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Abstract 
 
Denna fenomenografiska uppsats syfte är att visa olika synsätt på muslimsk jämlikhet. Den 
presenterar olika muslimers och två ickemuslimers synpunkter om förhållandet mellan islam 
och jämlikhet. Gemensam utgångspunkt för muslimerna är att islam är jämlikt. 
 
Frågeställningarna avhandlar hur författarna argumenterar för sin syn på förhållandet mellan 
islam och jämlikhet, vad jämlikhet är, vad de anser om slöjpåbud och västerländsk feminism. 
Uppsatsen visar på hur stor spännvidden är hos dem som menar att islam är en jämlik religion 
samt några av de argument de använder för att hävda sin ståndpunkt. 
 
Min slutsats är att många använder korancitat, hadither och det tidiga islam som argument för 
sin syn på islam och jämlikhet. Men att dessa lika gärna kan vändas emot dem då de är tvety-
diga. 
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Kapitel 1 
1.1 Inledning 
 
Jag har tänkt skriva om jämlikhet och Islam. Det är ett ämne som har stor aktualitet i dagens 
mångkulturella Sverige. Debatten om islams syn på kvinnan pågår överallt. I teve, på arbetet 
och hemma. Oftast blir resultatet att den muslimska kvinnan stämplas som förtryckt. Hennes 
givna plats är i köket, ombesörjandes hemmet, samt att mannen har rätt att behandla henne 
hur han vill. Kvinnans ställning i den muslimska traditionen är en aktuell och het fråga. Det 
finns inga enkla svar även om det verkar så i den nu pågående debatten. Denna fråga sätts på 
sin spets i Sverige som enligt vissa undersökningar anses vara det mest jämställda landet i 
världen. Jag vill påpeka att jag anser att det finns mycket att göra åt denna fråga även i Sveri-
ge. 
 
Idén till denna uppsats fick jag när jag tittade på ett debattprogram där en muslimsk kvinna i 
slöja satt och sa att islam visst var jämlikt. Jag blev irriterad över hur hon kunde säga något 
sådant. Med vilken rätt kan hon säga att hon och hennes systrar är jämlika. Det är ett hån mot 
allt vad kvinnor i Sverige har kämpat för. Jag insåg att mina tankar var starkt färgade av det 
samhälle jag lever i och beslöt mig för att ta reda på mer om islam och jämlikhet. 
 
Frågan är vilka skäl som ligger till grund för påståenden om Islam som jämlik religion. Jag 
har valt att se på frågan ur ett generellt synsätt. Det finns de som hävdar att man inte kan se på 
jämlikhet och islam utan man måste se till den kultur jämlikheten finns i. Det är klart att sy-
nen på jämlikhet varierar men samtidigt så är islam en religion som starkt genomsyrar de 
samhällen och stater där den är i majoritet. Man skall inte undervärdera islams inflytande. Det 
kan vara lätt att göra det när man lever i det sekulariserade Sverige. En sak man måste komma 
ihåg när man läser denna uppsats är att i Sverige så ses religion som ett personligt ställnings-
tagande. Islam genomsyrar sina samhällen mycket mer och på alla nivåer. 
 
Denna uppsats handlar inte om ett speciellt kulturellt perspektiv. Jag är medveten om att Is-
lam skiljer sig från kultur till kultur, men det finns ju ändå något som förenar. Jag skall med 
utgångspunkt från källorna till Islam visa på olika sätt att tolka frågan om islamisk jämlikhet 
mellan könen. Det jag tar utgångspunkt i är alltså ordet jämlikhet. Utifrån detta är det min 
avsikt är att beskriva hur muslimsk jämlikhet kan se ut och vilka argument de stöder sin tro 
på. Argumenten och åsikterna varierar från att det är jämlikt att kvinnor skall stanna hemma 
vid spisen som Malaka Farrah representerar och till Muslim Womens League som är en mus-
limsk organisation som vill ha total jämlikhet mellan könen. Det är en ganska radikal syn 
inom den traditionella islamiska världen. 
 
Min avsikt är inte att tala om hur kvinnor i den muslimska världen har det. Skillnaderna i hur 
Islam praktiseras och tolkas i olika länder, landsändar, klasser och familjer är stora. Därför 
kan man bara säga att detta är sätt att tolka Islam. Islam grundar sig främst på koranen och 
sunna. Dessa kan tolkas olika och det är min avsikt att visa hur islam på olika sätt kan tolkas 
jämlikt. Det finns självklart de som finner stöd för motsatsen både i hadither och koranen och 
hävdar att islam är ojämlikt. 
 
Detta är ej en systematisk genomgång av jämlikhetsfrågor inom islam utan mer några olika 
synsätt presenterade utifrån vad man anser om islam och jämlikhet. Alla författare i denna 
uppsats tar utgångspunkt i att islam är en jämlik religion. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa olika sätt att argumentera för islam som en jämlik reli-
gion. 
 
1.3 Frågeställningar, metod och avgränsningar 
 
Ett grundantagande jag har i denna uppsats är att religionen har en viktig roll i definitionen av 
kvinnans ställning i samhället. Det finns flera som hävdar att religion och kvinnofrågor skall 
hållas åtskilda. Det gör ej författarna i denna uppsats. 
 
För att belysa de olika synsätten på muslimsk jämlikhet har jag valt att titta på hur de argu-
menterar för islam som en jämlik religion. För att kunna göra det har jag försökt att följa deras 
resonemang om varför de anser islam vara en jämlik religion. Det kan ses som en övergripan-
de frågeställning. Därför kan detta ej ses som en exakt redogörelse av jämlikhet. För det krävs 
mycket mera tid och resurser. Mina frågeställningar har varit: 
 

 Vad anser författaren om förhållandet mellan islam och jämlikhet? 
 Vad är jämlikhet för författaren? 
 Hur skall jämlikheten se ut? 
 Hur argumenterar författaren för sin syn på muslimsk jämlikhet? 
 Vad anser författaren om slöjan? 
 Har författaren en åsikt om västerländsk feminism? 

 
Den första frågeställningen delar in författarna i olika kapitel, 5, 6 och 7 i uppsatsen. Det är 
den frågan jag har sorterat författarna efter. Jag har i varje kapitel specifikt tittat på synen på 
klädsel. Detta eftersom slöjan i väst har blivit något av en symbol för det muslimska kvinno-
förtrycket. Eftersom jag har med den västerländska synen på slöja så vill jag ta med deras syn 
på västerländsk feminism. Som ett slags svar på tal. När jag skriver ordet jämlik syftar det på 
jämlikhet mellan könen och ej något annat. 
 
Uppsatsen blir fenomenografisk och är tänkt att klargöra argument som finns angående islam 
och jämlikhet. Den är generell och handlar om resonemang hämtade från korancitat och ha-
dither samt islams historia. Därför anser jag att den har ett allmängiltigt värde. Dess allmän-
giltiga värde gör att den inte kan appelleras på specifika länder eller kulturer utan bara som en 
bakomliggande struktur. Sedan finns det andra saker som ligger till grund för varför just jäm-
likheten ser ut som den gör i muslimska länder och alla andra länder för den delen. 
 
Jag har tänkt börja uppsatsen med ett kapitel om islam för att man skall veta det grundläggan-
de inom islam. Därefter kommer jag att ha en diskussion kring begreppet jämlikhet eftersom 
det är det som är det centrala i denna uppsats. Sedan kommer ett avsnitt med korancitat som 
uttrycker islams positiva syn på kvinnor och jämlikhet samt några citat som går i motsatt rikt-
ning. Jag har med detta avsnitt för att alla författarna använder sig av ungefär samma citat 
som argument och det skulle bli tjatigt att läsa dem många gånger. 
 
Efter det kommer de olika författarnas syn på islam och jämlikhet. Jag har delat in dem i tre 
kapitel efter deras bild av hur jämlikhet skall vara inom islam. Det finns ingen exakt gräns 
mellan dessa utan en mer flytande gräns. Den första gruppen utgörs av författare som tycker 
att islam är jämlikt och att inget behövs förändras i den frågan. Den andra gruppen innehåller 
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personer som menar att islam är jämlikt men islam efterlevs inte när det gäller jämlikhet. Den 
sista gruppen innehåller författare som menar att islam behövs tolkas om på ett mer jämlikt 
sätt. Jag kommer efter varje gruppframställan att ha en diskussion utifrån frågeställningarna 
och det svenska jämställdhetsmålet som redovisas längst ner i kapitel 3. 
 
Därefter har jag med ett kapitel om en pionjärbok om kvinnan i islam som är skriven av en 
östtysk kvinna. Den är med eftersom den innehåller olika sätt att se på islam och jämlikhet 
som går att koppla till de muslimska författarnas syn på jämlikhet. Det är min uppfattning att 
det har varit en inspirationskälla till nya tolkningar. Sedan kommer ett kapitel om en bok skri-
ven av en svensk som heter ”muslimsk feminism”. Den är precis som denna uppsats ett försök 
till sammanställning av olika syner på islam och kvinnofrågor. Slutligen en sammanfattande 
diskussion där jag sammanställer det viktigaste slutsatserna i min uppsats. 
 
1.4 Teori 
 
Jag är född och uppvuxen i Sverige i en svensk familj. Det har format min syn på kvinnans 
ställning i samhället. Denna uppsats kommer att skrivas ur ett genusperspektiv. Det innebär 
att jag ser könsroller som sociologiskt betingade. I motsats till biologiskt. Biologiska orsaker 
kan enligt genusteorin aldrig ligga till grund för särbehandling av kön. Man kunde lika gärna 
dela in mänskligheten efter ögonfärg som efter kön. Det har samma eller ingen relevans. Ge-
nusteorin är den politiskt korrekta i Sverige idag. Det innebär att allt som utformar vårt sam-
hälle skall ha denna som grund. Till exempel i utredningar som ligger till grund för beslut. 
 
1.5 Källmaterial 
 
Jag började denna uppsats med att läsa en bok av Jonas Svensson ”muslimsk feminism”. Där 
går han igenom vad han har fått fram om muslimsk feminism idag. Därför har denna bok fått 
ett kapitel för sig. Svenssons bok är dock lite annorlunda än min uppsats eftersom jag också 
har med författare som hävdar att islam är jämlikt som det är. De som med andra ord hävdar 
att feminister inte behövs. Det är främst Malaka Farah, som representerar den synen i den här 
uppsatsen. Hon är den sudanesiska som bor i Sverige sedan 1965 så hon känner bra till den 
svenska synen på jämlikhet. Därför tycker jag att hon är extra intressant. 
 
Magali Morsi får representera dem som vill att kvinnor i islams namn skall behandlas bättre. 
Hon hänvisar till profetens hustrur som normerande exempel. Fatima Mernissi, Leila Ahmed 
och Muslim womens league representerar de som vill ändra på islam så att muslimska män 
och kvinnor skall leva jämlikt. 
 
För att kunna kort beskriva islam har jag läst Merads bok ”Samtida islam”. Det är nödvändigt 
att ha utförliga tolkningar när man läser koranen. För att få bättre förståelse för koranen har 
jag läst koranen med tolkningar av Mohammed Knut Bernström. Jag har använt hans koran-
översättning eftersom jag tycker att den är översatt till ett förhållandevis modernt svenskt 
språkbruk. För att få klarhet i frågan om jämlikhet och kunna klä min jämlikhetssyn i ord har 
jag läst Ingrid Fredrikssons bok ”Jämställdhet”. 
 
Dessutom har jag använt mig av information som jag har fått på Internet när jag har sökt på 
orden islam och jämlikhet. Professor Badawi är en viktig person i kapitel 6 vars texter jag har 
fått ta del av på nätet.1 Informationen om Muslim Womens League har jag enbart fått på nä-

                                                 
1 http://www.iad.org/books/GEI.html 
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tet. Deras sajt2 kan jag rekommendera. Där finns mycket information, uppsatser om islam och 
kvinnofrågor. En annan organisation som har mycket information på nätet är muslim student 
association.3 Det är amerikansk muslimsk organisation som främst är till för och gjord av 
muslimska studenter i USA. 
 
Svensson skriver att det är svårt att få tag i böcker som handlar om muslimska kvinnofrågor. 
Jag kan bara instämma. Det finns inga systematiska genomgångar av denna fråga på grund av 
dess komplexitet och oklar auktoritet ifråga om vad som gäller i trosfrågor. Många böcker om 
kvinnors förhållanden tar utgångspunkt i kulturer och inte religionen. Alla författare som jag 
skriver om i denna uppsats är muslimer förutom Jonas Svensson och Wiebke Walther. Hon är 
med för att hennes bok var en av de första på detta område. Dessutom så refereras hon av 
Ahmed. 
 

                                                 
2 http://www.mwlusa.org 
3 http://www.msa-natl.org 
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Kapitel 2 
Kort om Islam 
 
Muhammed som är islams grundare föddes omkring år 570 e. Kr. i Mecka. Mecka var på den 
tiden Arabiens viktigaste handelscentrum. Han kom från enkel familj som hade det fattigt. 
Han gifte sig med en rik köpmansänka Khadidja. Hon blev den första muslimen då hon om-
vände sig till islam efter Muhammeds första uppenbarelse. När Muhammed var omkring fyr-
tio år gammal så fick han sin kallelse som profet. Ängeln Gabriel gav honom i uppdrag att bli 
Guds sändebud. Muhammed är själv ingen Gud eller Gudason. Men det är svårt att bli profet i 
sin egen hemstad så Muhammed var tvungen att fly från Mecka 622 e. Kr.. Det blev år noll 
för muslimerna som nu börjar sin tideräkning efter månen. Han flydde till Medina och nu star-
tade hans framgångar. Han fick många anhängare. Muhammed samlade och enade de arabiska 
stammarna. 630 e. Kr. erövrade han Mecka som blev islams heligaste stad. 632 e. Kr. dog han 
i sin älskade fru Aishas armar. 
 
Islam består av tre huvudkategorier läran, sharia och erfarenhet. Man kan också säga att islam 
har tre huvudgrenar. Den största är sunni sedan kommer shia och minst är sufisterna, mysti-
kerna. De sistnämnda tar fasta på erfarenheten. De två förstnämnda betonar läran. För de fles-
ta muslimer är läran det viktigaste inom islam. Läran brukar man säga står på fem pelare som 
är: 
 
1) Trosbekännelsen. Ingen Gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud. 
2) Bönen. Fem gånger om dagen vänt mot Mecka. Fredagsbönen bör ske i en moské. 
3) Allmosan. 2,5 % av tillgångar skall ges i skatt till fattiga och sjuka. 
4) Fastan. Under månaden Ramadan fastar man. Ingen dryck, mat eller sex när solen är uppe. 
5) Vallfärden till Mecka. Bör genomföras en gång under livet. 
 
Den främsta religiösa skriften är koranen. Den består av 114 suror (kapitel). Det är muslimer-
nas heliga bok. Den innehåller de uppenbarelser som Muhammed fick. För en muslim är det 
som står i koranen Guds ord och inte Muhammeds. Som regel är det Gud själv som talar i 
koranen. De 114 surorna beskriver hur det skall vara i förhållandet mellan människa och Gud 
och mellan människa och människa. Förutom koranen finns det också sunna(= väg, sed). 
Sunna bygger på traditionerna om vad Muhammed och hans närmaste anhängare och efterföl-
jare har sagt och gjort. En berättelse om vad profeten skall ha sagt och eller gjort kallas på 
arabiska för en hadith. 
 
Här skiljer sig muslimerna åt i två grenar. Den första och största är sunniter. De erkänner den-
na sunna. Sedan finns det också shiiter som bygger på den sunna som går tillbaka till Ali som 
var Muhammeds kusin. Shiiter anser att islam skall ledas och sunna skall utgöras av Muham-
meds släkt. Muhammed hade ingen egen son som levde till vuxen ålder. Ali var det närmaste 
en egen son han fick. Ali var gift med hans favoritdotter Fatima. 
 
När det gäller tolkning av korancitat så är den sura som tillkommit sist den riktiga. Denna 
princip kallas naskh-principen. Detta gäller om två suror motsäger varandra. Surorna är inte 
uppställda i koranen efter tillkomsttid utan efter längd. Det kan vara svårt att veta vilken sura 
som är äldst. Att tolka hadither beror på vem som hörde vem säga eller göra vad. Det finns 
några välkända och nästan kanoniserade hadithtolkare till exempel Muslim. 
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Islam är en religion som är inriktad på det praktiska, hur vi skall leva med varandra och Gud. 
Det handlar lite om hur tillvaron kom till. Därför har islam fortsatt på den linjen och därför ej 
gjort skillnad på det världsliga och det andliga eller mellan stat och kyrka. 
 
I Islam ser man på människor som skapelsens egentliga mål. Allt är skapat för och åt männi-
skan. Islam betonar starkt individualismen. Samtidigt så är familjen väldigt viktig. Människo-
värdet knyts till människan som individ. Till den individualitet som gör den ena människan 
olik den andra. Men individualismen gör inte att man tror att vissa skall stå över andra. Tvärt-
om så betonar man starkt inom islam att alla människor har lika värde. Ett uttryck för det är 
att man tillåter blandäktenskap. Innan islam grundades sägs själviskheten och högmodet ha 
rådit. Ordet islam betyder underkastelse. Man skall ödmjukt underkasta sig den högstes vilja, 
det vill säga Guds vilja.4 
 

                                                 
4 Källa: Samtida islam och NE 
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Kapitel 3 
Jämlikhet 
 
Enligt jämställdhetsombudsmannen är jämlikhet ett brett ord som kan användas i många 
sammanhang, till exempel könsfrågor. Jämlikhet kan även ses som en klassfråga, en minori-
tetsfråga eller en rasfråga osv. I denna uppsats är kön den springande punkten. Jämställdhets-
ombudsmannen använder sig av ordet jämställdhet. Vilket bara avser jämlikhet mellan könen. 
I denna uppsats kommer jag att använda mig av ordet jämlikhet eftersom det är den korrekta 
översättningen från engelska och mycket av min käll- litteratur är engelsk. Jämlikhet i denna 
uppsats avser kön. 
 
Islam är en religion som genomsyras av tanken på jämlikhet. Det är en av orsakerna till dess 
framgång. Men det gäller främst jämlikhet mellan män och män eller kvinnor sinsemellan. 
 
Om alla skulle ha lika villkor skulle det ej behövas rättfärdigas menar Inger Fredriksson. Lik-
het behöver ej motiveras däremot är det i regel så att skillnader ofta behöver förklaras och 
förstås samt rättfärdigas. Jämställdhetskravet att regler som gäller både män och kvinnor skall 
föredras framför regler som gäller bara det ena könet. Bara för att kvinnor traditionellt har 
haft större ansvar för hemarbete och vård av barn betyder inte det att det alltid måste vara så. 
Till exempel så levde de första muslimerna på att röva byten från handelskaravanerna men det 
behöver de ej göra längre. 
 
Att kvinnor och män skall ha lika möjligheter skall gälla både formellt och reellt. Man kan 
tänka sig att ensamstående kvinnor till exempel har rätt formellt att arbeta även om de har 
småbarn. Men finns det ingen släkting eller dagis som kan passa barnet så blir det reellt omöj-
ligt. Tvärtom kan kvinnor formellt vara förbjudna att var statsöverhuvud men ändå ta makten 
reellt. Detta grundar sig ofta på institutionella förhållanden. Sedan finns det andra aspekter på 
jämlikhet som öppen diskriminering och kulturella föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt. Krav på jämlikhet handlar ofta om att ändra regler från att bara omfatta ett kön till 
att omfatta båda. Samt att ingen särbehandling skall ske. Det finns de som vill se på jämlikhet 
ur ett särartsperspektiv och så finns det likhetsföreträdare. De första menar att man måste se 
till biologiska skillnader och därifrån ge rättigheter och skyldigheter. De senare hävdar att 
man skall se på båda könen som lika i sina förutsättningar och rättigheter. Här kan man se 
skillnader mellan de som anser att könsrollerna är biologiskt eller sociologiskt betingade. 
 
Jämlikhet i samhället går att lagstifta emot. Men allt är inte så lätt att komma åt med lagens 
långa arm. Att orättvisor som att kvinnor idag i väst jobbar heltid för en generellt sett mindre 
lön och dessutom gör det mesta av hushållsarbetet har visat sig svårt att komma åt. Jag vill 
inte på något sätt framhäva väst idag som ett jämlikt idealsamhälle. Dock anser jag att det är 
det mest jämlika som finns idag i världen. Det beror mycket på den valfrihet och juridiska 
status som kvinnor i väst besitter. Valfriheten gör att vi kan välja och den juridiska statusen 
garanterar oss rättigheter på samma villkor som mannen. Sedan finns det ju sådant som är 
svårt att ta på och lagstifta emot. Den osynliga diskrimineringen. Att man hellre anställer män 
än kvinnor eftersom kvinnor oftare är hemma med sjukt barn. 
 
Jämställdhetsmålet i Sverige 1986 var enligt Statiska centralbyrån: Jämställdhet innebär att 
kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att: 
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– ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 
– vårda barn och hem 
– deltaga i politiska, fackliga och andra samhälleliga aktiviteter.5 
 

                                                 
5 Källa: Jämställdhet 
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Kapitel 4 
Korancitat 
 

”För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende män-
nen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de 
män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt ut-
härdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de 
kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de 
kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och kvinnor som alltid har Gud 
i tankarna – (för dem alla) har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och rik 
belöning” 33:35 

 
Detta korancitat används ofta av dem som vill hävda att islam är för full jämlikhet mellan 
könen. Det finns flera korancitat som används för att islam är en jämlik religion. Här följer 
några som används rent generellt för att visa det. 
 

”Men de som gör gott och har tron- man eller kvinna – skall stiga in i paradiset 
och de skall inte lida så mycken orätt som (kunde fylla) skåran i en dadelkärna” 
4:124 

 
”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras (sanna) vänner och 
fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar 
bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans sändebud. Dem 
skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis” 9:71 

 
Koranen innehåller många verser som naturligtvis kan tydas på olika sätt. Ett exempel är ned-
anstående citat som i sista meningen av vissa hävdas betyda att män har försörjningsansvar 
inför kvinnor. Vissa menar att det endast gäller när kvinnan är hemma ammandes barn medan 
andra hävdar att det gäller alltid. Det kan ju försvaras med att kvinnor ofta är hemma med 
barn längre än vad man ammar. 
 

