hijab debatten handlet om likestilling og muslimske kvinners rett til arbeid. 
- Hijab ble tatt ut av dimensjoner, preget av usakelighet og stigmatisering av muslimske kvinner. Jeg mener jeg er en kvinne som velger selv å gå med hijab, det er en del av min identitet, og pga min identitet blir jeg nå i føllge den norske regjeringen ekskludert i det norske yrkeslivet. Jeg hindres i min selvrealisering i yrkeslivet i 2009 i et demokratisk land som norge. 

- Enhver kvinne har retten til å bestemme over sin egen kropp, og det innebærer hvordan hun ønsker å kle seg. Når en mulismsk kvinne ut fra sin egen overbevisning velger å bruke et hodeplagg som et religiøst påbud må hun utestenges fra det norske samfunnslivet? Dette er konklusjon fra den norske regjerinmgen – og dette skjer i et demokratisk samfunn i 2009, der det bare for noen tiår siden var mobilisert til en kvinnekamp som kjempet for lik rett til arbeid. Det er trist at man nå skriver feminismens historie om en kamp som der enkelte vestlig feminister er med på å undertrykke muslimske kvinner og deres rettigheter i et demokratisk og liberalistisk samfunn der muslimske kvinner ikke betraktes som likverdige og ikke har lik rett til arbeid. 
Vil også nevne at Islam frigjorde kvinnen lenge før vestlige ideologier ga rom for kvinner. Religionen bærer preg av feminisme, menneskerettigheter og velferdsgoder for kvinner. Med retten til et selvstendig samfunnsengasjement, egen inntekt, arv og ikke minst retten til å være religiøs leder, viser islam til en frigjort kvinne.  



Muslimske kvinner må ta opp den kampen som kvinnene gjorde på 70-tallet. Men vestlige, utdannede og moderne kvinnelige muslimer må selv få definere substansen i deres feministiske kampfaner. Vi ønsker å bli respektert for våre valg og vår selvrealisering. Dette inkluderer rett til utdanning, deltakelse i arbeidsliv og kamp mot uislamsk kjønnslemlestelse og islamstridige kastesystem og tvangsekteskap. Vi ber om å bli inkludert og anerkjent i vårt eget samfunn. 


