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Fester og alkohol er en stor del af et 
dansk ungdomsliv, men gælder det 
også, hvis man er ung kvinde med 
muslimsk baggrund?

AF MARIE FJELLERUP BÆRNDT

”Vi ses i aften!” siger mange danske unge helt sikkert 

til hinanden fredag eftermiddag. 

Weekenden ligger nær, og man kan næsten allere-

de smage de øl, man skal drikke sammen med de 

andre i aften, hvor man smider hæmningerne, kysser 

frøer, prinser og prinsesser og skråler uskønt med på 

’hvad-fa… -var-det-nu-lige-for-en-sang-vi-hørte-i-går’ 

hele natten. ”Ej, jeg var bare så fuld i fredags!” fniser 

du til dine veninder mandag morgen, og sammen 

gennemgår I minutiøst, hvem der var sammen med 

hvem og andre ’vigtige’ oplysninger fra weekendens 

udskejelser.

Mange danske unge beskriver lysten til at feste og 

drikke på en måde, der måske bedst kan beskrives 

som et ’kontrolleret tab af kontrol’. Ved at drikke og 

feste opnår man et midlertidigt kontroltab og skaber 

dermed en risiko - eller chance - for at gøre ting, 

man måske aldrig ville gøre til hverdag – til enten 

fortrydelse eller gevinst. Samtidig er kontroltabet 

’kontrolleret’, forstået på den måde, at fester ofte er 

planlagte, og beruselsen holder sig dermed inden for 

bestemte sociale rammer. Det er inden for de rammer, 

at unge ’lærer’ sig selv at ’styre deres brandert’. Unge 

Alkohol. 
Ung. Kvinde. 
Muslim.

mennesker opnår gennem fester og alkohol dermed 

en større forståelse af sig selv, omverdenen og deres 

sociale relationer. 

Kvinde. Muslim. 
For unge danskere, som samtidigt også er kvinder og 

muslimer, er et ungdomsliv fyldt med fester og alkohol 

dog ikke så ligetil at være en del af. Eller nødvendigvis 

noget, de har lyst til at være en del af. 

Nogle unge muslimske kvinder fester, andre gør ikke. 

Nogle drikker alkohol, andre gør ikke. Der findes ikke 

en stereotyp måde at være hverken muslimsk ung 

eller muslimsk kvinde på. Ligesom der ikke findes en 

stereotyp måde at være dansk ung i det hele taget:  

Nogle unge fester og drikker, an-
dre gør ikke. Men årsagerne til, at 
det kan være svært at forene fester 
og alkohol med en tilværelse som 
ung, muslimsk kvinde, kan nogle 
gange være nogle andre end for så 
mange andre unge.
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Det fortæller de unge, muslimske kvinder, som vi har 

talt med som del af vores forskning ved Center for 

Rusmiddelforskning. 

Selvkontrol eller dårlig samvittighed
Blandt de unge muslimske kvinder, der ikke drikker 

alkohol, handler det på den ene side om deres mus-

limske tro og på den anden side – og faktisk i højere 

grad – om ikke at skuffe deres familie og lokalsam-

fund. Det er vigtigt for dem, at de fremstår som gode 

muslimske kvinder og ikke som ’dårlige piger’ – fordi 

det kan have konsekvenser for dem både i relation til 

deres familie, men også i forhold til deres eventuelle 

ønske om en dag at blive gift med en muslimsk mand. 

Fester og alkohol - og det, der måske følger med, 

nemlig dans og flirt - står i modsætning hertil.

Derfor taler mange af de muslimske kvinder, der væl-

ger ikke at drikke alkohol, om vigtigheden af at udøve 

selvkontrol, ved i det hele taget at undgå at feste og 

drikke. På den måde risikerer de ikke at komme til at 

opføre sig ’ukontrolleret’ og eksempelvis danse vildt 

og vovet eller kysse eller måske endda have sex før 

ægteskabet. Selvkontrollen er vigtig for både pigerne 

og deres omgivelser, og de beskriver ofte, hvordan 

de ville få meget dårlig samvittighed over for deres 

familie (og til tider også over for deres tro), hvis de 

deltog i fester.

Så mens ’selvkontrol’ for mange danske unge handler 

om at kunne drikke og feste, men at kunne ’styre sin 

brandert’, så forstås ’selvkontrol’ blandt danske unge 

med muslimsk baggrund som at kontrollere sig selv 

ved slet ikke at drikke.  

Sladder
Blandt de unge muslimske kvinder, der drikker og 

fester, er der flere, der kan gøre det helt uproblema-

tisk, og uden at deres forældre eller venner siger eller 

synes noget om det. Flere har dog en underforstået 

aftale med deres forældre om, at det er noget, man 

ikke taler højt om. 

Men for de unge kvinder, hvor det ikke er velanset at 

gøre det i familien eller i lokalsamfundet, er sladder og 

rygtekultur den største problematik. Det kan eksem-

pelvis være voksne, ældre kvinder i samfundet - tan-

ter og mødre m.fl. - som ’sladrer’ og deler oplysninger 

med hinanden om de unge kvinder. Andre gange kan 

det være brødre eller mandlige bekendte eller slægt-

ninge, som holder øje til fester og fortæller videre til 

familien, hvis en datter eller en søster har opført sig 

’ukontrolleret’ eller ’dårligt’. Sladder og rygtekultur har 

på den måde en kønsrelateret slagside, hvilket unge 

muslimske kvinder er meget bevidste om og finder 

både uretfærdigt og dobbeltmoralsk. 

De unge muslimske kvinder, som ønsker et ungdoms-

liv med fester og alkohol, benytter sig derfor af for-

skellige strategier for at undgå at blive set og sladret 

om - og de opnår dermed en vis kontrol over rygterne 

om dem selv. Nogle af de kvinder, der bevidst fravæl-

ger alkohol og fester, gør det således blandt andet 

også for at håndtere sladder og omverdenens for-

ventninger, så det i højere grad er under kvindernes 

egen kontrol og dermed skaber frihed for dem. 

Det er således ikke uproblematisk at være ung, mus-

limsk kvinde i en dansk ungdomskultur med fester 

og alkohol, men for mange af disse unge kvinder 

føles det heller ikke decideret problematisk både at 

være en etnisk minoritet og at være en ung dansker. 

De finder i stedet forskellige måder at manøvrere for 

at skabe plads til sig selv i egne liv og i det danske 

ungdomsliv og samfund. Nogle gange med alkohol og 

fest. Andre gange uden.

Spørgsmål til diskussion med hinanden:

Er det et for stort tab af selvkontrol at drikke og feste? Adskiller 

muslimske unge sig fra andre religiøse unge, eksempelvis kristne, 

som måske heller ikke fester eller drikker? Hvorfor er det i det hele 

taget så vigtigt at feste og drikke, når man er ung?  

?