”Modern skall giva sina barn di under två fulla år, om (föräldrarna) önskar en full 
amningsperiod. Och barnets fader är skyldig att svar för moderns uppehälle och 
kläder enligt skick och sed.” 2:233 

 
Ofta hänvisar man kvinnofrågor till hur profetens hustrur hade det. Att hänvisa till profetens 
hustrur som exempel på hur man skall bete sig blir tvetydigt när man läser följande korancitat: 
”Hustrur till Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte mjuka 
och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär, men använd ett 
artigt och vänligt språk som sig bör. Och stanna i ert hem …” 33:32-33 
 

”När ni behöver vända er till(Profetens hustrur) för att be om något, tala då till 
dem från andra sidan ett förhänge …” 33:53 

 
Citatet ovan har gett upphov till traditionen att kvinnor skall gå klädda i stora skynken, så 
kallade jilbas, samt att kvinnor skall stanna hemma. 
Men det finns de som hävdar att nästa korancitat betyder att kvinnor skall gå till moskén för 
att be och inte stanna hemma. 
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”Vem är mer orättfärdig än den som förbjuder åkallan av Guds namn i hans hus” 
2:114 

 
Sedan finns det andra koranverser att hänvisa till om man vill visa att kvinnor är jämlika i 
tron. 
 

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som lev-
de före er- kanske skall ni frukta Gud” 2:183 

 
Det finns också koranverser som är besvärliga om man är för full jämlikhet mellan könen. En 
av de besvärligaste är denna: 
 

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med de andra företräden 
som Gud har gett dem, och i egenskap av försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar 
ödmjukt sin andakt och döljer det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja 
hos dem, förmana dem då och varna dem och håll er borta från deras nattläger och 
tillrättavisa dem handgripligen.” 4:34 

 
En annan koranvers som kan ses som kvinnoförnedrande är den där kvinnan liknas vid en 
åker. 
 

”Era hustrur är för er (som) en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar- 
men sörj (först) för era själar.” 2:223 

 
Som svar på ovanstående koranverser kan man hänvisa till korancitat som menar att äkten-
skapet skall bygga på kärlek och omsorg, inte våld. 
 

”Och till hans under hör att han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan 
finna ro hos dem, och han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta lig-
ger helt visst budskap till människor som tänker” 30:21 

 
De författare som vill ha en jämlikhet baserad på biologiska olikheter citerar ofta följande 
verser. 
 

”Att han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön” 53:45 
”Allt som vi har skapat har vi skapat i motsatspar” 51:49 

 
Men de som inte vill ha en särarts jämlikhet utan är likhetsföreträdare kan använda ett annat 
citat. 
 

”Människor frukten eder herre, som skapat eder av en enda varelse” 4:1 
 
Slutligen vill jag hänvisa till ett citat som MWL använder. Det säger det mesta om deras syn 
på rättigheter och jämlikhet.6 
 

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor” 2:256 
 

                                                 
6 Alla korancitat är hämtade ur ”Koranens budskap” 
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Islam och jämlikhet några olika tolkningar 
 
Det finns en stark majoritet som hävdar att islam är en jämlik religion avseende kön. Många 
olika synsätt och tolkningar förekommer. Jag tänker kort ta upp olika författares grund-
läggande resonemang och var de hämtar stöd för sitt resonemang. Eftersom kläderna och då 
speciellt slöjan har blivit något av en symbol för kvinnans ställning i islam tänker jag ta upp 
hur varje författare ser på detta. Eftersom slöjan har fått symbolisera västs syn på den mus-
limska kvinnan. Många i väst anser att vi i väst har patent på frigjordhet. Det uppfattas kanske 
inte så av andra människor. Därför har jag låtit deras syn på vår jämlikhet komma till tals. 
 

 14



Kapitel 5 
Islam är jämlik och inget behöver förändras 
 
I detta kapitel kommer jag att främst använda mig av två böcker skrivna av Malaka Farrah, 
som är en muslimsk kvinna boende i Sverige sedan 1965. Hon skriver för att upplysa om is-
lam och för att ändra den i hennes tycke orättvisa bilden av kvinnor i islam. Andra texter är 
hämtade från Internet då jag sökte på muslimsk jämlikhet. De är också skrivna i upplysande 
syfte för att förändra den negativa bilden av islamisk jämlikhet. Alla författare i detta kapitel 
menar att islam är en jämlik och bra religion. De anser att i väst har man visat upp en falsk 
och missvisande bild på en kvinna utan några rättigheter. 
 
5.1 Malaka Farrah 
 
Farah anser att det inom islam råder andlig och materiell jämställdhet mellan könen.7 Det 
ömsesidiga förhållandet mellan man och kvinna finns beskrivet i fler korancitat. Bland annat 
det här: ”De äro en klädnad för eder och I ären en klädnad för dem.”8 Men Farah ser islam 
som en praktisk religion och i och med detta så måste man ge någon det sista ordet att be-
stämma. Annars skulle det bli kaos. Eftersom den muslimske mannen har försörjningsplikt 
har han utrustats med högre auktoritet.9 Vilket hon grundar på denna vers: 

                                                

 
”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit som-
liga över andra, och de utgiver av sina ägodelar, som de hava.”10 

 
Att mannen får bestämma betyder inte att han får behandla henne illa. Tvärtom Farah räknar 
upp flera hadither där det står att man som mor eller maka skall behandlas väl. En känd hadith 
är ”Den bäste av er är den som är bäst i behandlingen av sin maka”. 
 
Männen har försörjningsplikt för att män och kvinnor inom islam har olika uppgifter att fylla. 
De har fått de uppgifter som passar deras natur bäst. Allting i naturen är skapat i parrelationer. 
Mannen och kvinnan är skapta för att överträffa varandra. Kvinnan som överträffar mannen i 
kärlek och omtanke skall ta hand om familjen. Det innebär inte att kvinnor inte får driva affä-
rer eller utbilda sig och så vidare. Det har hon rätt att göra. Men Farah målar i sina böcker upp 
en idealbild av hur kvinnan tar hand om barnen och hela samhället blir bra på grund av det.11 
Allting kretsar kring hemmets sfär som är kvinnans. Hon är hemmets härskarinna. Mycket 
kort tar hon upp att kvinnor kring Muhammed hjälpte honom i hans krig och att de gav ut-
tryck för sina åsikter och hade rätt att rösta i församlingen. Hon tar också kort upp tiden före 
islam då kvinnan inte var något värd. Man dödade till och med nyfödda flickor. 
 
Det som utgör den röda tråden i hennes böcker är att kvinnan skall stanna hemma och ta hand 
om sin familj och det är där hon får sitt värde. Hon behöver inte ens gå till moskén för att be, 
även om hon har rätt att göra det så är det bättre att hon stannar hemma.12 
 
När det gäller slöjan så menar Farah att den är ett skydd för kvinnan själv. Det skyddar henne 
från att bli övergiven av sin man. Skulle han kunna se en annan kvinnas skönhet kanske han 

 
7 Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt, s. 7 
8 Koranen 2:183. K. V. Zetterstéens koranöversättning. 
9 Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt, s. 8 
10 Koranen 4:38. K. V. Zetterstéens översättning. 
11 Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt, s. 8 
12 Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt, s. 30 
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skulle lämna sin hustru för den kvinnan. Islam är restriktiv för både män och kvinnor när det 
gäller klädsel. Både kvinnan och mannen skall dölja sina sensuella delar som kan hetsa upp 
männen. För kvinnan gäller det allt utom händer och ansikte.13 Mäns sensuella delar definie-
ras inte här. Dessutom är den typiska arabiska dräkten till för skydd av solen och den gassar 
jämlikt oavsett kön. Islam vill inte att man skall följa o- muslimska seder därför får man inte 
bära genomskinliga strumpor. Man får heller inte låta naglarna växa eller måla dem röda. 
 
Den europeiska kvinnan gick ut på arbetsmarkanden och delade mannens försörjningsansvar 
trots att hennes största uppgift är att uppfostra barnen. Familjen upphör då kvinnan ej längre 
behöver mannen. Den europeiska kvinnan tilldelas enligt Farah fler plikter än mannen. Både 
försörjning och hemmet. Det anser hon är ojämlikt.14 Därför vill hon inte att den västerländs-
ka kvinnan skall försöka pracka på henne deras livsstil utan låta den muslimska kvinnan sköta 
sig själv. Dessutom menar hon att den västerländska kristna och judiska traditionen ger kvin-
nan skulden för syndafallet samt att kvinnan inom samma tradition är skapad av ett revben ger 
inte kvinnan den status hon borde ha. 
 
5.2 Muslim student association 
 
Rais Aman menar i en artikel publicerad av MSA15 att islam är en jämlik religion men att den 
misstolkas medvetet av media samt omedvetet av obildade muslimer. I koranen så står det att 
män och kvinnor är jämlika. På grund av att män och kvinnor är olika både fysiskt och psy-
kiskt så har varje grupp olika roller att fylla, i samhället generellt och i familjen speciellt. 
 
Han tar upp kvinnans rättigheter och poängterar att islam ser på modern som en väldigt re-
spekterad och ärbar person. Han tar upp flera kända citat och hadither. Bland annat en hadith 
om hur A Sahaabi frågade profeten om vem man skall tjäna efter Allah. Fyra gånger svarade 
profeten din moder och femte svaret blev din fader. Profeten skall också ha sagt att ”Paradiset 
ligger under mödrarnas fötter”. En annan hadith Aman tar upp som bevis att islam är emot 
kvinnoförtryck är ”Den mest perfekta troende när det gäller tro är den som har bäst uppföran-
de och den som har bäst uppförande är den som uppför sig bäst mot sin hustru”. För att få en 
fridfull och harmonisk familj så skall mannen vara försörjaren. Detta på grund av att det pas-
sar mannens natur bättre och för att det är bra för hans självförtroende. Kvinnor kan jobba 
utanför hemmet när de gjort klart sina sysslor hemma. 
 
När det gäller att kvinnor måste klä sig i stora tygsjok så försvaras han detta med att det är 
jämlikt för det gäller även män. Texten säger att varken män eller kvinnor får visa deras sen-
suella delar av kroppen. För kvinnor gäller det allt utom händer och ögon. Allt annat på en 
kvinna attraherar män skriver han med utropstecken. 
 
5.3 Diskussion 
 
Jämlikhet för författarna i detta kapitel är något som kanske kan formuleras ”till var och en 
efter deras förmåga”. Jämlikheten är inte absolut och det är heller inte målet. Jämlikheten är 
anpassad till vad som här anses vara rimligt med hänvisning till att vi är olika kön. Det är en 
biologiskt betingad jämlikhet som förespråkas här. 
 

                                                 
13 Guide för muslimska kvinnor, s. 57 
14 Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt s. 37 
15 http://www.msa-natl.org 

 16

http://www.msa-natl.org/


Jämlikhet används med innebörden jämlik fördelning. Inte jämlikt i den bemärkelsen att det är 
samma rättigheter och skyldigheter utan att de är jämlikt fördelade. Det är Gud som skall ha 
fördelat dessa goder utifrån biologiska orsaker. Jämlikhet och likhet är inte samma sak eller 
har samma innebörd. Man är jämlika som andligt och materiellt som Farah och Rais menar att 
män och kvinnor är. Men man är själva olika i kön och därför så måste man särbehandlas. 
Men är skillnaden så stor så att den kräver särbehandling. Denna särbehandling resulterar i 
fasta könsroller. 
 
Jämlikheten skall ses på som två olika sfärer eller naturer som komplimenterar varandra jäm-
likt. Jämlikheten i väst och västerländsk feminism är inte jämlika enligt Farrah. Kvinnorna här 
har fått ett alldeles för stort ansvar i förhållande till mannen. 
 
Författarna i detta kapitel argumenterar för detta synsätt med att det är biologiskt och natur-
ligt. De menar också att kvinnor har rättigheter som baseras på deras kön och är därmed jäm-
lika. Det att en kvinna har rättigheter skall alltså ses som jämlikt. 
 
Slöjan är naturlig eller biologisk för då hade vi fötts med en. Slöjan argumenteras med att den 
är ett skydd mot sexuella anspelningar. Är det jämlikt att kvinnor måste skyla sig och inte 
männen? Jag tycker inte det men om man tittar på de svenska jämställdhetsmålen så är inte 
slöjan i konflikt med dem. Kanske kan man se det mer som en norm. För alla samhällen har 
normer när det gäller kläder. Det var inte länge sedan som kvinnor blev uttittade i Sverige om 
de hade byxor på sig. 
 
Farrah syn på jämlikhet passar ändå inte med de svenska jämställdhetsmålen. De två första 
målen som uttrycker att både man och kvinna skall vara ekonomiskt oberoende och vårda 
hem och barn passar inte detta kapitels författares uppdelning av hem och lönearbete. När det 
gäller det sista jämställdhetsmålet som är rätt att deltaga i politiska debatter och offentliga 
aktiviteter så motsäger hon inte detta rakt ut men det passar inte hennes normer om att kvin-
nor inte skall gå ut. Hon säger ju till exempel att det är bättre att kvinnor ber hemma. Dessut-
om så blir det ju svårt att motivera sig till att aktivera sig för något när det ändå alltid är män-
nen som har sista ordet. 
 
Att männen skall bestämma eller ha sista ordet innebär ju rent praktiskt att de får bestämma så 
kvinnans röst blir mindre värd. Det blir mannen som får veta bäst. Är det ens lönt att yttra sig? 
Att mannen har försörjningsplikt gör inte kvinnan ekonomiskt oberoende. Vilket Farah vill ha 
det till. Tvärtom så blir ju kvinnan genom det helt beroende av mannen. De låsta könsrollerna 
där mannen har hand om ekonomin och kvinnan hemmet omöjliggör jämställdhet. Det ce-
menterar fast könsroller. Det är just det att det inte finns några valmöjligheter eller alternativ 
som gör detta så fel i mina ögon. De flesta par väljer att göra en fördelning efter det man 
tycker är bäst. Det blir i min ovetenskapliga slutsats oftast så att kvinnan sköter städning och 
tvätten medan mannen sköter bilen och matlagningen. Men det finns möjlighet till förändring. 
Å andra sidan så kan man säga att det är en underliggande norm i vårt samhälle att kvinnan 
skall ta hand om barnen. Outtalade normer kan vara lika svåra att bryta som uttalade. 
 
De använder korancitat och hadither när de hävdar att islam är en jämlik religion. Men att 
man har rättigheter eller skall behandlas väl är inte samma sak som jämlikhet. Detta synsätt 
refererar till en biologisk syn på könsroller som jag tror att man har svårt att vinna stöd för i 
Koranen. Där har biologin inget värde som rättesnöre i övrigt. Koranen handlar främst om 
relationer ej om vetenskap. Jag har svårt att hitta stöd för den biologiska åtskillnaden mellan 
könen. Farah och Aman menar att det är naturligt. Men är det ett argument som håller i en 
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trosfråga? Att Gud säger att det skall vara si eller så kan jag köpa som argument eftersom det 
är det hela religionen bygger på. För mig är det ej biologiskt motiverat. Ett problem som upp-
står om man skall låta den biologiska synen råda är vem bestämmer vad som är naturvidrigt. 
Till exempel homosexualitet. Det finns ju hur kan det då vara naturvidrigt? Är abort naturvid-
rigt? Är genmanipulation och mediciner naturligt. Är kemiska stridsvapen naturliga och så 
vidare. 
 
Men säger Gud verkligen att män skall bestämma över kvinnor? Varför skriver inte Farah ut 
de korancitat hon stöder hennes uppfattning om att mannen måste få ha sista ordet. Varför kan 
man inte få se och tolka det själv? Hon skyller på att det skulle bli kaos. Varför inte bara säga 
att Gud vill att det skall vara så. Förklaringen att män måste få bestämma annars blir det kaos 
faller så fort man läser en dagstidning. Världens tillstånd är en manlig produkt. 
 
Hur kan man säga att man är jämlik när man hela tiden sätter männen i första rummet. Slöjan 
kommer här in som ett outtalat argument på att kvinnan är svagare. Hon behöver skyddas från 
sig själv. Att det dessutom skyddar mot solen kan ju ses som ett plus. Detta skulle nog förfat-
tarna i detta kapitel motsäga sig. De menar att kvinnan som moder är den som högst skall 
äras. Det är sant att det verkar finnas en kultur inom islam där moder är väldigt högt respekte-
rad. Vilket är positivt. Men det kan även ses som något negativt. Som om man inte är mor och 
maka så har man inget värde. De kvinnor som inte hittar någon man eller får några barn har de 
inget värde. Kvinnan verkar endast ha ett värde i sin roll som maka och mor. De kvinnor som 
vill kriga som man gjorde på profetens tid finns det utrymme för dem? Att få välja själv måste 
ändå vara bättre än att bara vara hänvisad ett val. Jag förstår inte varför vår feminism med 
valfrihet och jämlika rättigheter skulle vara så dålig. 
 
När Farah anser att den europeiska kvinnan bara har fått extra skyldigheter glömmer hon bort 
att hennes ansvar för familjen har halverats när hon fått halva försörjningsplikten. Mannen har 
fått ett större ansvar för hemmet och barnen. Farah och Rais definierar inte bara en kvinnoroll 
utan även en mansroll som jag tror många män inte vill gå tillbaka till. Om män får ta ansvar 
för hem och barn blir det också viktigare för dem. Att det är bra som det är finns det många 
muslimska kvinnor som hävdar. Men det finns många som menar att det är tvärtom. Om Fa-
rah vill att hennes man skall bestämma över henne så ok. Men om andra inte vill det kan man 
väl få bestämma det själv oavsett om man är muslim eller ej. Varför kan inte kvinnor själva få 
bestämma vad de klarar av? 
 
Farahs könsstratifiering förklaras med att vi är olika naturer. Dessa två stereotyper, det manli-
ga och det kvinnliga, går nog inte alla människor med på. Det blir för trångt och svart-vitt. 
Farah är mycket för dualism och det skriver hon också om att allting i naturen består av parre-
lationer. Så den starka uppdelningen mellan det offentliga och privata passar in i den redan 
könsstratifierade världen. Farah skriver att man inte gillar o- muslimska seder. Om något är 
bra i en kultur kan man inte anta det då? 
 
Resonemanget om o-muslimska seder är ej vattentätt. För vapen och teknik som är uppfunnit i 
vår västerländska kultur går bra. Television till exempel är något som skapat kultur en kultur 
som inte är muslimsk från början. Är det möjligt att helt isolera en religion och är det önsk-
värt? 
 
Det är många, även författarna i detta kapitel, som hävdar att kvinnofrigörelsen inte började i 
väst utan med islam. Varför inte bygga vidare på den traditionen? 
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Men skall man se krasst så är den uppdelningen i kön som författarna i detta kapitel föresprå-
kar, klart rådande i de flesta samhällen, även Sverige. Men här är könsrollerna uppdelade på 
grund av ekonomiska faktorer. Jag vet inte om det är bättre än religiösa skäl. 
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Kapitel 6 
Islam är jämlik men efterlevs ej riktigt 
 
Det finns flera som menar att det går att leva i ett jämlikt muslimskt samhälle. Den rådande 
tolkningen av islam gäller, men man måste ta fram det jämlika budskapet mera. Undervisa 
muslimer om vad som står i koranen. De är inte nöjda med hur islam praktiseras idag och 
hävdar att det är en stor orsak till att islam i väst ses som en förtryckande religion. Koranen 
behöver inte omtolkas men den skall efterlevas riktigt. Kvinnan skall visas vördnad. För att 
höja kvinnans status använder de ofta profetens hustrur som goda exempel. De ser på jämlik-
het utifrån ett biologiskt perspektiv. Så detta perspektiv är inte så kontroversiellt. 
 
6.1 Magali Morsi 
 
Morsi skriver att islam som det är idag är kvinnofientligt. Hade man sett mer till sunna skulle 
det ej vara så. Hon anser att profetens hustrur är osynliga i dagens islam. Dagens sociala bruk 
att undervärdera kvinnan är inte förenligt med islam. Sunna som tillsammans med koranen 
utgör de viktiga fundamenten i islam bygger mycket på profetens hustrurs redogörelse. Så-
lunda placerar traditionen dem i rampljuset. Även profeten gav kvinnorna i sitt liv stort ut-
rymme. 
 
Morsi vill sätta kvinnorna i fokus för att förbättra deras status inte för att göra dem jämlika i 
allt. Hon markerar att särartstänkandet när det gäller kön är en grundläggande premiss i islam. 
Morsi håller fast vid särartstänkande men vill att man skall se på könens samspel hellre än 
separering. Hon skriver ”Islam är lika främmande för könens ömsesidiga separation som för 
en assimilation där deras särdrag förnekas”.16 Morsi menar här de olika sfärerna. De finns två 
sfärer, den kvinnliga som utgör hemmets sfär och den manliga sfären som är utanför hemmet, 
tillsammans skall de uppföra Guds stad på jorden.17 Vilket är hennes idealbild. Men det skall 
inte innebära att kvinnor blir osynliga eller nedvärderade. 
 
Hon argumenterar med att visa vilket utrymme profetens hustrur fick i hans liv. Profetens 
hustrur formade islam till vad det är idag. De har bidragit med många hadither. Vilket utgör 
sunna. Morsi försöker inte argumentera för sin syn genom att använda korancitat. 
 
Morsi beskriver hustrurnas liv som jämlika i alla aspekter. I det religiösa livet då de vallfärda-
de till Mecka, Aishas våning låg i direkt anslutning till moskén.18 De var med i revolutionen 
och krigade. Profetens hustrur nöjde sig inte med sin rätt att ge råd och tillrättavisa. De tog 
aktivt del i den offentliga debatten. Allt med profetens godkännande. Profeten såg till att både 
män och kvinnor ingick i politiska delegationer som besökte honom. Han gjorde som vi har 
läst ovan många saker för att förbättra kvinnors liv. 
 
Av profetens hustrur är det främst Aishas, Umm Salamas, Umm Habibas vittnesmål som har 
bidragit till utformningen av islam. De hade en betydande roll i koranens redigering och i 
upprättandet av hadith. Hadith utgörs av profetens bevarande kommentarer. Aisha som var 
profetens älsklingshustru är den som får störst utrymme i Morsis bok. Hon var till karaktären 
ingen kuvad kvinna utan var synnerligen aktiv i det offentliga livet både när profeten levde 

                                                 
16 Profetens döttrar, s. 15 
17 Profetens döttrar, s. 15 
18 Profetens döttrar, s. 3 
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och efter hans död. Hon var till och med närvarande när profeten fick uppenbarelser.19 Därför 
är det kanske inte så konstigt att hon är kontroversiell. 
 
