
 

Amning mellem voksne! 

Omar Dhahir  

 

Artiklen handler om en saudiarabisk fatwa, som giver tilladelse til at 

kvinder ammer voksne mænd for at etablere et mor-barn forhold. Shei-

ken bag fatwaen mener, at man dermed undgår risikoen for at der skul-

le opstå seksuelle forhold mellem kvinder og fremmede mænd, der af 

en eller anden grund kan blive nødt til at opholde sig samme sted. Fat-

waen er baseret på en korantekst, som forbyder ægteskab mellem en 

pige og en dreng, der har ammet hos samme kvinde, da denne kvinde 

opfattes som mor for begge børn. 
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   uslimske kvinder med smukke øjne risikerer at blive afstraffet, hvis de ikke 

sørger for, at deres øjne er dækket til, når de befinder sig i det offentlige rum, da 

smukke øjne kan provokere seksuelt begær. Det sker i Saudi Arabien efter en 

lov, der sigter på at beskytte fromme mænd fra de smukke øjnes forførelse. 

Der er også kommet en særligt morsom fatwa om den såkaldte ”voksenam-

ning”, som for kort tid siden blev udstedt af en af de saudiske kongepaladspræ-

ster.  Fatwaen tager afsæt i den islamiske lov om, hvem man ikke må gifte sig 

med; bl.a. er det selvfølgelig forbudt i Islam, at man gifter sig med sin mor. Is-

lam definerer en mor på to måder: en mor er den kvinde, der føder et barn (bio-

logisk mor) eller den kvinde, der ammer et barn. Det, at man har fået bryst af en 

fremmed kvinde, gør det forbudt at gifte sig med hende eller med hendes ægte 

(biologiske) barn, da man bliver bror eller søster til ægtebarnet. Den saudiske 

præst står åbenbart overfor en moderniseringsudfordring vedrørende, hvordan 

man kan forhindre en kvinde i at have seksuelle forhold - eller overhovedet 

overveje tanken – til en fremmed mand, og vice versa, hvis de af den ene eller 

anden grund befinder sig samme sted. Det kan fx være aktuelt på arbejdsplad-

ser, hvor mænd og kvinder skal arbejde side om side, eller i situationer, hvor en 

mand skal have en ven boende hjemme hos sig i længere tid og gerne vil sikre 

sig, at intet sker mellem konen og vennen. Ind på scenen træder præsten med 

den intelligente løsning i form af en fatwa, som kort sagt går ud på, at voksen-

amning er løsningen! Kvinder må godt give bryst til voksne mænd. Argumentet 

er, at når amning skaber et mor-barn forhold, kan ens kone amme ens ven og 

derved give vennen samme status som konens barn! På samme måde kan de 

kvindelige ansatte, ved at give bryst til deres mandlige kollegaer, automatisk 

gøre det ”haram” (forbudt) for dem at dyrke sex eller tænke seksuelle tanker 

om hinanden. Så skaber man med voksenamning et miljø, som er frit for seksuali-

tet! 

Ovenstående er ikke en joke, selv om fatwaen, lige siden den blev udstedt, 

har været genstand for sarkastisk kritik i arabiske medier. Arabtimes.com fx, 

som er en indflydelsesrig arabisksproget netavis med base i USA, bliver ved 

med at latterliggøre præsten bag fatwaen. Netavisen anser det som endnu et 

bevis på det dybe hykleri og den uvidenhed, der gør sig gældende i præste-

korpsets holdninger og handlinger, ikke kun i Saudi Arabien, men i hele den 

muslimske verden. 

Forholdet mellem mand og kvinde, herunder kvindens seksualitet, er et af de 

hedeste emner, der altid har optaget præstekorpset. Det synes, at det efterhån-

den ikke blot handler om, hvordan man kan forhindre forhold uden for ægte-

skabet. Indblandingen har udviklet sig til optagethed af detaljer i dagligdagen, 

der ofte munder ud i morsomme fatwaer. 

M 
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Det værste for muslimske kvinder i alle muslimske lande er, at Saudi Arabi-

ens indflydelse på andre muslimske lande, i sær i Mellemøsten, er katastrofalt 

tiltagende nu, takket være det såkaldte ”arabiske forår”, der har bragt pro-

saudiske islamister til magten i flere arabiske lande. Den slags fatwaer får nu 

opmærksomhed og støtte af præster og politikere i Egypten, Tunesien og andre 

lande. Tunesien fx, der i flere årtier har haft et moderne sekulært socialt system, 

oplever en stærk islamisering af samfundet i så høj grad, at forskellige islamisti-

ske grupper nu kæmper for at få indført en lov, der tillader flerkoneri, og som 

også giver mænd ret til at have konkubiner ved siden af deres koner.  

Heldigvis har en fatwa ikke samme virkning som en lov; den er bare en vej-

ledning om, hvad der er rigtigt eller forkert. I dette tilfælde, voksenamning, er 

det en muslimsk lærd, der giver tilladelse til, at kvinder giver bryst til voksne 

mænd! Men de alvorlige modsætninger ved fatwaen afslører tankegangen bag 

den: for at undgå en sandsynlighed – det at et sexforhold opstår mellem en 

fremmed mand og en kvinde i et så konservativt og socialt kontrolleret sam-

fund som det saudiske - vil man etablere en ”seksuel” kontakt mellem to men-

nesker, der mødes helt tilfældigt, fx på en arbejdsplads. Eller ved præsten må-

ske ikke, at det at sutte på en kvindes bryst i sig selv er en indledning til seksu-

elt begær? Man skal forestille sig, at arbejdspladser i Saudi Arabien, Tunesien 

eller andre lande hver især får et voksenamningsrum, hvor den nyansatte 

mandlige medarbejdere skal have bryst af alle kvindelige ansatte, så han bliver 

deres ”søn”, eller at en ny kvindelig ansat skal tiltræde sin stilling ved at amme 

alle de mandlige ansatte, så hun bliver en ”mor” til dem. Ja, sådan undgår man, 

at nogen af parterne gør sig seksuelle tanker om hinanden! 

Man kunne forestille sig, at arbejdspladserne laver deres egne reglementer 

for, hvordan og hvorledes amningen skal foregå, fx at mændene skal have bind 

for øjnene, mens de får bryst; eller at de kun ammes fra det ene bryst, højre eller 

venstre, eller fra begge to; varigheden af amningsseancen; om man skal amme 

stående eller liggende; om der skal være en vagt til stede mens amningen fore-

går; om vagten skal være en fra kvindens familie eller måske arbejdsgiveren 

eller en præst; og hvad man gør, hvis en kvinde nægter at give bryst eller bare 

blotte sit bryst for en fremmed mand. Ellers skal de kloge præster udstede yder-

ligere geniale fatwaer om alle disse forhold! 

Paradoksalt nok har præsten dog overset en vigtig detalje; den oprindelige 

islamiske lov, som er baseret på en korantekst, forudsætter, at en kvinde rent 

faktisk har mælk i brystet, fordi hun har født, så det fremmede barn, der får 

hendes bryst, får mælk i munden og i maven. Så voksenamning kan, hvis kvin-

den ikke har mælk i brystet, kun ende i en fysisk kontakt mellem en mand og 

en kvinde uden at etablere et mor-barn forhold; tværtimod kan det give blod på 

tanden efter mere … 


