenlandske undersøgelser om lesbiske musli-
mers livsvilkår og livskvalitet. Dog har organisa-
tionen SAFRA i England udarbejdet en rapport 
(5) baseret på en konference med deltagelse af 
30 muslimske lesbiske kvinder i London, 15 re-
levante organisationer samt input fra muslimske 
lesbiske via telefon eller e-mails. Rapporten sætter 
bl.a. fokus på identitet, social isolation, ægteskab 
og børn.

Identitet

Mange muslimske lesbiske stiller i løbet af deres 
liv spørgsmålstegn ved deres identitet. Nogle kan 
ikke identificere sig med ordet lesbisk og har en 
negativ forestilling om, hvad det vil sige at være 
lesbisk. Kvinderne føler ofte, at de er alene og 
mangler støtte i det at være muslim og lesbisk, 
ligesom kvinderne kan opleve det svært at få ad-
gang til litteratur om emnet og eventuelt være 
uvidende om, at der findes rådgivningsgrupper 
om det at være lesbisk og muslim. De kvinder, 
der har søgt information om emnet, oplever, at 
det tilgængelige materiale er baseret på mandlig 
homoseksualitet og på den traditionelle patriar-
kalske fortolkning af Islam, hvorfor de føler, at de 
bliver nødt til at vælge mellem at være lesbisk og 
at være muslim. Det kan betyde, at nogle kvinder 
ikke føler, at de kan leve i overensstemmelse med 
Islam og derfor heller ikke har gjort sig fortjent 
til at bære tørklæde. Mange af kvinderne er især 
bekymrede over, om de vil kaste skam over de-
res familie, hvis de vælger at springe ud. Som en 
konsekvens af dette overvejer eller forsøger nogle 
kvinder selvmord. Der er også kvinder, som har 
fravalgt at opsøge det psykiatriske system efter at 
have oplevet islamofobiske eller nedsættende be-
mærkninger fra fx sygeplejersker om det at være 
kvinde og muslim (5). 

Social isolation

Muslimske lesbiske kan føle sig socialt isolerede 
og tro, at de er de eneste, der lever med den pro-
blemstilling i den muslimske verden. De efter-
spørger chatrooms og information på nettet om 
homoseksualitet og Islam, da de eksisterende 
chatrooms ofte kun er for mænd. Mange kvinder 
kan desuden opleve, at de både har svært ved at 
føle sig hjemme i det muslimske samfund og i det 
homoseksuelle miljø. Kvinderne har fx svært ved 
at identificere sig med det synlige homoseksuel-
le miljø, der ofte er koncentreret omkring sociale 
 aktiviteter med alkohol (5).

Ægteskab og børn

Der kan være et stort pres på muslimske lesbiske 
til at gifte sig i en ung alder, især hvis de er sprun-
get ud. Mens nogle kvinder er meget imod ind-
gåelse af ægteskab, er der andre kvinder, der ser 
positivt på det, idet det er en mulighed for at und-
slippe familiens restriktive rammer. Der er også 
kvinder, der har indgået proformaægteskaber 
med homoseksuelle muslimske mænd. Mens nog-
le kvinder er blevet tvangsgift, er der andre, der 
har indgået arrangerede ægteskaber (5). Ovenstå-
ende viser religionens betydning i forhold til de 
lesbiske muslimers homoseksualitet, hvorfor det 
er interessant at se nærmere på, hvordan religi-
on(er) egentlig forholder sig til homoseksualitet.