Morsi menar också att profeten gifte sig med olika kvinnor ur olika miljöer för islams skull. 
Det var för att bredda församlingen och förankra religionen.20 Profetens giftermål var dock ej 
bara ett resultat av politiska strategier. Han gifte sig också med utsatta kvinnor, krigsänkor. 
Profeten själv framställs som en jämlik man som hjälpte till i hushållsarbetet. 
 
På nätet finns det flera olika försök till organisering av kvinnor inom islam för mer jämlikhet. 
Här kommer några exempel på det. 
 
6.2 Muslim student association 
 
Inom MSA21 finns det medlemmar som vill visa hur det fungerade i islams tidiga dagar och 
att kvinnor då spelade en viktig roll i islam. Mona Rahman skriver i en apell om mer kvinnlig 
aktivism i MSA. Hon hänvisar till då profeten stod upp mot Umar när denna försökte tysta en 
kvinna i församlingen. Kvinnan motsade sig vad Umar föreslog. Kvinnan reciterade koranen 
för att hävda att hon hade rätt. Profeten gav henne rätt mot Umar. Rahman menar att man 
måste se det som ett problem att kvinnor ej är aktiva i organisationen och dess verksamhet. 
Men vissa kvinnor blir till och med stoppade om de vill delta. Dessutom finns det inget intres-
se hos ledningen. Kvinnor behöver också träffas och bilda nätverk. 
 
6.3 Sufi Women Organization 
 
Det är en annan muslimsk kvinnoorganisation på nätet.22 De vill uppmärksamma kvinnan 
som att enligt islam skall man behandla kvinnor och barn med respekt. Tyvärr är det många 
som inte gör det utan tvärtom misshandlar både kvinnor och barn. Varför skyddas inte kvin-
nans rättigheter som hon har fått islam. De om egendom, rätt till utbildning och arbete och 
skilsmässa. De som misshandlar kvinnor bör straffas. De menar att dagens islamiska ledare 
har en unik möjlighet att agera som förebilder för framtida generationer. 

                                                

 
6.4 Jamal Badawi 
 
Han är ofta citerad akademiker som har skrivit mycket om kvinnor och islam.23 Bland annat 
har han infört att nytt begrepp. Han skriver om ”Equity” istället för ”Equality”. Han skiljer på 
orden för att det senare betyder att man skall vara jämlik i minsta detalj. Det förra som är mer 
islamistisk betyder att det finns en generell rättvisa och jämlikhet i totaliteten av rättigheter 
och ansvar. Det står ingenstans i koranen att mannen står över kvinnan. Vissa tolkar felaktigt 
”qiwamah” eller familjeansvar som överlägsenhet. Han vill motverka västs dåliga bild som en 
följd av att vissa muslimer inte bryr sig om vad som står i koranen. Han vill visa det verkliga 
islam. 
 
För att göra det visar han att kvinnor har jämlika rättigheter politiskt, socialt, juridiskt och 
ekonomiskt. Han menar i och med ordet ”equity” att det finns legitima skillnader. Han tar 
bland annat upp att det är rättvist att mannen ärver mer än kvinnan eftersom mannen alltid har 

 
19 Profetens döttrar, s. 5-6 
20 Profetens döttrar, s. 10 
21 http://www.msa-natl.org 
22 http://www.wsufi.org 
23 http://www.iad.org/books/Gei.html 
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försörjningsansvar för kvinnan. Det gör att kvinnan har större finansiell säkerhet. Man måste 
se kontexten hävdar han. Att kvinnor ej får leda böner eller vara ”head of state” skall ej ses 
som generella guidelinjer för hur kvinnor skall bete sig. Kvinnor har rätt att utbilda sig och ta 
del i det offentliga livet. 
 
Angående kvinnors vittnesmål så används ofta vers 2:282 för att hävda att kvinnors vittnes-
mål endast är värt hälften av mannens. Där kan man också hävda naskh-principen. Vers 2:282 
ersätts enligt naskh-principen med vers 24:69 som ger män och kvinnors vittnesmål samma 
värde. 
 
Att både män och kvinnor skall klä sig enkelt och propert (dölja sina sensuella delar). Min 
anmärkning) är baserat på Guds vilja (som kommer till uttryck i koranen och sunna). Det är ej 
ett manligt eller socialt påfund för att trycka ner kvinnan utan Guds riktlinjer. Han menar att 
kvinnor skall bära speciella kläder för att Allah har sagt det. Guds avsikt är inte för att begrän-
sa kvinnan utanför att man inte skall gå omkring och tänka på sex hela tiden. Det är till för att 
man skall se på kvinnan på ett intellektuellt och spirituellt sätt. 
 
6.5 Diskussion 
 
Författarna i detta kapitel verkar se på jämlikhet på samma sätt som i föregående kapitel. De 
har heller inget uttalat mål om jämlikhet. Morsi och Rahman vill att kvinnor skall bli mer syn-
liga och aktiva i samhället. Rahman i en direkt appell och Morsi genom att visa på profetens 
hustrur som normerande exempel. 
 
Författarna i detta kapitel vill ha kvar könsrollerna. Men Rahman och Morsi vill att kvinnor 
skall delta mer i det offentliga livet. Men vad kan det finnas för incitament för det om ens röst 
inte har någon reell betydelse? Tar man inte strid om att männen alltid skall ha sista ordet så 
kommer kvinnan alltid i praktiken att vara en andra klassens medborgare. Villkoren för en 
kvinna är annorlunda än de för mannen. 
 
Att använda sig av hustrurna som förebilder för hur könsrollerna skall se ut är inte helt enkelt. 
Morsi som vill visa att profetens hustrur var aktiva och hade hög ställning i samhället. Får 
problem med detta resonemang då profetens hustrur efter ett tag valde att nästan helt avskär-
ma sig från omvärlden. De var då helt osynliga för det offentliga livet. Ett annat problem är 
att hon menar att den klassiska uppdelningen av könsroller skall bestå. Det att mannen skall 
vara försörjaren stämmer inte in med profetens första fru Khadidja. Hon hade ett eget företag 
som gick bra. Dessutom så skriver Morsi att profeten hjälpte till i hemmet. Det stämmer heller 
inte med den könsstratifierade arbetsfördelningen. 
 
Dessutom så hade profetens hustrur en särställning bland andra kvinnor. Det står i koranen att 
de var unika. Då blir frågan om man kan dra några slutsatser angående kvinnors ställning från 
deras. Deras ställning var ju ej allmängiltig. Det står i koranen att de var unika. Kanske man 
inte skall dra för stora växlar på profetens hustrurs leverne. På grund av deras ställning levde 
de sitt liv i offentligheten. Vissa saker kanske skulle ha varit privata. De var ju bara männi-
skor med fel och brister som vi. 
 
Ett annat problem med att använda profetens hustrur som normerande exempel är deras status 
i islam. Två av de mest reciterade lärda männen i islam al-Bukhari och Muslim är starkt kri-
tiska till Aisha. Hon är mycket omdiskuterad när det gäller hennes upphov till hadither. Vissa 
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hävdar att hon var otrogen mot profeten och använder det som skäl till att ogiltig förklara 
hennes hadither. 
 
Badawi argumenterar precis som kapitlet innan för att biologiska skillnader gör att man måste 
ha olika regler för män och kvinnor. Han menar genom att hänvisa till olika korancitat och 
naskh-principen att kvinnan har jämlika rättigheter på alla plan. Hon har det till och med bätt-
re än mannen för han har försörjningsansvar för henne. Det är bara obildade muslimer och 
västerlänningar som inte förstår det. Kvinnor skall deltaga i det offentliga livet enligt honom 
men de skall inte leda det. 
 
Badawi menar att mannen ej står över kvinnan, men så måste det ju bli i praktiken om man-
nen har ansvar för hennes väl och ve och det faktum att en kvinna ej kan vara statschef eller 
böneledare. Är det rättvist och jämlikt att idag när kvinnor har samma försörjningsansvar som 
mannen att de bara skall ärva hälften. Om det nu är så att islam är jämlikt varför avspeglas 
inte det i de muslimska samhällena. För mig verkar det som om tiden och traditionen inte lig-
ger i fas med varandra. När det gäller kläder så säger han att Gud har sagt att det skall vara så. 
Vilket måste vara ett tungt argument för en troende. 
 
De författare som använder den första muslimska tiden som ideal ställs inför flera problem. 
Det första är att vi har helt andra förutsättningar idag. Samhället ser helt annorlunda ut. Kan 
man verkligen skapa ett idealsamhälle på de premisserna. 
 
Vi får heller inte glömma att det uppkom många kvinnofientliga hadither under den första 
muslimska tiden. Det verkar som om man bara ser det man vill se och inte konfronterar det 
som är dåligt med islam. De har en idealbild som de vill att alla muslimer skall ta till sig. Men 
om man inte uttryckligt gör upp med det kvinnodiskriminerande som finns så kan man inte bli 
jämlika. Det finns tillräckligt med osynliga praktiska problem att lösa för att uppnå jämlikhet. 
Finns det dessutom uttalade, lagstadgade strukturella diskrimineringar så blir det ännu svåra-
re. Men målet är kanske inte att bli jämlika. Skall man jämföra med det svenska jämställd-
hetsmålet så menar de att könsrollerna skall bestå men kvinnan skall ha rätt att ta del av det 
offentliga livet. 
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Kapitel 7 
Islam är bra men kan tolkas om 
 
Det finns författare som menar att man måste göra omtolkningar av koranen och eller hadither 
för att kunna nå islamisk jämlikhet. Dessa författare vill forma en ny jämlikhet baserat på de-
ras religion, islam. 
 
7.1 Fatima Mernissi 
 
Mernissi är en marockansk sociolog som undervisar på universitet Mohammed V. Varför 
skulle inte islam kunna bilda ett modernt samhälle och slåss för jämlika rättigheter när kris-
tendomen och judendomen har lyckats undrar Mernissi. Hon menar att de ekonomiska intres-
sena blockerar kvinnans rättigheter och att man måste se historiken. Man måste undersöka 
historiken och inte ta den för givet. Som exempel på detta visar Mernissi upp flera kvinnofi-
entliga hadither i del ett av hennes bok ”women and islam”. Men ser man till historien så var 
kvinnorna partners i revolutionen. Historien används nu som lösryckta stycken. De blir tagna 
ur sitt sammanhang. Därför kan de ej förstå historien. 
 
Hadithen ”Den som överlåter sina affärer till en kvinna kommer aldrig att bli framgångsrik” 
är det viktigaste argumentet mot kvinnor i politiken. Ovannämnda hadith finns inkluderad i 
sahih. Vilket betyder att den räknas som en mycket trovärdig hadith. Profeten skall ha sagt 
detta när han fick höra att persiska kungadöttrar tagit över tronen. När Abu Bakr kom ihåg 
denna hadith hade det gått tjugofem år. Den kom till hans minne under en maktstrid i islam 
mellan Aisha och Ali. Hågkomsten skedde i anslutning till slaget dem emellan vid Camel. 
Abu Bakr var dömd för skvaller och straffet blev prygel. Därför kan man ej enligt Mernissi 
lita på honom eller hans hadither. 
 
Det finns andra kända muslimer som anser att man skall se till vem som har uttalat haditherna 
för att avgöra deras äkthet.24 Den ovannämnda kvinnofientliga hadithen är dock ej unik. En 
annan känd är en hadith från al-Bukhari ”Om en hund, åsna eller kvinna går förbi den som ber 
så måste han avbryta bönen och börja om”. Varför skulle profeten ha sagt något sådant? Det 
stämmer överhuvudtaget inte med profetens livsföring. Aisha motsäger detta. Hon säger att 
profeten skall ha bett sina böner utan att ha brytt sig att hon har legat framför profeten. Det 
var Abu Huraya som gav denna hadith laga kraft. Han är en känd muslimsk hadithforskare. 
Mernissi menar dock att han inte är trovärdig då han själv har erkänt att han ljugit om en ha-
dith. Aisha var den som påtalade lögnen.25 Den falska hadithen handlade om ramadan som är 
en av islams viktigaste grundpelare. Det finns en annan kvinnoförnedrande hadith från al-
Bukhari. ”Tre saker bringar otur: hus, kvinnor och hästar”. Men Aisha menar att denna hadith 
är ryckt ur sitt sammanhang. Al-Bukhari kom in och hörde slutet på en mening som profeten 
sade. Mening till fullo löd: ”Allah säger att judarna säger att tre saker bringar otur …”26 Det 
finns flera kvinnoförnedrande hadither. Som alla ifrågasätts av Mernissi. Hon menar att upp-
hovsmännen ej är trovärdiga. 
 
Mernissi hävdar att man inte kan förstå muslimsk kvinnosyn om man inte tittar till den militä-
ra kontext som islam uppstod i. Utan militär framgång skulle det ej finnas någon islam. Profe-
ten hade ett svårt val. Hans främsta krigare var emot jämlikhet. Profeten var tvungen att välja 

                                                 
24 Women and Islam, s. 60-61 
25 Women and Islam, s. 73 
26 Women and Islam, s. 76 
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mellan jämlikhet mellan könen eller islams överlevnad.27 Umar ibn al- Khattab blev profetens 
favorit kompanjon till alla muslimska kvinnors nackdel. Denna debatt är fjortonhundra år se-
nare sedd på som omuslimsk. 
 
Mernissi har flera svar på kvinnornas klädpåbud. Hon visar på tre svåra kritiska år för islams 
första tid. Denna kontext är viktigt för att förstå texterna som kom till då. Det var under Me-
dinatiden som Profeten led svåra nederlag och var stressad av det. Det var under denna tid de 
första ”slöjverserna” tillkom. Den skall ha tillkommit då profeten skulle fira bröllopsnatt med 
Zayneb och gästerna aldrig ville gå hem och lämna brudparet i fred.28 Mernissi menar att det 
är svårt att språkligt bestämma vad ordet ”Hijab” som här översätts med ordet slöja betyder. 
Det är ett ord som är lika viktigt för muslimer som ordet synd för kristna.29 Hon menar att 
ordet ”hijab” har många betydelser. För sufister och vid kabastenen är det något negativt att 
man ej ser. Något som blockerar den gudomliga kunskapen. Det kan också betyda något som 
markerar och distanserar två områden från varandra. När så profeten ville vara för sig själv 
med sina fruar tolkade man det som att kvinnornas sfär var bakom skynket i hemmet och 
männens värld var utanför. Det var skillnaden mellan det offentliga och det privata. 
 
Mernissi menar att hijabpåbudet kom från Umar ibn al-Khattab som var manlig talesman för 
dem som var emot kvinnornas krav. Enligt Mernissi var detta påbud gjort under stor stress på 
profeten. Stressen var inte bara de militära nederlagen. När profeten blev gammal utsattes han 
och hans fruar för förtal. De sades bland annat att när han dog skulle hans fruar gifta om sig. 
Dessutom sades det att Aisha var otrogen. Sårad och försvagad gav han upp inför Umar. Pro-
feten gav sitt medgivande till hijabpåbudet och återupprättandet av manlig överhöghet.30 
 
Ett viktigt årtal är 627. Då inträffade militära svårigheter och attackerna på hans fruar. Det är 
svårt att veta vilka suror som kom när. Men sura 4 och 33 kom 627. Hijabversen kom till när 
Medina var belägrat. Det var osäkert för alla speciellt för kvinnor. Men om man tittar i kora-
nen och de religiösa historiska standardtexterna så levde inte kvinnorna slutna i deras hem ens 
under Medina tiden.31 Under Medinatiden kom sura 33 vers 59 där profeten råder sina hustrur 
att ta på sig jilba. Vilket kan betyda alltifrån ett stort tygsjok till ett litet tygstycke. En annan 
orsak som Mernissi tar upp som grund till klädpåbuden är att i Medina på den tiden bedrevs 
det mycket prostitution och hor. Slavflickor tvingades till detta. Hijab är till för att skilja på 
muslimska kvinnor från slavflickor, som man behandlade lite hursomhelst.32 Umars lösning 
var hijab som förutom särskiljer även gömmer kvinnorna. Som svar på detta kom sura 33 vers 
24 som säger att man ej skall tvinga slavflickor i hor. En annan orsak som hänger ihop med 
detta är att i den tid då islam tillkom var det ett rövarsamhälle. Kvinnor behövde beskydd så 
att de ej skulle bli bortrövade. 
 
Mernissi menar att stammarna och klanerna i Medina tvingade fram kvinnors underlägsenhet i 
samhället. De förstörde därmed Muhammeds dröm om ett jämlikt samhälle där alla är respek-
terade och har rättigheter. Mernissi menar att tiden i Medina var speciell. Det rådde inbördes-
krig, hor och allmän osäkerhet inte bara för profetens hustrur. Därför var kvinnorna tvungna 
att bära hijab. Nu när vi är säkra måste vi fortfarande bära hijab.33 
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En kvinna som ej bär slöja kallas barsa. Men precis som alla andra arabiska ord är det tvety-
digt. Det kan betyda hora eller en kvinna med sunt omdöme. 
 
Mernissi tar upp två olika incidenter som inträffade där frågan om kvinnors rätt kom upp. En 
kvinna ville inte inta den samlagsposition som hennes man ville och den andra blev misshand-
lad av sin man. Profeten gav båda männen rätt. En ansarikvinna som blivit misshandlad kla-
gade hos profeten som sade ”Gud vill annorlunda än mig”. Här kan man se att profeten kom i 
konflikt mellan Allah och sunna.34 Angående misshandeln så hade imamen enligt Mernissi 
kunnat hänvisa till sura 32 vers 35 som etablerar till jämställdhetsprincipen men han valde att 
citera sura 4 vers 35 som säger att män skall bestämma över kvinnor på grund av att de ansva-
ra för kvinnornas försörjning. Förutom att se till kontexten är surornas tidsordning mycket 
viktig. Om två suror är motstridiga så gäller den som kom sist. Koranen är uppställd efter su-
rornas längd och inte tidsföljd. 
 
För islam var det viktigt att särskilja sig från judendomen och kristendomen. Att forma sin 
egen religion. Under den förislamiska perioden och enligt judisk tradition var kvinnan oren 
under mens. Profetens fruar hävdar att profeten inte brydde sig om de hade mens eller ej. Han 
skall ej heller ha brytt sig om renlighetsreglerna. Därför anser hon att renlighetsreglerna inte 
är sunna. Jag tror att dessa regler kom till för att inte bryta mot den gängse kulturen om vad 
som vad äckligt och inte. Då judendomens regler var ganska stränga på det området. 
 
Skall man se till profetens arkitektur så hade han sin bostad i anslutning till moskén. Det gjor-
de att det ej blev någon skillnad mellan det offentliga och det privata området. Kvinnornas liv 
spelade därmed en stor roll i det politiska livet. Profetens kvinnor utmanade männens privile-
gier genom att bära vapen och ärva egendom. Profetens hustrur Khadija och Umm Salama var 
äldre och man frågade dem om råd. De hade därmed stora påverkningsmöjligheter. Umm Sa-
lama frågade profeten om varför kvinnor ej nämns i Koranen. Efter detta kom versen 33:35. 
Här talar Allah till två kön i termer av total jämlikhet som troende, som medlemmar i en för-
samling. Många tolkar enligt författaren detta som att det fanns en kvinnlig proteströrelse.35 
De blev dock nöjda med svaret som bröt med förislamisk praxis. Denna rörelse var så fram-
gångsrik att de fick en sura uppkallad efter sig. Kvinnornas sura som är nummer fyra. 
 
I kvinnornas sura står det också att ”Till män vad de förtjänat och till kvinnor vad de förtjä-
nat”. Det tolkar Mernissi som Allah tillät kvinnor enligt deras önskan om ekonomiskt välstånd 
och privilegier att kriga och raida.36 Det var så många tjänade sitt uppehälle och sin status på 
den tiden. 
 
Nummer fyra är kvinnornas sura som gjorde det möjligt att ärva. Familjerna då såg mycket 
annorlunda ut än idag. En man kunde ha flera fruar och även om mannen var gammal kunde 
han gifta sig med mycket unga flickor. Vad vi idag skulle kalla barn. Så tanken att en liten 
flicka på åtta år skulle kunna ärva hennes man eller far var mycket revolutionerande på denna 
tid.37 Det motarbetades också och författaren menar att hijab påbudet kom som ett svar på 
denna kritik. Ett sätt att motarbeta den var att tolka en annan vers ”Ge inte din rikedom till de 
dumma som Allah har gett dig att förvalta”. Al-Tabari och hans fränder som var emot arvsla-
garna menar att de dumma det är kvinnor och barn. 
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Slutligen vill Mernissi visa på goda föredömen inom islam. Enligt Mernissi måste vi minnas 
Umm Salama, Aisha och Sukyana.38 Det var alltid en hustru med på profetens erövringståg. 
De var med i striderna och rådfrågades. Sukyana är vad Mernissi kallar en muslimsk feminist. 
Hon var den fjärde kalifens sondotter. Hon upprättade bland annat kontrakt när hon gifte sig 
med sina olika män. När en av hennes män inte följde kontraktet utan tog en annan kvinna så 
stämde hon honom. Hon var med på dåtidens kommunfullmäktige och sade vad hon tyckte 
och så vidare. 
 
7.2 Leila Ahmed 
 
Ahmed är professor i kvinnostudier vid universitetet i Massachusetts. En monoteistisk religi-
on där gud är refererad till med manligt pronomen förstärker patriarkatet och kvinnligt för-
tryck menar Ahmed. Före islam så var det polyteism med tre framstående gudinnor. Man kan 
alltså inte bara sätta sig och slå sig nöjt för bröstet och säga att det blivit bättre för kvinnor i 
och med att islam infördes. 
 
Muhammed var en profet i judisk-kristen tradition så det var naturligt att han tog traditioner 
från dem. Islams syn på kvinnor är alltså inget unikt. Klass, kultur och kolonialism är källorna 
till ”the return of the veil” som hon kallar det, alltså återgången till slöjan. 
 
När det gäller kultur så deklarerar Ahmeds bok att etniska och religiösa grupper andra än 
muslimska skapade mellanöstern och dess kulturer. Återanvändandet av slöjan är en protest 
mot väst, kolonisationsmakten. Islam omdefinierade sig, revitaliserade sig efter attacker från 
väst. Det är en även en givande, fruktbar process. Många vill återvända till det sanna islam. 
Tankar som marxism, feminism och sekularism ses som väst inflytande. Andra menar att man 
inte kan fly ifrån väst. Det finns överallt. Det går inte att gå tillbaks till den rena kulturen. 
 
