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Et oplysende og oprørende manifest om det udbredte kvindehad i den arabiske verden.

 

Da den egyptisk-amerikanske journalist Mona Eltahawy skrev en artikel i magasinet Foreign Policy med
titlen "Why Do They Hate Us?", om kvindehadet som grundlæggende problem i den arabiske verden, skabte
det voldsom debat. Tusindvis af indlæg på magasinets hjemmeside blev fulgt op af radio- og tv-interviews,

artikler i blade og aviser og understregede emnets sprængfarlige karakter.  

 

I "Jomfruhinder og hijab" går Eltahawy et skridt videre. Hun forklarer, at kvinder i den arabiske verden i
kølvandet på det arabiske forår har haft to revolutioner, de skulle udkæmpe - en sammen med mændene mod
de undertrykkende regimer, og en anden mod hele det politiske og økonomiske system, der i lande som

Yemen, Saudi-Arabien, Egypten, Libyen og Tunesien behandler kvinder som andenrangsborgere.

 

Eltahawy har rejst i Mellemøsten og Nordafrika og har mødt og hørt kvindernes historier. Hendes bog er en
bøn om oprør på deres vegne - en opfordring til at konfrontere den giftige sammenblanding af kultur og

religion, som kun få tør blande sig i af frygt for at krænke.
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