Homoseksualitet og religion

Hvordan de forskellige religioner forholder sig til 
homoseksualitet, er et kompliceret emne. Begre-
bet ‘homoseksualitet’ blev først anvendt i 1869, 
hvorfor det først på det tidpunkt blev muligt at 
benævne en seksuel identitet rettet mod samme 
køn. Det betyder, at ordet homoseksualitet ikke 
som sådan er nævnt i hellige skrifter (6). For-
skellige holdninger til homoseksualitet kan skabe 
splid imellem liberale og konservative troende 
verden over. Som udgangspunkt er der dog en 
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lighed mellem Islams, Jødedommens og Kristen-
dommens indstilling til homoseksualitet. I Kora-
nen, Biblen såvel som i Toranen står, at sex kun 
hører hjemme i ægteskabet mellem en kvinde og 
en mand, og at sex med andre er syndigt. Der er 
dog en heftig diskussion i dag om, hvorvidt disse 
ord skal tages bogstaveligt eller ikke. Især i Ve-
sten er religionerne blevet mødt med en friere 
seksualmoral, hvor også seksuelle minoriteter får 
rettigheder. Samme diskussion er i nyere tid også 
blevet aktualiseret inden for Islam (7). Scott Kugle 
er en af de muslimer, der mener, at man godt kan 
være  homoseksuel og muslim. Han fremhæver, 
at sharia (den muslimske lovgivning) er et men-
neskeskabt fænomen, der i den grad trænger til 
en reform, så Koranens oprindelige vision igen 
kommer frem i lyset, og den fejlagtige modsæt-
ning mellem fx kvindefrigørelse og accept af ho-
moseksuelle og islam ophæves. Sharia definerer fx 
ægteskab (nikah, der ordret betyder lovligt sam-
leje) som en købskontrakt, hvor en mand, mod 
 betaling af en sum penge samt løfter om forsør-
gelse, får eneret til en kvindes kønsorganer (7). 
 Generelt giver  sharia i dag kvinden færre rettighe-
der end manden, hvorfor ægteskabet kommer til 
at fremstå som en ordning, der er funderet på ind-
byggede køns- og statusforskelle. I dag kæmper en 
række muslimske feminister da også for en reform 
af sharia-ægteskabslovgivningen med fokus på at 
sikre ligestilling mellem mænd og kvinder, som 
ifølge dem fremgår af Koranens grundlæggende 
budskab (7). 

Realiseres en sådan reform, mener Kugle, at 
muslimsk ægteskab for homoseksuelle vil være 
muligt og gavnligt, idet mange homoseksuelle 
muslimer ønsker at kunne udleve deres seksualitet 
og kærlighed på en ansvarlig måde.

Islam og homoseksualitet

I argumentationen mod homoseksualitet i Islam 
henviser mange muslimer til hadither (dvs. en 
kort beretning om den muslimske profet Muham-
meds handlinger eller udtalelser i en given situa-
tion), hvor Muhammed udpensler de pinsler som 
mænd, der har sex med andre mænd, skal gen-
nemgå i Helvede (7). Kugle argumenterer for, at 
haditherne først er nedskrevet 150-200 år efter 
Muhammeds død, hvorfor de kan indeholde for-
drejninger af, hvad Muhammed sagde og gjorde 
(7). De, der indsamlede haditherne, forsøgte at 
forhindre videregivelsen af falske hadither ved at 
udvikle et indviklet valideringssystem, der skul-
le forsøge at dokumentere overleveringskæden, 
som skulle føre tilbage til profeten Muhammed 
(7). Kugle pointerer, at de lærde aldrig blev eni-
ge om, hvilke krav der skulle stilles til disse kæ-
der, hvorfor man som muslim burde genoptage 
middelalderens tradition for en kritisk tilgang til 
 haditherne. 

Navn og hjemmeside Formål
GLAS (Gay and Lesbian Arab Society)
www.glas.org/

GLAS beskæftiger sig b.a. med information og 
støtte til arabere, der er hiv-positive.

SAFRA
www.safraproject.org/aboutus.htm

SAFRA holder konferencer og har en onlinetjene-
ste med bl.a. poesi og lydfiler om islam og seksu-
alitet.

Sabaah
http://sabaah.dk

Sabaah er en forening for homoseksuelle, biseksu-
elle og transpersoner med anden etnisk baggrund 
end dansk. Den har desuden en særlig kvinde-
gruppe.

Tabel 1. Udvalgte organisationer som sygeplejersker kan henvise muslimske lesbiske til
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Støttemuligheder 
for lesbiske muslimer
Internettet er i dag de lesbiske muslimers fore-
trukne informationskanal (2), fordi nettet kan 
imødekomme ønsket om tryghed og diskretion. 
Som svar på det indledende spørgsmål om, hvor-
dan sygeplejersken kan yde omsorg til muslimske 
lesbiske, mener jeg, at en del af denne omsorg bl.a. 
er at have kendskab til de eksisterende støttemu-
ligheder (jf. Tabel 1) og henvise kvinderne til dis-
se.
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