Dessutom när Ahmed en konspirationstanke med tanke på hur klass har format slöjfrågan. 
Vilka sociala och intellektuella grunder är det som informerar om de olika perspektiven på 
islam och islamisk dress? Kolonialismen gjorde islam till en kvinnofråga. Speciellt slöjan. 
Överklassen som hade affärer med kolonisatörerna vill ha bort den. Under Muhammeds tid 
var det endast hans fruar som var tvungna att bära slöja. Efter hans död tog överklassen till sig 
den seden och sedan spred det sig. Men man sållar friskt med vad för västliga saker man vill 
ha bort. Teknologi och utrustning tog man gärna från väst. 
 
Ahmed menar att det initiala islamiska samhället och Muhammeds utsägelser och handlingar 
är tvetydiga. Den kan delas upp i två delar. Den första delen som författaren kallar den etiska 
delen av islam är influerad av kristendom och judendomen. Den andra delen som hon kallar 
Abbasidska lägger tyngdpunkten på könshierarkin. I den första etiska delen finns det moralisk 
och andlig jämlikhet. Den andra delen är uppkallad efter Abbasid Iraq. Han tillsammans med 
det politiska etablissemanget formade dagens tekniska lagiska version av islam som helt har 
undertryckt dess etiska element. Det är den etiska sidan som kvinnor tänker på när de hävdar 
att islam är ej är en kvinnoförtryckande religion. Det finns olika tolkningar av islam och där-
med synen på kön. Det första muslimska samhället är homogent, enkelt och otvetydigt. Där-
ifrån kan man dra slutsatser. Då ser man ej svårigheter i tolkningar, upphovsmännens motiv, 
bakgrund klan och klasstillhörighet och så vidare. 
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Samma litterära tillnärmningssätt gör felet att applicera dåtidens islam till dagens moderna 
samhälle. Det etablerade den islamiska synen på kvinnor som marginaliserade på alla nivåer. 
Socialt, ekonomiskt, kulturellt, juridiskt, andligt och så vidare. Denna syn började så smått 
falla samman i början av artonhundratalet på grund av europeisk ekonomi. Under det senaste 
århundradet har många muslimska kvinnor fått allmänna politiska rättigheter, utbildning och 
så vidare. De flesta mellanöstern stater har antagit ett västligt sätt att se på mänskliga rättighe-
ter oavsett kön. Detta gäller ej Arabiska halvön eller Saudiarabien som är minst beroende av 
europeisk ekonomi. Men de islamiska familjelagarna hänger tyvärr fortfarande med och de är 
en hörnsten i det manliga privilegiesystemet. Men man har antagit andra västliga saker som 
språk, teknik och andra rättviseideal. Kolonisatörerna har stor skuld till detta. Imperialister 
som antifeminister i sina hemländer försökte legitimera västligt förtryck genom att hänvisa till 
kvinnofrågan. Det blev en stor attack på det muslimska levnadssättet. Imperialisterna ville att 
man skulle ge upp hela den muslimska kulturen och bli mer västerländska. 
 
Ser man historiskt på den västliga jämlikheten så ser man att man ej behöver ge upp den egna 
kulturen för att bli jämlika. Västlig kultur har ej övergetts trots att den var kvinnoförtryckan-
de. Västliga feminister har aldrig brytt sig om kläder trots att rådande mode har varit mycket 
obekvämt. I dagens debatt så är det progressiva väst som vill befria från slöjan och det bakåt-
strävande förtryckande islam. Islam måste forma sin egen feminism inte bara anta västs indi-
vidualism, klädstil och så vidare. Precis som många andra muslimska författare menar hon att 
islam har fått en hemsk mediaframställning som är mycket svart-vit. Tyvärr så följs den åt av 
böcker. Feminism i väst är kapitalistisk, konsumering, hög skilsmässofrekvens, små familjer, 
isolering och avfamiljisering menar Ahmed. Det tycker inte hon är något att sträva efter. Slut-
ligen citerar Ahmed Fox-Genovese som menar att den västerländska feminismen kan komma 
att se sig som ”having done the dirty works of capitalism”. 
 
7.3 Muslim Womens League 
 
Muslim Womens League39 är en ickevinstdrivande amerikansk muslimsk organisation som 
arbetar för att implementera islamiska värden och därigenom återerövra kvinnors status som 
fria, jämlika och vitala bidragsgivare till samhället. Islam har använts för att legitimera lagar 
och praxis som förtrycker kvinnor. För MWL så är islam en religion som erkänner män och 
kvinnor som jämlikar, som ej förordar polygami eller hustrumisshandel. Den förtrycker ej 
kvinnor och tillåter dem att delta i det offentliga livet. MWL förordar en rekonstruktion av 
islamiska principer, procedurer och praxis i ljuset av de allmänna principerna om jämlikhet 
och rättvisa i koranen. MWL har på sin hemsida sin tolkning av islam. Där kan man läsa upp-
satser om social interaktion, ekonomiska, juridiska och politiska rättigheter samt om islamisk 
historia, källor till lagen, spirituella roller och sex och sexualitet i islam. Dessutom finns det 
mycket annat läsvärt där. 
 
När det gäller ekonomiska rättigheter så kan man enligt dem tolka två verser helt olika. An-
tingen i favör för rättvisa och harmoni eller förhindring av att kvinnor skall delta i arbets-
marknaden. De som menar att kvinnor ej skall delta anser att männen eller den muslimska 
församlingen alltid skall vara förmyndare för kvinnor. Deras slutsats måste enligt MWL bli att 
män är naturligt överstående kvinnor och att mannen alltid är finansiellt ansvarig för kvinnor. 
MWL menar att detta strider mot andra verser i koranen. Det står enligt författaren Amina 
Wadud-Muhsin ingenstans i koranen att mannen skulle vara överlägsen kvinnan, varken fy-
siskt eller intellektuellt. Inledningsvis i vers 2:233 står det att det finansiella ansvaret gäller 
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för kvinnor som ammar och vårdar spädbarn. Att därifrån dra premisser om att kvinnor skall 
tas om hand, förmyndas hela livet står det inget om i koranen enligt MWL. Vers 4:23 ger män 
och kvinnor lika ekonomiska villkor. Det står ingenstans i koranen om arbetsfördelning. Det 
tas också upp en hadith från Aisha som visar på att det ej finns någon könsbaserad arbetsför-
delning inom islam. Kvinnor bör ta sin plats precis som kvinnor gjorde i islams tidiga dagar. 
Islamiska kvinnors arbete i hemmet när man har småbarn ger kvinnor rätt till sociala trygg-
hetsförmåner. Vilket det inte gör i väst. Khadija som var profetens första hustru hade eget 
företag som hon ej gav upp när profeten fick sina uppenbarelser och de startade den första 
församlingen. Det samma gäller profetens hustru Sawdah. 
 
Socialt beteende är influerat av liksom alla olika aspekter i livet av islamiska principer. Kora-
nen visar på viktiga komponenter i alla relationer mellan människor. Det är bland annat re-
spekt, snällhet och ärlighet. När det gäller social interaktion så visas flera olika argument upp 
för att det ej finns någon grund för muslimsk sanktionerad särskillnad på kön när det gäller 
beteende. De påbud som finns gäller båda könen. MWL tar upp flera koranverser som styrker 
detta. Här visas 9:71 men se även 3:133, 30:21 och 17:23. Det finns även flera hadither som 
visar samma sak. MWL menar att man har gått ifrån det ursprungliga islam som profeten 
praktiserade med harmoni och jämlikhet. Det är ironiskt menar de att det skett i islams namn. 
Det finns få verser i koranen som handlar om social interaktion. De som finns skall tolkas så 
att muslimer skall fokusera på andra attribut än fysiska, nämligen spirituella och intellektuel-
la. 
 
Idag så är det många som förbjuder kvinnor från att närvara i moskén. Det finns hadither som 
i starkaste ordalag ser på det som fel. Sen finns det andra som hadither som kan tolkas i mot-
satt riktning. Bland annat en från Aisha men hon avfärdas med att hennes åsikt visserligen har 
merit men inte status av bindande lag i sharia. 
 
MWL finner stöd för sin åsikt att kvinnor skall gå till moskén i vers 2:114. Man måste också 
komma ihåg att moskén är så mycket mer än bara ett böneställe. Det är religiös skola, träff-
punkt och ett nav i församlingen. Tittar man till profetens liv i Mecka och Medina så finns det 
lite bevis för ett liv i segregering tvärtom. Kvinnor var verkligen med i det offentliga livet. 
 
De som hävdar att det inte bör vara så hänvisar till vers 33:53 om att man skall stå bakom 
förhänget när man talar till profetens hustrur. MWL påpekar att denna vers kom till när för-
samlingen ökade i snabb takt och profeten och hans hushåll behövde lite avskildhet och pri-
vatliv. Dessutom så står det i koranvers 33:32-33 att profetens hustrur var unika. Därför skall 
de restriktioner de hade ej påföras alla muslimska kvinnor. Att gömma sig bakom slöjan, 
skynket gällde enbart profetens hustrur. 
 
Det finns flera verser som behandlar kyskhet. Det är klart att dessa verser gäller både män och 
kvinnor. Det finns enligt MWL fyra grundläggande rekommendationer att göra när det gäller 
sunda relationer mellan könen:1) Att behandla varandra med respekt. 2) Uppträda enkelt. 3) 
Undvika situationer i avskildhet. 4) Klä sig enkelt. 
 
Man måste se frågan om kvinnors klädsel i dess rätta perspektiv. Mindre än fem koranverser 
av flera tusen avhandlar ämnet och även få hadither. Att kvinnor bör dra sin scarf över bröstet 
har att göra med att på förislamisk tid så gick kvinnor omkring med bar överkropp. Baserat på 
koranen så har den enkla klädstilen två orsaker. Att bli erkänd som en ärbar person och att 
undvika att bli antastad. Man måste ta dessa två orsaker i beaktning när en kvinna klär sig. I 
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dag behöver vi inte vara rädda. Dessutom så menar de att vers 2;256 måste tas mer på allvar i 
dag. Det finns inget tvång, muslimer kan göra val. 
 
7.4 Diskussion 
 
Dessa författare menar att islam är en jämlik religion som ger män och kvinnor samma vill-
kor. Mernissi och Ahmed går dock inte in på hur könsrollerna skall se ut. De vill inte ha väs-
terländsk feminism och de vill att muslimer själva skal få forma sin syn på kvinnans ställning. 
Klart är dock att de båda ser slöjan som ett problem. MWL är bestämda. De vill ha lika villkor 
för båda könen. Det motsvarar det svenska jämställdhetsmålet. 
 
Mernissi hänvisar till det tidiga islam och profetens hustrur. De blir normerande exempel på 
hur jämlikt och bra det kan vara i islam. Det gör att hon stöter på samma problem som jag 
redovisade i kapitel 6. Men Mernissi går ett steg längre än Morsi i kapitel 6. Hon tar itu med 
de problem som hindrar hennes islam från att vara jämlikt. Mernissi tar upp kvinnodiskrimi-
nerande texter. Hon tar upp dem, visar att de finns, och ogiltig förklarar dem beroende på vem 
som säger vad, när och hur kontexten ser ut. 
 
Ahmed å andra sidan vill inte framhäva det tidiga islamiska samhället som något idealsamhäl-
le ur ett kvinnoperspektiv. Det är fel att dra slutsatser därifrån till dagens förhållanden. Hon 
hänvisar istället till islams anda. Det är den som är jämlik. Hon pekar ut kolonisatörerna som 
den största boven i dramat till att det ej råder jämlikhet. Det är deras fel att kvinnor har börjat 
använda slöja igen anser hon. Tyvärr så kanske media har tagit över den rollen idag. Alla an-
grepp på islam som helhet gör att man sluter upp i de egna leden. Man vill visa att man är 
muslim och stolt över det. Att bära slöja är ett sätt. Ahmed ser det som ett problem att mus-
limska kvinnor har börjat använda slöjan i allt större utsträckning. Precis som Mernissi menar 
hon att på grund av att judar och kristna blivit jämlika så måste också muslimer kunna bli det. 
Eftersom så mycket i deras kultur kommer därifrån. 
 
MWL gör också upp med den gängse versionen av muslimsk historia. Precis som Mernissi tar 
de upp problem efter problem som stöter sig med deras uppfattning om ett jämlikt muslimskt 
samhälle. Det gör det på olika sätt. För när Mernissi tar upp Aisha som ett praktexempel så 
anses hennes hadither hos MWL ha liten merit. Skall man vara kritisk kan man säga att Mer-
nissi och MWL använder koranen som en ordspråksbok. Det tar vad de behöver och bortser 
från sådant som inte passar dem. 
 
Alla författare pekar på historien. Här kan man tala om ett folk med levande historia. Ahmed 
visar på andra kulturers inflytande redan under islams första tid. Mernissi pekar på ett unikt 
muslimskt idealsamhälle. Det verkar som om islam har problem med sin historieskrivning. 
Var islam något unikt eller hade det influenser från andra religioner. Det verkar som om de 
tolkar och argumenterar på olika sätt och från olika synsätt. Kanske skulle de ha större fram-
gång om de samlade sina förmågor. Då kanske argumenten skulle ligga i fas. Dessutom skri-
ver de att de inte vill ha västerländsk feminism. De måste formulera vad de vill ha och hur de 
skall se på könsroller i samhället. 
 
Anledningen till att de inte vill ha en västerländsk feminism är att den gör kapitalismens skiti-
ga arbete menar Ahmed. Många muslimska kvinnor menar att vi i väst har gått på en myt när 
vi tror oss vara jämlika. Vi får arbeta dubbelt menar de. Både hemma och på jobbet. Dessut-
om är det inte bar vi som blir lidande av den tunga och skeva arbetsfördelningen. Barnen mår 
inte bra. I mångt och mycket tror jag att detta resonemang kan ha sina poänger och det är de-
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finitivt inget som går att avfärdas lättvindigt. Men samtidigt får man inte glömma att kvinnor i 
Sverige har det normerande samhället i ryggen. Den svenska staten anser att jämlikhet bör 
uppnås och försöker därför på olika sätt att uppnå det målet. Så är det inte i det normerande 
muslimska samhället. Men detta kan ändras fort. Författarna i detta kapitel hänvisar till islams 
anda. Sedan försöker man att på olika sätt att understryka sitt huvudargument. Som är att is-
lam är en jämlik religion. Dessa kvinnor vägrar att tro att det är sant att deras Gud som sände 
Muhammed som var så jämlik i sitt sätt skulle fostra en religion att vara så diskriminerande. 
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Kapitel 8 
 
Två ickemuslimska författare som studerat muslimsk syn på kvinnan är Wiebeke Walther och 
Jonas Svensson. Deras slutsatser om muslimsk jämlikhet kommer att redovisas i detta kapitel. 
 
8.1 Wiebke Walther 
 
Wiebeke är ej muslim. Hon är från östtyskland och var en av de första europeiska författarna 
som skrev om kvinnor i islam. Hennes bok heter ”Women in islam”. Jag har tagit med 
Walthers för jag tyckte det var intressant att se hur många olika vägar för muslimsk jämlikhet 
hon öppnade. Hon gick igenom islams syn på kvinnan i dess kultur på olika sätt. Hur kvinnan 
framställs i målningar, hennes status som hustru och så vidare. 
 
Det hon visar är en mångfacetterad bild. Hon visar att man kan se olika på kvinnor inom is-
lam. Till exempel citerar hon Umar, den andra kalifen, ”Ta din tillflykt till gud från det onda 
skapat av kvinnor och bevare dig för till och med de mest försynta av dem”. Andra säger pre-
cis tvärtom.40 Hon visar på olika praxis i olika länder. Som exempel tar hon upp turkiska 
kvinnor. De har alltid ansetts ”friare” än andra muslimska kvinnor. Visar på olika praxis när 
det gäller att be i moskén.41 
 
Författaren menar att kvinnor spelar en viktig roll i islam speciellt i mysticism. Drottningen 
av Saba nämns i koranen utan några negativa kommentarer. Men Walther är tydlig i sin tolk-
ning av kvinnans ställning i islam. Koranen ger kvinnor en underordnad social position i för-
hållande till män. Som skäl till detta tar hon upp den Medinska tiden och männen från Qora-
yshstammen, Abu Bakr och Umar. De klagade hos profeten att deras kvinnor ville ha rätt att 
bete sig som profetens hustrur.42 
 
Walther menar att de bäst dokumenterade källorna angående kvinnor i islam är profetens hust-
rur. Muhammed ses också som ett gott exempel. Han blev dock under den medinska tiden 
tvungen att ge efter för Abu Bakr och Umar. 
 
Enligt Walther finns det fyra källor till islamisk lag.43 Koranen, Sunna som utgörs av traditio-
nen, Ijma som är den universella överenskommelsen, den rådande opinionen vid en viss tid 
och en viss plats, samt qiyas när det ej finns prejudikat, det är analogier till koranen, sunna 
och ijma. Klart är att sharia gör skillnad på män och kvinnor samt fria och slavar. Precis som 
de andra författarna gör hon egna jämlika tolkningar av islam. Till exempel så refererar hon 
till kontexten för texten. Hon tar upp versen: 
 
”När ni frågar dem(profetens hustrur) om någon vers skall ni stå bakom ett skynke. Det är 
renare för era hjärtan och för deras.” 
 
Den som handlar om bröllopsnatten med Zaynab. Walthers förklaring är att före islamisk tid 
var det vanligt att vanliga dödliga fick stå bakom ett skynke om de skulle tala eller lyssna till 
kungliga. 
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Precis som de flesta muslimer som hävdar att islam är jämlikt hänvisar hon till att kvinnor 
fick det bättre med islam. Sunna rekommenderar till exempel att man ej skall gifta bort en 
kvinna mot hennes samtycke. Kvinnor får efter en skilsmässa gifta om sig efter tre menstrua-
tioner. Det är viktigt i islam att ta reda på vem fadern är. Han har försörjningsplikt. Så var det 
ej tidigare. Det finns en anekdot där man har tilldömt kvinnan vårdnaden om sin son vid 
skilsmässa. 
 
Hon tar också upp problemet med hadithtolkning. Hon anser att man måste studera hadither 
noga. Hon menar att visa upphovsmän har fått kanoniserad status. Trots det finns det hadither 
som motsäger varandra. Det finns även falska hadither. Till exempel sådana som refererar till 
städer som ej finns.44 
 
8.2 Jonas Svensson 
 
Svenssons avsikt med sin bok ”Muslimsk feminism” är att visa hur muslimskt feministisk 
tolkning kan yttra sig. Han vill i samband med detta ta upp problem och diskutera syftet med 
denna tolkning. Han delar in frågan om islam och dess syn på kvinnans ställning i tre delar. 
 
1) Islam är kvinnofientligt och ett resultat av patriarkatet. Religionen skall hållas utanför 

diskussioner om reformer när det gäller kvinnans ställning. 
2) Islam ger kvinnan hennes rättigheter. Gud har gett dem och de är oföränderliga. Kvinnan 

är ej förtryckt. 
3) Kvinnan är förtryckt i den muslimska världen men islam har ingen skuld i detta. Islam är 

feltolkat för det strävar efter jämlikhet.45 
 
Hans bok tar utgångspunkt i muslimsk feminism. Han delar upp boken i tre delar. Den första 
delen är en historik kring sekelskiftet som han anser är väldigt viktig för den muslimska femi-
nismen. Där lägger han tyngdpunkten på Egypten som han anser är förgrundslandet för femi-
nismens spridning i den muslimska världen. Det har han hämtat från Ahmed som också menar 
att Egypten är en spegel av den arabiska världen. Men Ahmed påpekar att kolonisatörerna fick 
islam att sluta upp sig bli mer konservativ och börja återanvända slöjan så menar Svensson att 
det ur frihetskampen så kommer feministiska idéer upp. Kolonisatörerna tvingar fram något 
positivt för Svensson och något negativt för Ahmed. 
 
Den andra delen tar utgångspunkt de religiösa källor som de muslimska feministerna finner 
stöd för sina åsikter i. Dessutom vill han visa vad som är kontroversiellt i deras tolkningssätt. 
I detta kapitel tar han upp Sisters in islam som är en malaysisk kvinnogrupp som vill återinfö-
ra de rättigheter kvinnan en gång har givits i islam. Han tar också upp Mernissi och Morsi. 
 
Den tredje delen handlar om några konkreta frågor där de muslimska feministerna gjort om-
tolkningar. Det är hustrumisshandel, mäns överlägsenhet mot kvinnor, slöjan och förbud mot 
kvinnan som politisk ledare. Hans konklusion blir att det inte finns någon enhetlig muslimsk-
feministisk tolkning. Svensson delar in argumenten för muslimsk feminism i tre delar: 
 
1) De som använder koranen som normerande källa. Vilket bland annat är sisters in islam och 
Mernissi. Han menar att det finns två sätt att använda koranen som normerande källa i femi-
nistiska tolkningar. Det första sättet är att kontrastera verser som kan uppfattas stödja kvinno-
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fötryck med andra verser som uttrycker andan i koranen. Samt att använda naskh-principen 
som gör att den vers som tidsmässigt var först upphävs av den senare versen. Det andra sättet 
är att visa att vissa korantexter är bundna till en sociohistorisk kontext och enbart giltiga un-
der dessa förhållanden. 
 
2) De som använder hadither för att visa på hur bra kvinnor hade det och hur högt ansedda de 
var. Det fungerar också i motsatt riktning. De muslimska författarna misskrediterar de ha-
dither samt deras upphovsmän som de uppfattar kvinnofientliga. Mernissis sätt att tolka ha-
dither är dock ur ett traditionellt synsätt kontroversiellt. 
 
3) Historiska personer som används normerande exempel. Det är främst profeten som av fe-
ministerna framställs som feminist samt Profetens hustrur.46 
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Kapitel 9 
Sammanfattande diskussion 
 
Kan man säga att islam är jämlikt? Ja, de själva anser ju det. Det kan man ej förneka. Det 
finns argument som visar att islam är jämlikt. Olika korancitat och hadither kan tolkas som 
positivt inställda till att kvinnor är med i samhället på samma premisser som mannen och att 
man är jämställda som människor. Tolkar man historien på ett visst sätt och ger det norme-
rande status så är det också ett legitimt sätt. Men man skall inte glömma att historien, koranci-
tat och hadither kan användas emot kvinnor. Till exempel det att kvinnorna stannade inne 
under Medinatiden. 
 
Många menar att man inte skall dra för stora växlar på att det står kvinnoförnedrande saker i 
Koranen. Det står kvinnoförnedrande saker och kvinnopositiva saker också i Bibeln. Men 
bibeln är ej samma bok eller har ej samma status som koranen har. I koranen är det gud som 
talar direkt till människorna. 
 
Nej, man kan inte hävda att islam är jämlikt ur ett genusperspektiv. Det kan man inte göra så 
länge man särbehandlar kvinnor. Särartsbehandlingen gör kvinnor till andra klassens medbor-
gare. Måste man vara kulturimperialist för att säga att det är en ojämlik kultur i det islamiska 
samhället? Samtidigt måste man se att det är en yngre religion och det har framtiden framför 
sig. Kanske precis som med länder feminismen måste växa fram av sig självt. Det islamiska 
samhället har definitivt kvinnovänliga tankar att luta sig på. För att frigöra kvinnan från hen-
nes traditionella roll behöver man inte göra sig av med sin tradition menar Ahmed. 
 
I kapitel fem om islamisk jämlikhet finner jag att de har ett utifrån genusperspektivet en defi-
nition av jämlikhet som är väldigt godtycklig. Män och kvinnor är jämlika inför Gud men i 
praktiken måste man dela upp rättigheter och plikter efter kön för att vi är så olika. Här behö-
ver man inte argumentera så mycket för sin syn för den är allmänt accepterad i den egna tradi-
tionen. Farah hänvisar till enstaka korancitat och hadither samt en biologisk syn när hon för-
svarar sin syn på kvinnor och jämlikhet. 
 
I sjätte kapitlet så framstår den första islamiska tiden som föredöme. Författarna i detta kapitel 
vill att könsrollerna skall vara som de är, det vill säga uppdelade i hem och försörjningsan-
svar. Men man vill att kvinnans status skall höjas och att kvinnan skall synliggöras. Kvinnor 
skall deltaga i det offentliga livet som profetens hustrur gjorde på hans tid men inte glömma 
ansvaret för hemmet. I detta kapitel argumenterar Morsi genom att hänvisa till hadither som 
berättar hur det var i det tidiga islam. Det och profetens hustrur blir normerande exempel. 
 
I det sjunde kapitlet så önskar man en mindre stereotyp muslimsk kvinnosyn. Men samtidigt 
skall kvinnor få vara hemma. Vilket de anser att västs feminism ej tillåter. Men det är väl inte 
feminismen som motsäger sig det, utan samhällets ekonomiska program. Ur ett genusperspek-
tiv finns det inga hinder att en kvinna skall vara hemma med barn bara mannen har samma 
möjlighet. Författarna i detta kapitel har alla olika argument men de menar att det går och de 
vill ha ett jämlikt islam som ger kvinnor samma rättigheter som männen. Mernissi pekar på att 
de texter som är kvinnofientliga inte är enligt Mohammeds egentliga intention. Han var tving-
ad av olika omständigheter. Ahmed har en egen tolkning. Hon gör skillnad på islams anda och 
dess lag. Hon tycker att man skall följa andan och se det som det viktiga. MWL använder sig 
av de korancitat och hadither som passar deras åsikt bäst. 
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Skall man hård dra kapitlen så vill de i kapitel fem att kvinnan skall stanna hemma och vara 
nöjd med det. I kapitel sex skall kvinnan veta att hennes plats är i hemmet men hon skall sy-
nas i det offentliga livet. Mernissi och Ahmed i kapitel sju vet inte hur muslimsk feminism 
skall se ut bara att hon skall ha samma rättigheter som männen men inte på västerländskt sätt. 
MWL däremot är glasklara i sin syn på att kvinnan skall vara jämställd mannen i alla avseen-
den. 
 
Det man kan se är att dessa olika perspektiv på muslimsk jämlikhet grundar sig på korancitat 
och hadither. Ofta är det tidiga islam med profeten och hans hustrur normerande exempel. 
Men dessa kan också användas om man vill argumentera för ett ojämlikt islam. 
 
Det man skall komma ihåg är att alla dessa olika perspektiv i denna uppsats inte är sanktione-
rande av dem som sitter på höga teologiska poster i islam. Jag tror inte att de i kapitel fem och 
sex är speciellt kontroversiella i den muslimska världskulturen. Däremot så är nog författarna 
i kapitel sju det. Främst MWL i sin strävan efter total jämlikhet och Ahmed med sin syn på att 
man skall strunta i lagen och se till andan. 
 
De kvinnor som kämpar för att islam skall se på män och kvinnor som jämlikar i alla avseen-
den och inte dela rättigheter och ansvar efter kön har dubbelt motstånd. Dels de som vill tolka 
och se att islam efterlevs könsstratifierat och dels oss i väst som också bara kan se islam som 
en ojämlik religion. 

 
Kan man tolka koranen eller är den glasklar. Jag hoppas här att jag har visat att den är tolk-
ningsbar. Det visar ju även uppdelning av shiiter och sunniter. Kan man säga att Gud tycker si 
eller så. Skall man ta på orden eller föra andemeningen vidare. 
 
Det är min förhoppning att den som läst denna uppsats skall inse komplexiteten i denna fråga. 
Svaret på frågan om islam är jämlikt beror på vem du frågar. 
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Kapitel 1


1.1 Inledning


Jag har tänkt skriva om jämlikhet och Islam. Det är ett ämne som har stor aktualitet i dagens mångkulturella Sverige. Debatten om islams syn på kvinnan pågår överallt. I teve, på arbetet och hemma. Oftast blir resultatet att den muslimska kvinnan stämplas som förtryckt. Hennes givna plats är i köket, ombesörjandes hemmet, samt att mannen har rätt att behandla henne hur han vill. Kvinnans ställning i den muslimska traditionen är en aktuell och het fråga. Det finns inga enkla svar även om det verkar så i den nu pågående debatten. Denna fråga sätts på sin spets i Sverige som enligt vissa undersökningar anses vara det mest jämställda landet i världen. Jag vill påpeka att jag anser att det finns mycket att göra åt denna fråga även i Sverige.


Idén till denna uppsats fick jag när jag tittade på ett debattprogram där en muslimsk kvinna i slöja satt och sa att islam visst var jämlikt. Jag blev irriterad över hur hon kunde säga något sådant. Med vilken rätt kan hon säga att hon och hennes systrar är jämlika. Det är ett hån mot allt vad kvinnor i Sverige har kämpat för. Jag insåg att mina tankar var starkt färgade av det samhälle jag lever i och beslöt mig för att ta reda på mer om islam och jämlikhet.


Frågan är vilka skäl som ligger till grund för påståenden om Islam som jämlik religion. Jag har valt att se på frågan ur ett generellt synsätt. Det finns de som hävdar att man inte kan se på jämlikhet och islam utan man måste se till den kultur jämlikheten finns i. Det är klart att synen på jämlikhet varierar men samtidigt så är islam en religion som starkt genomsyrar de samhällen och stater där den är i majoritet. Man skall inte undervärdera islams inflytande. Det kan vara lätt att göra det när man lever i det sekulariserade Sverige. En sak man måste komma ihåg när man läser denna uppsats är att i Sverige så ses religion som ett personligt ställningstagande. Islam genomsyrar sina samhällen mycket mer och på alla nivåer.


Denna uppsats handlar inte om ett speciellt kulturellt perspektiv. Jag är medveten om att Islam skiljer sig från kultur till kultur, men det finns ju ändå något som förenar. Jag skall med utgångspunkt från källorna till Islam visa på olika sätt att tolka frågan om islamisk jämlikhet mellan könen. Det jag tar utgångspunkt i är alltså ordet jämlikhet. Utifrån detta är det min avsikt är att beskriva hur muslimsk jämlikhet kan se ut och vilka argument de stöder sin tro på. Argumenten och åsikterna varierar från att det är jämlikt att kvinnor skall stanna hemma vid spisen som Malaka Farrah representerar och till Muslim Womens League som är en muslimsk organisation som vill ha total jämlikhet mellan könen. Det är en ganska radikal syn inom den traditionella islamiska världen.

Min avsikt är inte att tala om hur kvinnor i den muslimska världen har det. Skillnaderna i hur Islam praktiseras och tolkas i olika länder, landsändar, klasser och familjer är stora. Därför kan man bara säga att detta är sätt att tolka Islam. Islam grundar sig främst på koranen och sunna. Dessa kan tolkas olika och det är min avsikt att visa hur islam på olika sätt kan tolkas jämlikt. Det finns självklart de som finner stöd för motsatsen både i hadither och koranen och hävdar att islam är ojämlikt.


Detta är ej en systematisk genomgång av jämlikhetsfrågor inom islam utan mer några olika synsätt presenterade utifrån vad man anser om islam och jämlikhet. Alla författare i denna uppsats tar utgångspunkt i att islam är en jämlik religion.

1.2 Syfte


Syftet med denna uppsats är att belysa olika sätt att argumentera för islam som en jämlik religion.

1.3 Frågeställningar, metod och avgränsningar


Ett grundantagande jag har i denna uppsats är att religionen har en viktig roll i definitionen av kvinnans ställning i samhället. Det finns flera som hävdar att religion och kvinnofrågor skall hållas åtskilda. Det gör ej författarna i denna uppsats.

För att belysa de olika synsätten på muslimsk jämlikhet har jag valt att titta på hur de argumenterar för islam som en jämlik religion. För att kunna göra det har jag försökt att följa deras resonemang om varför de anser islam vara en jämlik religion. Det kan ses som en övergripande frågeställning. Därför kan detta ej ses som en exakt redogörelse av jämlikhet. För det krävs mycket mera tid och resurser. Mina frågeställningar har varit:

· Vad anser författaren om förhållandet mellan islam och jämlikhet?


· Vad är jämlikhet för författaren?


· Hur skall jämlikheten se ut?


· Hur argumenterar författaren för sin syn på muslimsk jämlikhet?


· Vad anser författaren om slöjan?


· Har författaren en åsikt om västerländsk feminism?

Den första frågeställningen delar in författarna i olika kapitel, 5, 6 och 7 i uppsatsen. Det är den frågan jag har sorterat författarna efter. Jag har i varje kapitel specifikt tittat på synen på klädsel. Detta eftersom slöjan i väst har blivit något av en symbol för det muslimska kvinnoförtrycket. Eftersom jag har med den västerländska synen på slöja så vill jag ta med deras syn på västerländsk feminism. Som ett slags svar på tal. När jag skriver ordet jämlik syftar det på jämlikhet mellan könen och ej något annat.


Uppsatsen blir fenomenografisk och är tänkt att klargöra argument som finns angående islam och jämlikhet. Den är generell och handlar om resonemang hämtade från korancitat och hadither samt islams historia. Därför anser jag att den har ett allmängiltigt värde. Dess allmängiltiga värde gör att den inte kan appelleras på specifika länder eller kulturer utan bara som en bakomliggande struktur. Sedan finns det andra saker som ligger till grund för varför just jämlikheten ser ut som den gör i muslimska länder och alla andra länder för den delen.


Jag har tänkt börja uppsatsen med ett kapitel om islam för att man skall veta det grundläggande inom islam. Därefter kommer jag att ha en diskussion kring begreppet jämlikhet eftersom det är det som är det centrala i denna uppsats. Sedan kommer ett avsnitt med korancitat som uttrycker islams positiva syn på kvinnor och jämlikhet samt några citat som går i motsatt riktning. Jag har med detta avsnitt för att alla författarna använder sig av ungefär samma citat som argument och det skulle bli tjatigt att läsa dem många gånger.

Efter det kommer de olika författarnas syn på islam och jämlikhet. Jag har delat in dem i tre kapitel efter deras bild av hur jämlikhet skall vara inom islam. Det finns ingen exakt gräns mellan dessa utan en mer flytande gräns. Den första gruppen utgörs av författare som tycker att islam är jämlikt och att inget behövs förändras i den frågan. Den andra gruppen innehåller personer som menar att islam är jämlikt men islam efterlevs inte när det gäller jämlikhet. Den sista gruppen innehåller författare som menar att islam behövs tolkas om på ett mer jämlikt sätt. Jag kommer efter varje gruppframställan att ha en diskussion utifrån frågeställningarna och det svenska jämställdhetsmålet som redovisas längst ner i kapitel 3.


Därefter har jag med ett kapitel om en pionjärbok om kvinnan i islam som är skriven av en östtysk kvinna. Den är med eftersom den innehåller olika sätt att se på islam och jämlikhet som går att koppla till de muslimska författarnas syn på jämlikhet. Det är min uppfattning att det har varit en inspirationskälla till nya tolkningar. Sedan kommer ett kapitel om en bok skriven av en svensk som heter ”muslimsk feminism”. Den är precis som denna uppsats ett försök till sammanställning av olika syner på islam och kvinnofrågor. Slutligen en sammanfattande diskussion där jag sammanställer det viktigaste slutsatserna i min uppsats.

1.4 Teori

Jag är född och uppvuxen i Sverige i en svensk familj. Det har format min syn på kvinnans ställning i samhället. Denna uppsats kommer att skrivas ur ett genusperspektiv. Det innebär att jag ser könsroller som sociologiskt betingade. I motsats till biologiskt. Biologiska orsaker kan enligt genusteorin aldrig ligga till grund för särbehandling av kön. Man kunde lika gärna dela in mänskligheten efter ögonfärg som efter kön. Det har samma eller ingen relevans. Genusteorin är den politiskt korrekta i Sverige idag. Det innebär att allt som utformar vårt samhälle skall ha denna som grund. Till exempel i utredningar som ligger till grund för beslut.


1.5 Källmaterial


Jag började denna uppsats med att läsa en bok av Jonas Svensson ”muslimsk feminism”. Där går han igenom vad han har fått fram om muslimsk feminism idag. Därför har denna bok fått ett kapitel för sig. Svenssons bok är dock lite annorlunda än min uppsats eftersom jag också har med författare som hävdar att islam är jämlikt som det är. De som med andra ord hävdar att feminister inte behövs. Det är främst Malaka Farah, som representerar den synen i den här uppsatsen. Hon är den sudanesiska som bor i Sverige sedan 1965 så hon känner bra till den svenska synen på jämlikhet. Därför tycker jag att hon är extra intressant.

Magali Morsi får representera dem som vill att kvinnor i islams namn skall behandlas bättre. Hon hänvisar till profetens hustrur som normerande exempel. Fatima Mernissi, Leila Ahmed och Muslim womens league representerar de som vill ändra på islam så att muslimska män och kvinnor skall leva jämlikt.


För att kunna kort beskriva islam har jag läst Merads bok ”Samtida islam”. Det är nödvändigt att ha utförliga tolkningar när man läser koranen. För att få bättre förståelse för koranen har jag läst koranen med tolkningar av Mohammed Knut Bernström. Jag har använt hans koranöversättning eftersom jag tycker att den är översatt till ett förhållandevis modernt svenskt språkbruk. För att få klarhet i frågan om jämlikhet och kunna klä min jämlikhetssyn i ord har jag läst Ingrid Fredrikssons bok ”Jämställdhet”.


Dessutom har jag använt mig av information som jag har fått på Internet när jag har sökt på orden islam och jämlikhet. Professor Badawi är en viktig person i kapitel 6 vars texter jag har fått ta del av på nätet.
 Informationen om Muslim Womens League har jag enbart fått på nätet. Deras sajt
 kan jag rekommendera. Där finns mycket information, uppsatser om islam och kvinnofrågor. En annan organisation som har mycket information på nätet är muslim student association.
 Det är amerikansk muslimsk organisation som främst är till för och gjord av muslimska studenter i USA.


Svensson skriver att det är svårt att få tag i böcker som handlar om muslimska kvinnofrågor. Jag kan bara instämma. Det finns inga systematiska genomgångar av denna fråga på grund av dess komplexitet och oklar auktoritet ifråga om vad som gäller i trosfrågor. Många böcker om kvinnors förhållanden tar utgångspunkt i kulturer och inte religionen. Alla författare som jag skriver om i denna uppsats är muslimer förutom Jonas Svensson och Wiebke Walther. Hon är med för att hennes bok var en av de första på detta område. Dessutom så refereras hon av Ahmed.


Kapitel 2


Kort om Islam


Muhammed som är islams grundare föddes omkring år 570 e. Kr. i Mecka. Mecka var på den tiden Arabiens viktigaste handelscentrum. Han kom från enkel familj som hade det fattigt. Han gifte sig med en rik köpmansänka Khadidja. Hon blev den första muslimen då hon omvände sig till islam efter Muhammeds första uppenbarelse. När Muhammed var omkring fyrtio år gammal så fick han sin kallelse som profet. Ängeln Gabriel gav honom i uppdrag att bli Guds sändebud. Muhammed är själv ingen Gud eller Gudason. Men det är svårt att bli profet i sin egen hemstad så Muhammed var tvungen att fly från Mecka 622 e. Kr.. Det blev år noll för muslimerna som nu börjar sin tideräkning efter månen. Han flydde till Medina och nu startade hans framgångar. Han fick många anhängare. Muhammed samlade och enade de arabiska stammarna. 630 e. Kr. erövrade han Mecka som blev islams heligaste stad. 632 e. Kr. dog han i sin älskade fru Aishas armar.


Islam består av tre huvudkategorier läran, sharia och erfarenhet. Man kan också säga att islam har tre huvudgrenar. Den största är sunni sedan kommer shia och minst är sufisterna, mystikerna. De sistnämnda tar fasta på erfarenheten. De två förstnämnda betonar läran. För de flesta muslimer är läran det viktigaste inom islam. Läran brukar man säga står på fem pelare som är:

1) Trosbekännelsen. Ingen Gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud.

2) Bönen. Fem gånger om dagen vänt mot Mecka. Fredagsbönen bör ske i en moské.

3) Allmosan. 2,5 % av tillgångar skall ges i skatt till fattiga och sjuka.

4) Fastan. Under månaden Ramadan fastar man. Ingen dryck, mat eller sex när solen är uppe.

5) Vallfärden till Mecka. Bör genomföras en gång under livet.

Den främsta religiösa skriften är koranen. Den består av 114 suror (kapitel). Det är muslimernas heliga bok. Den innehåller de uppenbarelser som Muhammed fick. För en muslim är det som står i koranen Guds ord och inte Muhammeds. Som regel är det Gud själv som talar i koranen. De 114 surorna beskriver hur det skall vara i förhållandet mellan människa och Gud och mellan människa och människa. Förutom koranen finns det också sunna(= väg, sed). Sunna bygger på traditionerna om vad Muhammed och hans närmaste anhängare och efterföljare har sagt och gjort. En berättelse om vad profeten skall ha sagt och eller gjort kallas på arabiska för en hadith.

Här skiljer sig muslimerna åt i två grenar. Den första och största är sunniter. De erkänner denna sunna. Sedan finns det också shiiter som bygger på den sunna som går tillbaka till Ali som var Muhammeds kusin. Shiiter anser att islam skall ledas och sunna skall utgöras av Muhammeds släkt. Muhammed hade ingen egen son som levde till vuxen ålder. Ali var det närmaste en egen son han fick. Ali var gift med hans favoritdotter Fatima.


När det gäller tolkning av korancitat så är den sura som tillkommit sist den riktiga. Denna princip kallas naskh-principen. Detta gäller om två suror motsäger varandra. Surorna är inte uppställda i koranen efter tillkomsttid utan efter längd. Det kan vara svårt att veta vilken sura som är äldst. Att tolka hadither beror på vem som hörde vem säga eller göra vad. Det finns några välkända och nästan kanoniserade hadithtolkare till exempel Muslim.


Islam är en religion som är inriktad på det praktiska, hur vi skall leva med varandra och Gud. Det handlar lite om hur tillvaron kom till. Därför har islam fortsatt på den linjen och därför ej gjort skillnad på det världsliga och det andliga eller mellan stat och kyrka.


I Islam ser man på människor som skapelsens egentliga mål. Allt är skapat för och åt människan. Islam betonar starkt individualismen. Samtidigt så är familjen väldigt viktig. Människovärdet knyts till människan som individ. Till den individualitet som gör den ena människan olik den andra. Men individualismen gör inte att man tror att vissa skall stå över andra. Tvärtom så betonar man starkt inom islam att alla människor har lika värde. Ett uttryck för det är att man tillåter blandäktenskap. Innan islam grundades sägs själviskheten och högmodet ha rådit. Ordet islam betyder underkastelse. Man skall ödmjukt underkasta sig den högstes vilja, det vill säga Guds vilja.


Kapitel 3


Jämlikhet


Enligt jämställdhetsombudsmannen är jämlikhet ett brett ord som kan användas i många sammanhang, till exempel könsfrågor. Jämlikhet kan även ses som en klassfråga, en minoritetsfråga eller en rasfråga osv. I denna uppsats är kön den springande punkten. Jämställdhetsombudsmannen använder sig av ordet jämställdhet. Vilket bara avser jämlikhet mellan könen. I denna uppsats kommer jag att använda mig av ordet jämlikhet eftersom det är den korrekta översättningen från engelska och mycket av min käll- litteratur är engelsk. Jämlikhet i denna uppsats avser kön.

Islam är en religion som genomsyras av tanken på jämlikhet. Det är en av orsakerna till dess framgång. Men det gäller främst jämlikhet mellan män och män eller kvinnor sinsemellan.

Om alla skulle ha lika villkor skulle det ej behövas rättfärdigas menar Inger Fredriksson. Likhet behöver ej motiveras däremot är det i regel så att skillnader ofta behöver förklaras och förstås samt rättfärdigas. Jämställdhetskravet att regler som gäller både män och kvinnor skall föredras framför regler som gäller bara det ena könet. Bara för att kvinnor traditionellt har haft större ansvar för hemarbete och vård av barn betyder inte det att det alltid måste vara så. Till exempel så levde de första muslimerna på att röva byten från handelskaravanerna men det behöver de ej göra längre.


Att kvinnor och män skall ha lika möjligheter skall gälla både formellt och reellt. Man kan tänka sig att ensamstående kvinnor till exempel har rätt formellt att arbeta även om de har småbarn. Men finns det ingen släkting eller dagis som kan passa barnet så blir det reellt omöjligt. Tvärtom kan kvinnor formellt vara förbjudna att var statsöverhuvud men ändå ta makten reellt. Detta grundar sig ofta på institutionella förhållanden. Sedan finns det andra aspekter på jämlikhet som öppen diskriminering och kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Krav på jämlikhet handlar ofta om att ändra regler från att bara omfatta ett kön till att omfatta båda. Samt att ingen särbehandling skall ske. Det finns de som vill se på jämlikhet ur ett särartsperspektiv och så finns det likhetsföreträdare. De första menar att man måste se till biologiska skillnader och därifrån ge rättigheter och skyldigheter. De senare hävdar att man skall se på båda könen som lika i sina förutsättningar och rättigheter. Här kan man se skillnader mellan de som anser att könsrollerna är biologiskt eller sociologiskt betingade.


Jämlikhet i samhället går att lagstifta emot. Men allt är inte så lätt att komma åt med lagens långa arm. Att orättvisor som att kvinnor idag i väst jobbar heltid för en generellt sett mindre lön och dessutom gör det mesta av hushållsarbetet har visat sig svårt att komma åt. Jag vill inte på något sätt framhäva väst idag som ett jämlikt idealsamhälle. Dock anser jag att det är det mest jämlika som finns idag i världen. Det beror mycket på den valfrihet och juridiska status som kvinnor i väst besitter. Valfriheten gör att vi kan välja och den juridiska statusen garanterar oss rättigheter på samma villkor som mannen. Sedan finns det ju sådant som är svårt att ta på och lagstifta emot. Den osynliga diskrimineringen. Att man hellre anställer män än kvinnor eftersom kvinnor oftare är hemma med sjukt barn.


Jämställdhetsmålet i Sverige 1986 var enligt Statiska centralbyrån: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att:

– ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende

– vårda barn och hem

– deltaga i politiska, fackliga och andra samhälleliga aktiviteter.


Kapitel 4


Korancitat


”För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och kvinnor som alltid har Gud i tankarna – (för dem alla) har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och rik belöning” 33:35

Detta korancitat används ofta av dem som vill hävda att islam är för full jämlikhet mellan könen. Det finns flera korancitat som används för att islam är en jämlik religion. Här följer några som används rent generellt för att visa det.


”Men de som gör gott och har tron- man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida så mycken orätt som (kunde fylla) skåran i en dadelkärna” 4:124


”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras (sanna) vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis” 9:71


Koranen innehåller många verser som naturligtvis kan tydas på olika sätt. Ett exempel är nedanstående citat som i sista meningen av vissa hävdas betyda att män har försörjningsansvar inför kvinnor. Vissa menar att det endast gäller när kvinnan är hemma ammandes barn medan andra hävdar att det gäller alltid. Det kan ju försvaras med att kvinnor ofta är hemma med barn längre än vad man ammar.


”Modern skall giva sina barn di under två fulla år, om (föräldrarna) önskar en full amningsperiod. Och barnets fader är skyldig att svar för moderns uppehälle och kläder enligt skick och sed.” 2:233

Ofta hänvisar man kvinnofrågor till hur profetens hustrur hade det. Att hänvisa till profetens hustrur som exempel på hur man skall bete sig blir tvetydigt när man läser följande korancitat: ”Hustrur till Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär, men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör. Och stanna i ert hem …” 33:32-33


”När ni behöver vända er till(Profetens hustrur) för att be om något, tala då till dem från andra sidan ett förhänge …” 33:53

Citatet ovan har gett upphov till traditionen att kvinnor skall gå klädda i stora skynken, så kallade jilbas, samt att kvinnor skall stanna hemma.


Men det finns de som hävdar att nästa korancitat betyder att kvinnor skall gå till moskén för att be och inte stanna hemma.


”Vem är mer orättfärdig än den som förbjuder åkallan av Guds namn i hans hus” 2:114


Sedan finns det andra koranverser att hänvisa till om man vill visa att kvinnor är jämlika i tron.


”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er- kanske skall ni frukta Gud” 2:183

Det finns också koranverser som är besvärliga om man är för full jämlikhet mellan könen. En av de besvärligaste är denna:

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt och döljer det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och håll er borta från deras nattläger och tillrättavisa dem handgripligen.” 4:34


En annan koranvers som kan ses som kvinnoförnedrande är den där kvinnan liknas vid en åker.

”Era hustrur är för er (som) en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar- men sörj (först) för era själar.” 2:223


Som svar på ovanstående koranverser kan man hänvisa till korancitat som menar att äktenskapet skall bygga på kärlek och omsorg, inte våld.


”Och till hans under hör att han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker” 30:21


De författare som vill ha en jämlikhet baserad på biologiska olikheter citerar ofta följande verser.

”Att han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön” 53:45


”Allt som vi har skapat har vi skapat i motsatspar” 51:49


Men de som inte vill ha en särarts jämlikhet utan är likhetsföreträdare kan använda ett annat citat.

”Människor frukten eder herre, som skapat eder av en enda varelse” 4:1


Slutligen vill jag hänvisa till ett citat som MWL använder. Det säger det mesta om deras syn på rättigheter och jämlikhet.


”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor” 2:256

Islam och jämlikhet några olika tolkningar


Det finns en stark majoritet som hävdar att islam är en jämlik religion avseende kön. Många olika synsätt och tolkningar förekommer. Jag tänker kort ta upp olika författares grundläggande resonemang och var de hämtar stöd för sitt resonemang. Eftersom kläderna och då speciellt slöjan har blivit något av en symbol för kvinnans ställning i islam tänker jag ta upp hur varje författare ser på detta. Eftersom slöjan har fått symbolisera västs syn på den muslimska kvinnan. Många i väst anser att vi i väst har patent på frigjordhet. Det uppfattas kanske inte så av andra människor. Därför har jag låtit deras syn på vår jämlikhet komma till tals.

Kapitel 5


Islam är jämlik och inget behöver förändras

I detta kapitel kommer jag att främst använda mig av två böcker skrivna av Malaka Farrah, som är en muslimsk kvinna boende i Sverige sedan 1965. Hon skriver för att upplysa om islam och för att ändra den i hennes tycke orättvisa bilden av kvinnor i islam. Andra texter är hämtade från Internet då jag sökte på muslimsk jämlikhet. De är också skrivna i upplysande syfte för att förändra den negativa bilden av islamisk jämlikhet. Alla författare i detta kapitel menar att islam är en jämlik och bra religion. De anser att i väst har man visat upp en falsk och missvisande bild på en kvinna utan några rättigheter.


5.1 Malaka Farrah


Farah anser att det inom islam råder andlig och materiell jämställdhet mellan könen.
 Det ömsesidiga förhållandet mellan man och kvinna finns beskrivet i fler korancitat. Bland annat det här: ”De äro en klädnad för eder och I ären en klädnad för dem.”
 Men Farah ser islam som en praktisk religion och i och med detta så måste man ge någon det sista ordet att bestämma. Annars skulle det bli kaos. Eftersom den muslimske mannen har försörjningsplikt har han utrustats med högre auktoritet.
 Vilket hon grundar på denna vers:


”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga över andra, och de utgiver av sina ägodelar, som de hava.”


Att mannen får bestämma betyder inte att han får behandla henne illa. Tvärtom Farah räknar upp flera hadither där det står att man som mor eller maka skall behandlas väl. En känd hadith är ”Den bäste av er är den som är bäst i behandlingen av sin maka”.


Männen har försörjningsplikt för att män och kvinnor inom islam har olika uppgifter att fylla. De har fått de uppgifter som passar deras natur bäst. Allting i naturen är skapat i parrelationer. Mannen och kvinnan är skapta för att överträffa varandra. Kvinnan som överträffar mannen i kärlek och omtanke skall ta hand om familjen. Det innebär inte att kvinnor inte får driva affärer eller utbilda sig och så vidare. Det har hon rätt att göra. Men Farah målar i sina böcker upp en idealbild av hur kvinnan tar hand om barnen och hela samhället blir bra på grund av det.
 Allting kretsar kring hemmets sfär som är kvinnans. Hon är hemmets härskarinna. Mycket kort tar hon upp att kvinnor kring Muhammed hjälpte honom i hans krig och att de gav uttryck för sina åsikter och hade rätt att rösta i församlingen. Hon tar också kort upp tiden före islam då kvinnan inte var något värd. Man dödade till och med nyfödda flickor.

Det som utgör den röda tråden i hennes böcker är att kvinnan skall stanna hemma och ta hand om sin familj och det är där hon får sitt värde. Hon behöver inte ens gå till moskén för att be, även om hon har rätt att göra det så är det bättre att hon stannar hemma.


När det gäller slöjan så menar Farah att den är ett skydd för kvinnan själv. Det skyddar henne från att bli övergiven av sin man. Skulle han kunna se en annan kvinnas skönhet kanske han skulle lämna sin hustru för den kvinnan. Islam är restriktiv för både män och kvinnor när det gäller klädsel. Både kvinnan och mannen skall dölja sina sensuella delar som kan hetsa upp männen. För kvinnan gäller det allt utom händer och ansikte.
 Mäns sensuella delar definieras inte här. Dessutom är den typiska arabiska dräkten till för skydd av solen och den gassar jämlikt oavsett kön. Islam vill inte att man skall följa o- muslimska seder därför får man inte bära genomskinliga strumpor. Man får heller inte låta naglarna växa eller måla dem röda.

Den europeiska kvinnan gick ut på arbetsmarkanden och delade mannens försörjningsansvar trots att hennes största uppgift är att uppfostra barnen. Familjen upphör då kvinnan ej längre behöver mannen. Den europeiska kvinnan tilldelas enligt Farah fler plikter än mannen. Både försörjning och hemmet. Det anser hon är ojämlikt.
 Därför vill hon inte att den västerländska kvinnan skall försöka pracka på henne deras livsstil utan låta den muslimska kvinnan sköta sig själv. Dessutom menar hon att den västerländska kristna och judiska traditionen ger kvinnan skulden för syndafallet samt att kvinnan inom samma tradition är skapad av ett revben ger inte kvinnan den status hon borde ha.

5.2 Muslim student association


Rais Aman menar i en artikel publicerad av MSA
 att islam är en jämlik religion men att den misstolkas medvetet av media samt omedvetet av obildade muslimer. I koranen så står det att män och kvinnor är jämlika. På grund av att män och kvinnor är olika både fysiskt och psykiskt så har varje grupp olika roller att fylla, i samhället generellt och i familjen speciellt.

Han tar upp kvinnans rättigheter och poängterar att islam ser på modern som en väldigt respekterad och ärbar person. Han tar upp flera kända citat och hadither. Bland annat en hadith om hur A Sahaabi frågade profeten om vem man skall tjäna efter Allah. Fyra gånger svarade profeten din moder och femte svaret blev din fader. Profeten skall också ha sagt att ”Paradiset ligger under mödrarnas fötter”. En annan hadith Aman tar upp som bevis att islam är emot kvinnoförtryck är ”Den mest perfekta troende när det gäller tro är den som har bäst uppförande och den som har bäst uppförande är den som uppför sig bäst mot sin hustru”. För att få en fridfull och harmonisk familj så skall mannen vara försörjaren. Detta på grund av att det passar mannens natur bättre och för att det är bra för hans självförtroende. Kvinnor kan jobba utanför hemmet när de gjort klart sina sysslor hemma.

När det gäller att kvinnor måste klä sig i stora tygsjok så försvaras han detta med att det är jämlikt för det gäller även män. Texten säger att varken män eller kvinnor får visa deras sensuella delar av kroppen. För kvinnor gäller det allt utom händer och ögon. Allt annat på en kvinna attraherar män skriver han med utropstecken.

5.3 Diskussion

Jämlikhet för författarna i detta kapitel är något som kanske kan formuleras ”till var och en efter deras förmåga”. Jämlikheten är inte absolut och det är heller inte målet. Jämlikheten är anpassad till vad som här anses vara rimligt med hänvisning till att vi är olika kön. Det är en biologiskt betingad jämlikhet som förespråkas här.


Jämlikhet används med innebörden jämlik fördelning. Inte jämlikt i den bemärkelsen att det är samma rättigheter och skyldigheter utan att de är jämlikt fördelade. Det är Gud som skall ha fördelat dessa goder utifrån biologiska orsaker. Jämlikhet och likhet är inte samma sak eller har samma innebörd. Man är jämlika som andligt och materiellt som Farah och Rais menar att män och kvinnor är. Men man är själva olika i kön och därför så måste man särbehandlas. Men är skillnaden så stor så att den kräver särbehandling. Denna särbehandling resulterar i fasta könsroller.

Jämlikheten skall ses på som två olika sfärer eller naturer som komplimenterar varandra jämlikt. Jämlikheten i väst och västerländsk feminism är inte jämlika enligt Farrah. Kvinnorna här har fått ett alldeles för stort ansvar i förhållande till mannen.

Författarna i detta kapitel argumenterar för detta synsätt med att det är biologiskt och naturligt. De menar också att kvinnor har rättigheter som baseras på deras kön och är därmed jämlika. Det att en kvinna har rättigheter skall alltså ses som jämlikt.


Slöjan är naturlig eller biologisk för då hade vi fötts med en. Slöjan argumenteras med att den är ett skydd mot sexuella anspelningar. Är det jämlikt att kvinnor måste skyla sig och inte männen? Jag tycker inte det men om man tittar på de svenska jämställdhetsmålen så är inte slöjan i konflikt med dem. Kanske kan man se det mer som en norm. För alla samhällen har normer när det gäller kläder. Det var inte länge sedan som kvinnor blev uttittade i Sverige om de hade byxor på sig.


Farrah syn på jämlikhet passar ändå inte med de svenska jämställdhetsmålen. De två första målen som uttrycker att både man och kvinna skall vara ekonomiskt oberoende och vårda hem och barn passar inte detta kapitels författares uppdelning av hem och lönearbete. När det gäller det sista jämställdhetsmålet som är rätt att deltaga i politiska debatter och offentliga aktiviteter så motsäger hon inte detta rakt ut men det passar inte hennes normer om att kvinnor inte skall gå ut. Hon säger ju till exempel att det är bättre att kvinnor ber hemma. Dessutom så blir det ju svårt att motivera sig till att aktivera sig för något när det ändå alltid är männen som har sista ordet.


Att männen skall bestämma eller ha sista ordet innebär ju rent praktiskt att de får bestämma så kvinnans röst blir mindre värd. Det blir mannen som får veta bäst. Är det ens lönt att yttra sig? Att mannen har försörjningsplikt gör inte kvinnan ekonomiskt oberoende. Vilket Farah vill ha det till. Tvärtom så blir ju kvinnan genom det helt beroende av mannen. De låsta könsrollerna där mannen har hand om ekonomin och kvinnan hemmet omöjliggör jämställdhet. Det cementerar fast könsroller. Det är just det att det inte finns några valmöjligheter eller alternativ som gör detta så fel i mina ögon. De flesta par väljer att göra en fördelning efter det man tycker är bäst. Det blir i min ovetenskapliga slutsats oftast så att kvinnan sköter städning och tvätten medan mannen sköter bilen och matlagningen. Men det finns möjlighet till förändring. Å andra sidan så kan man säga att det är en underliggande norm i vårt samhälle att kvinnan skall ta hand om barnen. Outtalade normer kan vara lika svåra att bryta som uttalade.

De använder korancitat och hadither när de hävdar att islam är en jämlik religion. Men att man har rättigheter eller skall behandlas väl är inte samma sak som jämlikhet. Detta synsätt refererar till en biologisk syn på könsroller som jag tror att man har svårt att vinna stöd för i Koranen. Där har biologin inget värde som rättesnöre i övrigt. Koranen handlar främst om relationer ej om vetenskap. Jag har svårt att hitta stöd för den biologiska åtskillnaden mellan könen. Farah och Aman menar att det är naturligt. Men är det ett argument som håller i en trosfråga? Att Gud säger att det skall vara si eller så kan jag köpa som argument eftersom det är det hela religionen bygger på. För mig är det ej biologiskt motiverat. Ett problem som uppstår om man skall låta den biologiska synen råda är vem bestämmer vad som är naturvidrigt. Till exempel homosexualitet. Det finns ju hur kan det då vara naturvidrigt? Är abort naturvidrigt? Är genmanipulation och mediciner naturligt. Är kemiska stridsvapen naturliga och så vidare.


Men säger Gud verkligen att män skall bestämma över kvinnor? Varför skriver inte Farah ut de korancitat hon stöder hennes uppfattning om att mannen måste få ha sista ordet. Varför kan man inte få se och tolka det själv? Hon skyller på att det skulle bli kaos. Varför inte bara säga att Gud vill att det skall vara så. Förklaringen att män måste få bestämma annars blir det kaos faller så fort man läser en dagstidning. Världens tillstånd är en manlig produkt.

Hur kan man säga att man är jämlik när man hela tiden sätter männen i första rummet. Slöjan kommer här in som ett outtalat argument på att kvinnan är svagare. Hon behöver skyddas från sig själv. Att det dessutom skyddar mot solen kan ju ses som ett plus. Detta skulle nog författarna i detta kapitel motsäga sig. De menar att kvinnan som moder är den som högst skall äras. Det är sant att det verkar finnas en kultur inom islam där moder är väldigt högt respekterad. Vilket är positivt. Men det kan även ses som något negativt. Som om man inte är mor och maka så har man inget värde. De kvinnor som inte hittar någon man eller får några barn har de inget värde. Kvinnan verkar endast ha ett värde i sin roll som maka och mor. De kvinnor som vill kriga som man gjorde på profetens tid finns det utrymme för dem? Att få välja själv måste ändå vara bättre än att bara vara hänvisad ett val. Jag förstår inte varför vår feminism med valfrihet och jämlika rättigheter skulle vara så dålig.

När Farah anser att den europeiska kvinnan bara har fått extra skyldigheter glömmer hon bort att hennes ansvar för familjen har halverats när hon fått halva försörjningsplikten. Mannen har fått ett större ansvar för hemmet och barnen. Farah och Rais definierar inte bara en kvinnoroll utan även en mansroll som jag tror många män inte vill gå tillbaka till. Om män får ta ansvar för hem och barn blir det också viktigare för dem. Att det är bra som det är finns det många muslimska kvinnor som hävdar. Men det finns många som menar att det är tvärtom. Om Farah vill att hennes man skall bestämma över henne så ok. Men om andra inte vill det kan man väl få bestämma det själv oavsett om man är muslim eller ej. Varför kan inte kvinnor själva få bestämma vad de klarar av?

Farahs könsstratifiering förklaras med att vi är olika naturer. Dessa två stereotyper, det manliga och det kvinnliga, går nog inte alla människor med på. Det blir för trångt och svart-vitt. Farah är mycket för dualism och det skriver hon också om att allting i naturen består av parrelationer. Så den starka uppdelningen mellan det offentliga och privata passar in i den redan könsstratifierade världen. Farah skriver att man inte gillar o- muslimska seder. Om något är bra i en kultur kan man inte anta det då?

Resonemanget om o-muslimska seder är ej vattentätt. För vapen och teknik som är uppfunnit i vår västerländska kultur går bra. Television till exempel är något som skapat kultur en kultur som inte är muslimsk från början. Är det möjligt att helt isolera en religion och är det önskvärt?

Det är många, även författarna i detta kapitel, som hävdar att kvinnofrigörelsen inte började i väst utan med islam. Varför inte bygga vidare på den traditionen?


Men skall man se krasst så är den uppdelningen i kön som författarna i detta kapitel förespråkar, klart rådande i de flesta samhällen, även Sverige. Men här är könsrollerna uppdelade på grund av ekonomiska faktorer. Jag vet inte om det är bättre än religiösa skäl.


Kapitel 6


Islam är jämlik men efterlevs ej riktigt


Det finns flera som menar att det går att leva i ett jämlikt muslimskt samhälle. Den rådande tolkningen av islam gäller, men man måste ta fram det jämlika budskapet mera. Undervisa muslimer om vad som står i koranen. De är inte nöjda med hur islam praktiseras idag och hävdar att det är en stor orsak till att islam i väst ses som en förtryckande religion. Koranen behöver inte omtolkas men den skall efterlevas riktigt. Kvinnan skall visas vördnad. För att höja kvinnans status använder de ofta profetens hustrur som goda exempel. De ser på jämlikhet utifrån ett biologiskt perspektiv. Så detta perspektiv är inte så kontroversiellt.


6.1 Magali Morsi


Morsi skriver att islam som det är idag är kvinnofientligt. Hade man sett mer till sunna skulle det ej vara så. Hon anser att profetens hustrur är osynliga i dagens islam. Dagens sociala bruk att undervärdera kvinnan är inte förenligt med islam. Sunna som tillsammans med koranen utgör de viktiga fundamenten i islam bygger mycket på profetens hustrurs redogörelse. Sålunda placerar traditionen dem i rampljuset. Även profeten gav kvinnorna i sitt liv stort utrymme.

Morsi vill sätta kvinnorna i fokus för att förbättra deras status inte för att göra dem jämlika i allt. Hon markerar att särartstänkandet när det gäller kön är en grundläggande premiss i islam. Morsi håller fast vid särartstänkande men vill att man skall se på könens samspel hellre än separering. Hon skriver ”Islam är lika främmande för könens ömsesidiga separation som för en assimilation där deras särdrag förnekas”.
 Morsi menar här de olika sfärerna. De finns två sfärer, den kvinnliga som utgör hemmets sfär och den manliga sfären som är utanför hemmet, tillsammans skall de uppföra Guds stad på jorden.
 Vilket är hennes idealbild. Men det skall inte innebära att kvinnor blir osynliga eller nedvärderade.


Hon argumenterar med att visa vilket utrymme profetens hustrur fick i hans liv. Profetens hustrur formade islam till vad det är idag. De har bidragit med många hadither. Vilket utgör sunna. Morsi försöker inte argumentera för sin syn genom att använda korancitat.


Morsi beskriver hustrurnas liv som jämlika i alla aspekter. I det religiösa livet då de vallfärdade till Mecka, Aishas våning låg i direkt anslutning till moskén.
 De var med i revolutionen och krigade. Profetens hustrur nöjde sig inte med sin rätt att ge råd och tillrättavisa. De tog aktivt del i den offentliga debatten. Allt med profetens godkännande. Profeten såg till att både män och kvinnor ingick i politiska delegationer som besökte honom. Han gjorde som vi har läst ovan många saker för att förbättra kvinnors liv.


Av profetens hustrur är det främst Aishas, Umm Salamas, Umm Habibas vittnesmål som har bidragit till utformningen av islam. De hade en betydande roll i koranens redigering och i upprättandet av hadith. Hadith utgörs av profetens bevarande kommentarer. Aisha som var profetens älsklingshustru är den som får störst utrymme i Morsis bok. Hon var till karaktären ingen kuvad kvinna utan var synnerligen aktiv i det offentliga livet både när profeten levde och efter hans död. Hon var till och med närvarande när profeten fick uppenbarelser.
 Därför är det kanske inte så konstigt att hon är kontroversiell.

Morsi menar också att profeten gifte sig med olika kvinnor ur olika miljöer för islams skull. Det var för att bredda församlingen och förankra religionen.
 Profetens giftermål var dock ej bara ett resultat av politiska strategier. Han gifte sig också med utsatta kvinnor, krigsänkor. Profeten själv framställs som en jämlik man som hjälpte till i hushållsarbetet.


På nätet finns det flera olika försök till organisering av kvinnor inom islam för mer jämlikhet. Här kommer några exempel på det.


6.2 Muslim student association


Inom MSA
 finns det medlemmar som vill visa hur det fungerade i islams tidiga dagar och att kvinnor då spelade en viktig roll i islam. Mona Rahman skriver i en apell om mer kvinnlig aktivism i MSA. Hon hänvisar till då profeten stod upp mot Umar när denna försökte tysta en kvinna i församlingen. Kvinnan motsade sig vad Umar föreslog. Kvinnan reciterade koranen för att hävda att hon hade rätt. Profeten gav henne rätt mot Umar. Rahman menar att man måste se det som ett problem att kvinnor ej är aktiva i organisationen och dess verksamhet. Men vissa kvinnor blir till och med stoppade om de vill delta. Dessutom finns det inget intresse hos ledningen. Kvinnor behöver också träffas och bilda nätverk.

6.3 Sufi Women Organization


Det är en annan muslimsk kvinnoorganisation på nätet.
 De vill uppmärksamma kvinnan som att enligt islam skall man behandla kvinnor och barn med respekt. Tyvärr är det många som inte gör det utan tvärtom misshandlar både kvinnor och barn. Varför skyddas inte kvinnans rättigheter som hon har fått islam. De om egendom, rätt till utbildning och arbete och skilsmässa. De som misshandlar kvinnor bör straffas. De menar att dagens islamiska ledare har en unik möjlighet att agera som förebilder för framtida generationer.


6.4 Jamal Badawi

Han är ofta citerad akademiker som har skrivit mycket om kvinnor och islam.
 Bland annat har han infört att nytt begrepp. Han skriver om ”Equity” istället för ”Equality”. Han skiljer på orden för att det senare betyder att man skall vara jämlik i minsta detalj. Det förra som är mer islamistisk betyder att det finns en generell rättvisa och jämlikhet i totaliteten av rättigheter och ansvar. Det står ingenstans i koranen att mannen står över kvinnan. Vissa tolkar felaktigt ”qiwamah” eller familjeansvar som överlägsenhet. Han vill motverka västs dåliga bild som en följd av att vissa muslimer inte bryr sig om vad som står i koranen. Han vill visa det verkliga islam.

För att göra det visar han att kvinnor har jämlika rättigheter politiskt, socialt, juridiskt och ekonomiskt. Han menar i och med ordet ”equity” att det finns legitima skillnader. Han tar bland annat upp att det är rättvist att mannen ärver mer än kvinnan eftersom mannen alltid har försörjningsansvar för kvinnan. Det gör att kvinnan har större finansiell säkerhet. Man måste se kontexten hävdar han. Att kvinnor ej får leda böner eller vara ”head of state” skall ej ses som generella guidelinjer för hur kvinnor skall bete sig. Kvinnor har rätt att utbilda sig och ta del i det offentliga livet.

Angående kvinnors vittnesmål så används ofta vers 2:282 för att hävda att kvinnors vittnesmål endast är värt hälften av mannens. Där kan man också hävda naskh-principen. Vers 2:282 ersätts enligt naskh-principen med vers 24:69 som ger män och kvinnors vittnesmål samma värde.

Att både män och kvinnor skall klä sig enkelt och propert (dölja sina sensuella delar). Min anmärkning) är baserat på Guds vilja (som kommer till uttryck i koranen och sunna). Det är ej ett manligt eller socialt påfund för att trycka ner kvinnan utan Guds riktlinjer. Han menar att kvinnor skall bära speciella kläder för att Allah har sagt det. Guds avsikt är inte för att begränsa kvinnan utanför att man inte skall gå omkring och tänka på sex hela tiden. Det är till för att man skall se på kvinnan på ett intellektuellt och spirituellt sätt.

6.5 Diskussion

Författarna i detta kapitel verkar se på jämlikhet på samma sätt som i föregående kapitel. De har heller inget uttalat mål om jämlikhet. Morsi och Rahman vill att kvinnor skall bli mer synliga och aktiva i samhället. Rahman i en direkt appell och Morsi genom att visa på profetens hustrur som normerande exempel.

Författarna i detta kapitel vill ha kvar könsrollerna. Men Rahman och Morsi vill att kvinnor skall delta mer i det offentliga livet. Men vad kan det finnas för incitament för det om ens röst inte har någon reell betydelse? Tar man inte strid om att männen alltid skall ha sista ordet så kommer kvinnan alltid i praktiken att vara en andra klassens medborgare. Villkoren för en kvinna är annorlunda än de för mannen.


Att använda sig av hustrurna som förebilder för hur könsrollerna skall se ut är inte helt enkelt. Morsi som vill visa att profetens hustrur var aktiva och hade hög ställning i samhället. Får problem med detta resonemang då profetens hustrur efter ett tag valde att nästan helt avskärma sig från omvärlden. De var då helt osynliga för det offentliga livet. Ett annat problem är att hon menar att den klassiska uppdelningen av könsroller skall bestå. Det att mannen skall vara försörjaren stämmer inte in med profetens första fru Khadidja. Hon hade ett eget företag som gick bra. Dessutom så skriver Morsi att profeten hjälpte till i hemmet. Det stämmer heller inte med den könsstratifierade arbetsfördelningen.

Dessutom så hade profetens hustrur en särställning bland andra kvinnor. Det står i koranen att de var unika. Då blir frågan om man kan dra några slutsatser angående kvinnors ställning från deras. Deras ställning var ju ej allmängiltig. Det står i koranen att de var unika. Kanske man inte skall dra för stora växlar på profetens hustrurs leverne. På grund av deras ställning levde de sitt liv i offentligheten. Vissa saker kanske skulle ha varit privata. De var ju bara människor med fel och brister som vi.

Ett annat problem med att använda profetens hustrur som normerande exempel är deras status i islam. Två av de mest reciterade lärda männen i islam al-Bukhari och Muslim är starkt kritiska till Aisha. Hon är mycket omdiskuterad när det gäller hennes upphov till hadither. Vissa hävdar att hon var otrogen mot profeten och använder det som skäl till att ogiltig förklara hennes hadither.


Badawi argumenterar precis som kapitlet innan för att biologiska skillnader gör att man måste ha olika regler för män och kvinnor. Han menar genom att hänvisa till olika korancitat och naskh-principen att kvinnan har jämlika rättigheter på alla plan. Hon har det till och med bättre än mannen för han har försörjningsansvar för henne. Det är bara obildade muslimer och västerlänningar som inte förstår det. Kvinnor skall deltaga i det offentliga livet enligt honom men de skall inte leda det.


Badawi menar att mannen ej står över kvinnan, men så måste det ju bli i praktiken om mannen har ansvar för hennes väl och ve och det faktum att en kvinna ej kan vara statschef eller böneledare. Är det rättvist och jämlikt att idag när kvinnor har samma försörjningsansvar som mannen att de bara skall ärva hälften. Om det nu är så att islam är jämlikt varför avspeglas inte det i de muslimska samhällena. För mig verkar det som om tiden och traditionen inte ligger i fas med varandra. När det gäller kläder så säger han att Gud har sagt att det skall vara så. Vilket måste vara ett tungt argument för en troende.


De författare som använder den första muslimska tiden som ideal ställs inför flera problem. Det första är att vi har helt andra förutsättningar idag. Samhället ser helt annorlunda ut. Kan man verkligen skapa ett idealsamhälle på de premisserna.


Vi får heller inte glömma att det uppkom många kvinnofientliga hadither under den första muslimska tiden. Det verkar som om man bara ser det man vill se och inte konfronterar det som är dåligt med islam. De har en idealbild som de vill att alla muslimer skall ta till sig. Men om man inte uttryckligt gör upp med det kvinnodiskriminerande som finns så kan man inte bli jämlika. Det finns tillräckligt med osynliga praktiska problem att lösa för att uppnå jämlikhet. Finns det dessutom uttalade, lagstadgade strukturella diskrimineringar så blir det ännu svårare. Men målet är kanske inte att bli jämlika. Skall man jämföra med det svenska jämställdhetsmålet så menar de att könsrollerna skall bestå men kvinnan skall ha rätt att ta del av det offentliga livet.


Kapitel 7


Islam är bra men kan tolkas om

Det finns författare som menar att man måste göra omtolkningar av koranen och eller hadither för att kunna nå islamisk jämlikhet. Dessa författare vill forma en ny jämlikhet baserat på deras religion, islam.

7.1 Fatima Mernissi


Mernissi är en marockansk sociolog som undervisar på universitet Mohammed V. Varför skulle inte islam kunna bilda ett modernt samhälle och slåss för jämlika rättigheter när kristendomen och judendomen har lyckats undrar Mernissi. Hon menar att de ekonomiska intressena blockerar kvinnans rättigheter och att man måste se historiken. Man måste undersöka historiken och inte ta den för givet. Som exempel på detta visar Mernissi upp flera kvinnofientliga hadither i del ett av hennes bok ”women and islam”. Men ser man till historien så var kvinnorna partners i revolutionen. Historien används nu som lösryckta stycken. De blir tagna ur sitt sammanhang. Därför kan de ej förstå historien.


Hadithen ”Den som överlåter sina affärer till en kvinna kommer aldrig att bli framgångsrik” är det viktigaste argumentet mot kvinnor i politiken. Ovannämnda hadith finns inkluderad i sahih. Vilket betyder att den räknas som en mycket trovärdig hadith. Profeten skall ha sagt detta när han fick höra att persiska kungadöttrar tagit över tronen. När Abu Bakr kom ihåg denna hadith hade det gått tjugofem år. Den kom till hans minne under en maktstrid i islam mellan Aisha och Ali. Hågkomsten skedde i anslutning till slaget dem emellan vid Camel. Abu Bakr var dömd för skvaller och straffet blev prygel. Därför kan man ej enligt Mernissi lita på honom eller hans hadither.

Det finns andra kända muslimer som anser att man skall se till vem som har uttalat haditherna för att avgöra deras äkthet.
 Den ovannämnda kvinnofientliga hadithen är dock ej unik. En annan känd är en hadith från al-Bukhari ”Om en hund, åsna eller kvinna går förbi den som ber så måste han avbryta bönen och börja om”. Varför skulle profeten ha sagt något sådant? Det stämmer överhuvudtaget inte med profetens livsföring. Aisha motsäger detta. Hon säger att profeten skall ha bett sina böner utan att ha brytt sig att hon har legat framför profeten. Det var Abu Huraya som gav denna hadith laga kraft. Han är en känd muslimsk hadithforskare. Mernissi menar dock att han inte är trovärdig då han själv har erkänt att han ljugit om en hadith. Aisha var den som påtalade lögnen.
 Den falska hadithen handlade om ramadan som är en av islams viktigaste grundpelare. Det finns en annan kvinnoförnedrande hadith från al-Bukhari. ”Tre saker bringar otur: hus, kvinnor och hästar”. Men Aisha menar att denna hadith är ryckt ur sitt sammanhang. Al-Bukhari kom in och hörde slutet på en mening som profeten sade. Mening till fullo löd: ”Allah säger att judarna säger att tre saker bringar otur …”
 Det finns flera kvinnoförnedrande hadither. Som alla ifrågasätts av Mernissi. Hon menar att upphovsmännen ej är trovärdiga.

Mernissi hävdar att man inte kan förstå muslimsk kvinnosyn om man inte tittar till den militära kontext som islam uppstod i. Utan militär framgång skulle det ej finnas någon islam. Profeten hade ett svårt val. Hans främsta krigare var emot jämlikhet. Profeten var tvungen att välja mellan jämlikhet mellan könen eller islams överlevnad.
 Umar ibn al- Khattab blev profetens favorit kompanjon till alla muslimska kvinnors nackdel. Denna debatt är fjortonhundra år senare sedd på som omuslimsk.


Mernissi har flera svar på kvinnornas klädpåbud. Hon visar på tre svåra kritiska år för islams första tid. Denna kontext är viktigt för att förstå texterna som kom till då. Det var under Medinatiden som Profeten led svåra nederlag och var stressad av det. Det var under denna tid de första ”slöjverserna” tillkom. Den skall ha tillkommit då profeten skulle fira bröllopsnatt med Zayneb och gästerna aldrig ville gå hem och lämna brudparet i fred.
 Mernissi menar att det är svårt att språkligt bestämma vad ordet ”Hijab” som här översätts med ordet slöja betyder. Det är ett ord som är lika viktigt för muslimer som ordet synd för kristna.
 Hon menar att ordet ”hijab” har många betydelser. För sufister och vid kabastenen är det något negativt att man ej ser. Något som blockerar den gudomliga kunskapen. Det kan också betyda något som markerar och distanserar två områden från varandra. När så profeten ville vara för sig själv med sina fruar tolkade man det som att kvinnornas sfär var bakom skynket i hemmet och männens värld var utanför. Det var skillnaden mellan det offentliga och det privata.

Mernissi menar att hijabpåbudet kom från Umar ibn al-Khattab som var manlig talesman för dem som var emot kvinnornas krav. Enligt Mernissi var detta påbud gjort under stor stress på profeten. Stressen var inte bara de militära nederlagen. När profeten blev gammal utsattes han och hans fruar för förtal. De sades bland annat att när han dog skulle hans fruar gifta om sig. Dessutom sades det att Aisha var otrogen. Sårad och försvagad gav han upp inför Umar. Profeten gav sitt medgivande till hijabpåbudet och återupprättandet av manlig överhöghet.


Ett viktigt årtal är 627. Då inträffade militära svårigheter och attackerna på hans fruar. Det är svårt att veta vilka suror som kom när. Men sura 4 och 33 kom 627. Hijabversen kom till när Medina var belägrat. Det var osäkert för alla speciellt för kvinnor. Men om man tittar i koranen och de religiösa historiska standardtexterna så levde inte kvinnorna slutna i deras hem ens under Medina tiden.
 Under Medinatiden kom sura 33 vers 59 där profeten råder sina hustrur att ta på sig jilba. Vilket kan betyda alltifrån ett stort tygsjok till ett litet tygstycke. En annan orsak som Mernissi tar upp som grund till klädpåbuden är att i Medina på den tiden bedrevs det mycket prostitution och hor. Slavflickor tvingades till detta. Hijab är till för att skilja på muslimska kvinnor från slavflickor, som man behandlade lite hursomhelst.
 Umars lösning var hijab som förutom särskiljer även gömmer kvinnorna. Som svar på detta kom sura 33 vers 24 som säger att man ej skall tvinga slavflickor i hor. En annan orsak som hänger ihop med detta är att i den tid då islam tillkom var det ett rövarsamhälle. Kvinnor behövde beskydd så att de ej skulle bli bortrövade.


Mernissi menar att stammarna och klanerna i Medina tvingade fram kvinnors underlägsenhet i samhället. De förstörde därmed Muhammeds dröm om ett jämlikt samhälle där alla är respekterade och har rättigheter. Mernissi menar att tiden i Medina var speciell. Det rådde inbördeskrig, hor och allmän osäkerhet inte bara för profetens hustrur. Därför var kvinnorna tvungna att bära hijab. Nu när vi är säkra måste vi fortfarande bära hijab.


En kvinna som ej bär slöja kallas barsa. Men precis som alla andra arabiska ord är det tvetydigt. Det kan betyda hora eller en kvinna med sunt omdöme.


Mernissi tar upp två olika incidenter som inträffade där frågan om kvinnors rätt kom upp. En kvinna ville inte inta den samlagsposition som hennes man ville och den andra blev misshandlad av sin man. Profeten gav båda männen rätt. En ansarikvinna som blivit misshandlad klagade hos profeten som sade ”Gud vill annorlunda än mig”. Här kan man se att profeten kom i konflikt mellan Allah och sunna.
 Angående misshandeln så hade imamen enligt Mernissi kunnat hänvisa till sura 32 vers 35 som etablerar till jämställdhetsprincipen men han valde att citera sura 4 vers 35 som säger att män skall bestämma över kvinnor på grund av att de ansvara för kvinnornas försörjning. Förutom att se till kontexten är surornas tidsordning mycket viktig. Om två suror är motstridiga så gäller den som kom sist. Koranen är uppställd efter surornas längd och inte tidsföljd.


För islam var det viktigt att särskilja sig från judendomen och kristendomen. Att forma sin egen religion. Under den förislamiska perioden och enligt judisk tradition var kvinnan oren under mens. Profetens fruar hävdar att profeten inte brydde sig om de hade mens eller ej. Han skall ej heller ha brytt sig om renlighetsreglerna. Därför anser hon att renlighetsreglerna inte är sunna. Jag tror att dessa regler kom till för att inte bryta mot den gängse kulturen om vad som vad äckligt och inte. Då judendomens regler var ganska stränga på det området.

Skall man se till profetens arkitektur så hade han sin bostad i anslutning till moskén. Det gjorde att det ej blev någon skillnad mellan det offentliga och det privata området. Kvinnornas liv spelade därmed en stor roll i det politiska livet. Profetens kvinnor utmanade männens privilegier genom att bära vapen och ärva egendom. Profetens hustrur Khadija och Umm Salama var äldre och man frågade dem om råd. De hade därmed stora påverkningsmöjligheter. Umm Salama frågade profeten om varför kvinnor ej nämns i Koranen. Efter detta kom versen 33:35. Här talar Allah till två kön i termer av total jämlikhet som troende, som medlemmar i en församling. Många tolkar enligt författaren detta som att det fanns en kvinnlig proteströrelse.
 De blev dock nöjda med svaret som bröt med förislamisk praxis. Denna rörelse var så framgångsrik att de fick en sura uppkallad efter sig. Kvinnornas sura som är nummer fyra.


I kvinnornas sura står det också att ”Till män vad de förtjänat och till kvinnor vad de förtjänat”. Det tolkar Mernissi som Allah tillät kvinnor enligt deras önskan om ekonomiskt välstånd och privilegier att kriga och raida.
 Det var så många tjänade sitt uppehälle och sin status på den tiden.

Nummer fyra är kvinnornas sura som gjorde det möjligt att ärva. Familjerna då såg mycket annorlunda ut än idag. En man kunde ha flera fruar och även om mannen var gammal kunde han gifta sig med mycket unga flickor. Vad vi idag skulle kalla barn. Så tanken att en liten flicka på åtta år skulle kunna ärva hennes man eller far var mycket revolutionerande på denna tid.
 Det motarbetades också och författaren menar att hijab påbudet kom som ett svar på denna kritik. Ett sätt att motarbeta den var att tolka en annan vers ”Ge inte din rikedom till de dumma som Allah har gett dig att förvalta”. Al-Tabari och hans fränder som var emot arvslagarna menar att de dumma det är kvinnor och barn.


Slutligen vill Mernissi visa på goda föredömen inom islam. Enligt Mernissi måste vi minnas Umm Salama, Aisha och Sukyana.
 Det var alltid en hustru med på profetens erövringståg. De var med i striderna och rådfrågades. Sukyana är vad Mernissi kallar en muslimsk feminist. Hon var den fjärde kalifens sondotter. Hon upprättade bland annat kontrakt när hon gifte sig med sina olika män. När en av hennes män inte följde kontraktet utan tog en annan kvinna så stämde hon honom. Hon var med på dåtidens kommunfullmäktige och sade vad hon tyckte och så vidare.

7.2 Leila Ahmed


Ahmed är professor i kvinnostudier vid universitetet i Massachusetts. En monoteistisk religion där gud är refererad till med manligt pronomen förstärker patriarkatet och kvinnligt förtryck menar Ahmed. Före islam så var det polyteism med tre framstående gudinnor. Man kan alltså inte bara sätta sig och slå sig nöjt för bröstet och säga att det blivit bättre för kvinnor i och med att islam infördes.

Muhammed var en profet i judisk-kristen tradition så det var naturligt att han tog traditioner från dem. Islams syn på kvinnor är alltså inget unikt. Klass, kultur och kolonialism är källorna till ”the return of the veil” som hon kallar det, alltså återgången till slöjan.

När det gäller kultur så deklarerar Ahmeds bok att etniska och religiösa grupper andra än muslimska skapade mellanöstern och dess kulturer. Återanvändandet av slöjan är en protest mot väst, kolonisationsmakten. Islam omdefinierade sig, revitaliserade sig efter attacker från väst. Det är en även en givande, fruktbar process. Många vill återvända till det sanna islam. Tankar som marxism, feminism och sekularism ses som väst inflytande. Andra menar att man inte kan fly ifrån väst. Det finns överallt. Det går inte att gå tillbaks till den rena kulturen.

Dessutom när Ahmed en konspirationstanke med tanke på hur klass har format slöjfrågan. Vilka sociala och intellektuella grunder är det som informerar om de olika perspektiven på islam och islamisk dress? Kolonialismen gjorde islam till en kvinnofråga. Speciellt slöjan. Överklassen som hade affärer med kolonisatörerna vill ha bort den. Under Muhammeds tid var det endast hans fruar som var tvungna att bära slöja. Efter hans död tog överklassen till sig den seden och sedan spred det sig. Men man sållar friskt med vad för västliga saker man vill ha bort. Teknologi och utrustning tog man gärna från väst.

Ahmed menar att det initiala islamiska samhället och Muhammeds utsägelser och handlingar är tvetydiga. Den kan delas upp i två delar. Den första delen som författaren kallar den etiska delen av islam är influerad av kristendom och judendomen. Den andra delen som hon kallar Abbasidska lägger tyngdpunkten på könshierarkin. I den första etiska delen finns det moralisk och andlig jämlikhet. Den andra delen är uppkallad efter Abbasid Iraq. Han tillsammans med det politiska etablissemanget formade dagens tekniska lagiska version av islam som helt har undertryckt dess etiska element. Det är den etiska sidan som kvinnor tänker på när de hävdar att islam är ej är en kvinnoförtryckande religion. Det finns olika tolkningar av islam och därmed synen på kön. Det första muslimska samhället är homogent, enkelt och otvetydigt. Därifrån kan man dra slutsatser. Då ser man ej svårigheter i tolkningar, upphovsmännens motiv, bakgrund klan och klasstillhörighet och så vidare.

Samma litterära tillnärmningssätt gör felet att applicera dåtidens islam till dagens moderna samhälle. Det etablerade den islamiska synen på kvinnor som marginaliserade på alla nivåer. Socialt, ekonomiskt, kulturellt, juridiskt, andligt och så vidare. Denna syn började så smått falla samman i början av artonhundratalet på grund av europeisk ekonomi. Under det senaste århundradet har många muslimska kvinnor fått allmänna politiska rättigheter, utbildning och så vidare. De flesta mellanöstern stater har antagit ett västligt sätt att se på mänskliga rättigheter oavsett kön. Detta gäller ej Arabiska halvön eller Saudiarabien som är minst beroende av europeisk ekonomi. Men de islamiska familjelagarna hänger tyvärr fortfarande med och de är en hörnsten i det manliga privilegiesystemet. Men man har antagit andra västliga saker som språk, teknik och andra rättviseideal. Kolonisatörerna har stor skuld till detta. Imperialister som antifeminister i sina hemländer försökte legitimera västligt förtryck genom att hänvisa till kvinnofrågan. Det blev en stor attack på det muslimska levnadssättet. Imperialisterna ville att man skulle ge upp hela den muslimska kulturen och bli mer västerländska.

Ser man historiskt på den västliga jämlikheten så ser man att man ej behöver ge upp den egna kulturen för att bli jämlika. Västlig kultur har ej övergetts trots att den var kvinnoförtryckande. Västliga feminister har aldrig brytt sig om kläder trots att rådande mode har varit mycket obekvämt. I dagens debatt så är det progressiva väst som vill befria från slöjan och det bakåtsträvande förtryckande islam. Islam måste forma sin egen feminism inte bara anta västs individualism, klädstil och så vidare. Precis som många andra muslimska författare menar hon att islam har fått en hemsk mediaframställning som är mycket svart-vit. Tyvärr så följs den åt av böcker. Feminism i väst är kapitalistisk, konsumering, hög skilsmässofrekvens, små familjer, isolering och avfamiljisering menar Ahmed. Det tycker inte hon är något att sträva efter. Slutligen citerar Ahmed Fox-Genovese som menar att den västerländska feminismen kan komma att se sig som ”having done the dirty works of capitalism”.

7.3 Muslim Womens League


Muslim Womens League
 är en ickevinstdrivande amerikansk muslimsk organisation som arbetar för att implementera islamiska värden och därigenom återerövra kvinnors status som fria, jämlika och vitala bidragsgivare till samhället. Islam har använts för att legitimera lagar och praxis som förtrycker kvinnor. För MWL så är islam en religion som erkänner män och kvinnor som jämlikar, som ej förordar polygami eller hustrumisshandel. Den förtrycker ej kvinnor och tillåter dem att delta i det offentliga livet. MWL förordar en rekonstruktion av islamiska principer, procedurer och praxis i ljuset av de allmänna principerna om jämlikhet och rättvisa i koranen. MWL har på sin hemsida sin tolkning av islam. Där kan man läsa uppsatser om social interaktion, ekonomiska, juridiska och politiska rättigheter samt om islamisk historia, källor till lagen, spirituella roller och sex och sexualitet i islam. Dessutom finns det mycket annat läsvärt där.

När det gäller ekonomiska rättigheter så kan man enligt dem tolka två verser helt olika. Antingen i favör för rättvisa och harmoni eller förhindring av att kvinnor skall delta i arbetsmarknaden. De som menar att kvinnor ej skall delta anser att männen eller den muslimska församlingen alltid skall vara förmyndare för kvinnor. Deras slutsats måste enligt MWL bli att män är naturligt överstående kvinnor och att mannen alltid är finansiellt ansvarig för kvinnor. MWL menar att detta strider mot andra verser i koranen. Det står enligt författaren Amina Wadud-Muhsin ingenstans i koranen att mannen skulle vara överlägsen kvinnan, varken fysiskt eller intellektuellt. Inledningsvis i vers 2:233 står det att det finansiella ansvaret gäller för kvinnor som ammar och vårdar spädbarn. Att därifrån dra premisser om att kvinnor skall tas om hand, förmyndas hela livet står det inget om i koranen enligt MWL. Vers 4:23 ger män och kvinnor lika ekonomiska villkor. Det står ingenstans i koranen om arbetsfördelning. Det tas också upp en hadith från Aisha som visar på att det ej finns någon könsbaserad arbetsfördelning inom islam. Kvinnor bör ta sin plats precis som kvinnor gjorde i islams tidiga dagar. Islamiska kvinnors arbete i hemmet när man har småbarn ger kvinnor rätt till sociala trygghetsförmåner. Vilket det inte gör i väst. Khadija som var profetens första hustru hade eget företag som hon ej gav upp när profeten fick sina uppenbarelser och de startade den första församlingen. Det samma gäller profetens hustru Sawdah.

Socialt beteende är influerat av liksom alla olika aspekter i livet av islamiska principer. Koranen visar på viktiga komponenter i alla relationer mellan människor. Det är bland annat respekt, snällhet och ärlighet. När det gäller social interaktion så visas flera olika argument upp för att det ej finns någon grund för muslimsk sanktionerad särskillnad på kön när det gäller beteende. De påbud som finns gäller båda könen. MWL tar upp flera koranverser som styrker detta. Här visas 9:71 men se även 3:133, 30:21 och 17:23. Det finns även flera hadither som visar samma sak. MWL menar att man har gått ifrån det ursprungliga islam som profeten praktiserade med harmoni och jämlikhet. Det är ironiskt menar de att det skett i islams namn. Det finns få verser i koranen som handlar om social interaktion. De som finns skall tolkas så att muslimer skall fokusera på andra attribut än fysiska, nämligen spirituella och intellektuella.

Idag så är det många som förbjuder kvinnor från att närvara i moskén. Det finns hadither som i starkaste ordalag ser på det som fel. Sen finns det andra som hadither som kan tolkas i motsatt riktning. Bland annat en från Aisha men hon avfärdas med att hennes åsikt visserligen har merit men inte status av bindande lag i sharia.

MWL finner stöd för sin åsikt att kvinnor skall gå till moskén i vers 2:114. Man måste också komma ihåg att moskén är så mycket mer än bara ett böneställe. Det är religiös skola, träffpunkt och ett nav i församlingen. Tittar man till profetens liv i Mecka och Medina så finns det lite bevis för ett liv i segregering tvärtom. Kvinnor var verkligen med i det offentliga livet.

De som hävdar att det inte bör vara så hänvisar till vers 33:53 om att man skall stå bakom förhänget när man talar till profetens hustrur. MWL påpekar att denna vers kom till när församlingen ökade i snabb takt och profeten och hans hushåll behövde lite avskildhet och privatliv. Dessutom så står det i koranvers 33:32-33 att profetens hustrur var unika. Därför skall de restriktioner de hade ej påföras alla muslimska kvinnor. Att gömma sig bakom slöjan, skynket gällde enbart profetens hustrur.

Det finns flera verser som behandlar kyskhet. Det är klart att dessa verser gäller både män och kvinnor. Det finns enligt MWL fyra grundläggande rekommendationer att göra när det gäller sunda relationer mellan könen:1) Att behandla varandra med respekt. 2) Uppträda enkelt. 3) Undvika situationer i avskildhet. 4) Klä sig enkelt.

Man måste se frågan om kvinnors klädsel i dess rätta perspektiv. Mindre än fem koranverser av flera tusen avhandlar ämnet och även få hadither. Att kvinnor bör dra sin scarf över bröstet har att göra med att på förislamisk tid så gick kvinnor omkring med bar överkropp. Baserat på koranen så har den enkla klädstilen två orsaker. Att bli erkänd som en ärbar person och att undvika att bli antastad. Man måste ta dessa två orsaker i beaktning när en kvinna klär sig. I dag behöver vi inte vara rädda. Dessutom så menar de att vers 2;256 måste tas mer på allvar i dag. Det finns inget tvång, muslimer kan göra val.

7.4 Diskussion

Dessa författare menar att islam är en jämlik religion som ger män och kvinnor samma villkor. Mernissi och Ahmed går dock inte in på hur könsrollerna skall se ut. De vill inte ha västerländsk feminism och de vill att muslimer själva skal få forma sin syn på kvinnans ställning. Klart är dock att de båda ser slöjan som ett problem. MWL är bestämda. De vill ha lika villkor för båda könen. Det motsvarar det svenska jämställdhetsmålet.


Mernissi hänvisar till det tidiga islam och profetens hustrur. De blir normerande exempel på hur jämlikt och bra det kan vara i islam. Det gör att hon stöter på samma problem som jag redovisade i kapitel 6. Men Mernissi går ett steg längre än Morsi i kapitel 6. Hon tar itu med de problem som hindrar hennes islam från att vara jämlikt. Mernissi tar upp kvinnodiskriminerande texter. Hon tar upp dem, visar att de finns, och ogiltig förklarar dem beroende på vem som säger vad, när och hur kontexten ser ut.


Ahmed å andra sidan vill inte framhäva det tidiga islamiska samhället som något idealsamhälle ur ett kvinnoperspektiv. Det är fel att dra slutsatser därifrån till dagens förhållanden. Hon hänvisar istället till islams anda. Det är den som är jämlik. Hon pekar ut kolonisatörerna som den största boven i dramat till att det ej råder jämlikhet. Det är deras fel att kvinnor har börjat använda slöja igen anser hon. Tyvärr så kanske media har tagit över den rollen idag. Alla angrepp på islam som helhet gör att man sluter upp i de egna leden. Man vill visa att man är muslim och stolt över det. Att bära slöja är ett sätt. Ahmed ser det som ett problem att muslimska kvinnor har börjat använda slöjan i allt större utsträckning. Precis som Mernissi menar hon att på grund av att judar och kristna blivit jämlika så måste också muslimer kunna bli det. Eftersom så mycket i deras kultur kommer därifrån.


MWL gör också upp med den gängse versionen av muslimsk historia. Precis som Mernissi tar de upp problem efter problem som stöter sig med deras uppfattning om ett jämlikt muslimskt samhälle. Det gör det på olika sätt. För när Mernissi tar upp Aisha som ett praktexempel så anses hennes hadither hos MWL ha liten merit. Skall man vara kritisk kan man säga att Mernissi och MWL använder koranen som en ordspråksbok. Det tar vad de behöver och bortser från sådant som inte passar dem.

Alla författare pekar på historien. Här kan man tala om ett folk med levande historia. Ahmed visar på andra kulturers inflytande redan under islams första tid. Mernissi pekar på ett unikt muslimskt idealsamhälle. Det verkar som om islam har problem med sin historieskrivning. Var islam något unikt eller hade det influenser från andra religioner. Det verkar som om de tolkar och argumenterar på olika sätt och från olika synsätt. Kanske skulle de ha större framgång om de samlade sina förmågor. Då kanske argumenten skulle ligga i fas. Dessutom skriver de att de inte vill ha västerländsk feminism. De måste formulera vad de vill ha och hur de skall se på könsroller i samhället.


Anledningen till att de inte vill ha en västerländsk feminism är att den gör kapitalismens skitiga arbete menar Ahmed. Många muslimska kvinnor menar att vi i väst har gått på en myt när vi tror oss vara jämlika. Vi får arbeta dubbelt menar de. Både hemma och på jobbet. Dessutom är det inte bar vi som blir lidande av den tunga och skeva arbetsfördelningen. Barnen mår inte bra. I mångt och mycket tror jag att detta resonemang kan ha sina poänger och det är definitivt inget som går att avfärdas lättvindigt. Men samtidigt får man inte glömma att kvinnor i Sverige har det normerande samhället i ryggen. Den svenska staten anser att jämlikhet bör uppnås och försöker därför på olika sätt att uppnå det målet. Så är det inte i det normerande muslimska samhället. Men detta kan ändras fort. Författarna i detta kapitel hänvisar till islams anda. Sedan försöker man att på olika sätt att understryka sitt huvudargument. Som är att islam är en jämlik religion. Dessa kvinnor vägrar att tro att det är sant att deras Gud som sände Muhammed som var så jämlik i sitt sätt skulle fostra en religion att vara så diskriminerande.

Kapitel 8

Två ickemuslimska författare som studerat muslimsk syn på kvinnan är Wiebeke Walther och Jonas Svensson. Deras slutsatser om muslimsk jämlikhet kommer att redovisas i detta kapitel.

8.1 Wiebke Walther


Wiebeke är ej muslim. Hon är från östtyskland och var en av de första europeiska författarna som skrev om kvinnor i islam. Hennes bok heter ”Women in islam”. Jag har tagit med Walthers för jag tyckte det var intressant att se hur många olika vägar för muslimsk jämlikhet hon öppnade. Hon gick igenom islams syn på kvinnan i dess kultur på olika sätt. Hur kvinnan framställs i målningar, hennes status som hustru och så vidare.

Det hon visar är en mångfacetterad bild. Hon visar att man kan se olika på kvinnor inom islam. Till exempel citerar hon Umar, den andra kalifen, ”Ta din tillflykt till gud från det onda skapat av kvinnor och bevare dig för till och med de mest försynta av dem”. Andra säger precis tvärtom.
 Hon visar på olika praxis i olika länder. Som exempel tar hon upp turkiska kvinnor. De har alltid ansetts ”friare” än andra muslimska kvinnor. Visar på olika praxis när det gäller att be i moskén.


Författaren menar att kvinnor spelar en viktig roll i islam speciellt i mysticism. Drottningen av Saba nämns i koranen utan några negativa kommentarer. Men Walther är tydlig i sin tolkning av kvinnans ställning i islam. Koranen ger kvinnor en underordnad social position i förhållande till män. Som skäl till detta tar hon upp den Medinska tiden och männen från Qorayshstammen, Abu Bakr och Umar. De klagade hos profeten att deras kvinnor ville ha rätt att bete sig som profetens hustrur.


Walther menar att de bäst dokumenterade källorna angående kvinnor i islam är profetens hustrur. Muhammed ses också som ett gott exempel. Han blev dock under den medinska tiden tvungen att ge efter för Abu Bakr och Umar.


Enligt Walther finns det fyra källor till islamisk lag.
 Koranen, Sunna som utgörs av traditionen, Ijma som är den universella överenskommelsen, den rådande opinionen vid en viss tid och en viss plats, samt qiyas när det ej finns prejudikat, det är analogier till koranen, sunna och ijma. Klart är att sharia gör skillnad på män och kvinnor samt fria och slavar. Precis som de andra författarna gör hon egna jämlika tolkningar av islam. Till exempel så refererar hon till kontexten för texten. Hon tar upp versen:

”När ni frågar dem(profetens hustrur) om någon vers skall ni stå bakom ett skynke. Det är renare för era hjärtan och för deras.”

Den som handlar om bröllopsnatten med Zaynab. Walthers förklaring är att före islamisk tid var det vanligt att vanliga dödliga fick stå bakom ett skynke om de skulle tala eller lyssna till kungliga.

Precis som de flesta muslimer som hävdar att islam är jämlikt hänvisar hon till att kvinnor fick det bättre med islam. Sunna rekommenderar till exempel att man ej skall gifta bort en kvinna mot hennes samtycke. Kvinnor får efter en skilsmässa gifta om sig efter tre menstruationer. Det är viktigt i islam att ta reda på vem fadern är. Han har försörjningsplikt. Så var det ej tidigare. Det finns en anekdot där man har tilldömt kvinnan vårdnaden om sin son vid skilsmässa.

Hon tar också upp problemet med hadithtolkning. Hon anser att man måste studera hadither noga. Hon menar att visa upphovsmän har fått kanoniserad status. Trots det finns det hadither som motsäger varandra. Det finns även falska hadither. Till exempel sådana som refererar till städer som ej finns.


8.2 Jonas Svensson

Svenssons avsikt med sin bok ”Muslimsk feminism” är att visa hur muslimskt feministisk tolkning kan yttra sig. Han vill i samband med detta ta upp problem och diskutera syftet med denna tolkning. Han delar in frågan om islam och dess syn på kvinnans ställning i tre delar.


1) Islam är kvinnofientligt och ett resultat av patriarkatet. Religionen skall hållas utanför diskussioner om reformer när det gäller kvinnans ställning.


2) Islam ger kvinnan hennes rättigheter. Gud har gett dem och de är oföränderliga. Kvinnan är ej förtryckt.


3) Kvinnan är förtryckt i den muslimska världen men islam har ingen skuld i detta. Islam är feltolkat för det strävar efter jämlikhet.


Hans bok tar utgångspunkt i muslimsk feminism. Han delar upp boken i tre delar. Den första delen är en historik kring sekelskiftet som han anser är väldigt viktig för den muslimska feminismen. Där lägger han tyngdpunkten på Egypten som han anser är förgrundslandet för feminismens spridning i den muslimska världen. Det har han hämtat från Ahmed som också menar att Egypten är en spegel av den arabiska världen. Men Ahmed påpekar att kolonisatörerna fick islam att sluta upp sig bli mer konservativ och börja återanvända slöjan så menar Svensson att det ur frihetskampen så kommer feministiska idéer upp. Kolonisatörerna tvingar fram något positivt för Svensson och något negativt för Ahmed.


Den andra delen tar utgångspunkt de religiösa källor som de muslimska feministerna finner stöd för sina åsikter i. Dessutom vill han visa vad som är kontroversiellt i deras tolkningssätt. I detta kapitel tar han upp Sisters in islam som är en malaysisk kvinnogrupp som vill återinföra de rättigheter kvinnan en gång har givits i islam. Han tar också upp Mernissi och Morsi.


Den tredje delen handlar om några konkreta frågor där de muslimska feministerna gjort omtolkningar. Det är hustrumisshandel, mäns överlägsenhet mot kvinnor, slöjan och förbud mot kvinnan som politisk ledare. Hans konklusion blir att det inte finns någon enhetlig muslimsk-feministisk tolkning. Svensson delar in argumenten för muslimsk feminism i tre delar:


1) De som använder koranen som normerande källa. Vilket bland annat är sisters in islam och Mernissi. Han menar att det finns två sätt att använda koranen som normerande källa i feministiska tolkningar. Det första sättet är att kontrastera verser som kan uppfattas stödja kvinnofötryck med andra verser som uttrycker andan i koranen. Samt att använda naskh-principen som gör att den vers som tidsmässigt var först upphävs av den senare versen. Det andra sättet är att visa att vissa korantexter är bundna till en sociohistorisk kontext och enbart giltiga under dessa förhållanden.

2) De som använder hadither för att visa på hur bra kvinnor hade det och hur högt ansedda de var. Det fungerar också i motsatt riktning. De muslimska författarna misskrediterar de hadither samt deras upphovsmän som de uppfattar kvinnofientliga. Mernissis sätt att tolka hadither är dock ur ett traditionellt synsätt kontroversiellt.

3) Historiska personer som används normerande exempel. Det är främst profeten som av feministerna framställs som feminist samt Profetens hustrur.


Kapitel 9


Sammanfattande diskussion

Kan man säga att islam är jämlikt? Ja, de själva anser ju det. Det kan man ej förneka. Det finns argument som visar att islam är jämlikt. Olika korancitat och hadither kan tolkas som positivt inställda till att kvinnor är med i samhället på samma premisser som mannen och att man är jämställda som människor. Tolkar man historien på ett visst sätt och ger det normerande status så är det också ett legitimt sätt. Men man skall inte glömma att historien, korancitat och hadither kan användas emot kvinnor. Till exempel det att kvinnorna stannade inne under Medinatiden.

Många menar att man inte skall dra för stora växlar på att det står kvinnoförnedrande saker i Koranen. Det står kvinnoförnedrande saker och kvinnopositiva saker också i Bibeln. Men bibeln är ej samma bok eller har ej samma status som koranen har. I koranen är det gud som talar direkt till människorna.

Nej, man kan inte hävda att islam är jämlikt ur ett genusperspektiv. Det kan man inte göra så länge man särbehandlar kvinnor. Särartsbehandlingen gör kvinnor till andra klassens medborgare. Måste man vara kulturimperialist för att säga att det är en ojämlik kultur i det islamiska samhället? Samtidigt måste man se att det är en yngre religion och det har framtiden framför sig. Kanske precis som med länder feminismen måste växa fram av sig självt. Det islamiska samhället har definitivt kvinnovänliga tankar att luta sig på. För att frigöra kvinnan från hennes traditionella roll behöver man inte göra sig av med sin tradition menar Ahmed.


I kapitel fem om islamisk jämlikhet finner jag att de har ett utifrån genusperspektivet en definition av jämlikhet som är väldigt godtycklig. Män och kvinnor är jämlika inför Gud men i praktiken måste man dela upp rättigheter och plikter efter kön för att vi är så olika. Här behöver man inte argumentera så mycket för sin syn för den är allmänt accepterad i den egna traditionen. Farah hänvisar till enstaka korancitat och hadither samt en biologisk syn när hon försvarar sin syn på kvinnor och jämlikhet.


I sjätte kapitlet så framstår den första islamiska tiden som föredöme. Författarna i detta kapitel vill att könsrollerna skall vara som de är, det vill säga uppdelade i hem och försörjningsansvar. Men man vill att kvinnans status skall höjas och att kvinnan skall synliggöras. Kvinnor skall deltaga i det offentliga livet som profetens hustrur gjorde på hans tid men inte glömma ansvaret för hemmet. I detta kapitel argumenterar Morsi genom att hänvisa till hadither som berättar hur det var i det tidiga islam. Det och profetens hustrur blir normerande exempel.

I det sjunde kapitlet så önskar man en mindre stereotyp muslimsk kvinnosyn. Men samtidigt skall kvinnor få vara hemma. Vilket de anser att västs feminism ej tillåter. Men det är väl inte feminismen som motsäger sig det, utan samhällets ekonomiska program. Ur ett genusperspektiv finns det inga hinder att en kvinna skall vara hemma med barn bara mannen har samma möjlighet. Författarna i detta kapitel har alla olika argument men de menar att det går och de vill ha ett jämlikt islam som ger kvinnor samma rättigheter som männen. Mernissi pekar på att de texter som är kvinnofientliga inte är enligt Mohammeds egentliga intention. Han var tvingad av olika omständigheter. Ahmed har en egen tolkning. Hon gör skillnad på islams anda och dess lag. Hon tycker att man skall följa andan och se det som det viktiga. MWL använder sig av de korancitat och hadither som passar deras åsikt bäst.

Skall man hård dra kapitlen så vill de i kapitel fem att kvinnan skall stanna hemma och vara nöjd med det. I kapitel sex skall kvinnan veta att hennes plats är i hemmet men hon skall synas i det offentliga livet. Mernissi och Ahmed i kapitel sju vet inte hur muslimsk feminism skall se ut bara att hon skall ha samma rättigheter som männen men inte på västerländskt sätt. MWL däremot är glasklara i sin syn på att kvinnan skall vara jämställd mannen i alla avseenden.

Det man kan se är att dessa olika perspektiv på muslimsk jämlikhet grundar sig på korancitat och hadither. Ofta är det tidiga islam med profeten och hans hustrur normerande exempel. Men dessa kan också användas om man vill argumentera för ett ojämlikt islam.


Det man skall komma ihåg är att alla dessa olika perspektiv i denna uppsats inte är sanktionerande av dem som sitter på höga teologiska poster i islam. Jag tror inte att de i kapitel fem och sex är speciellt kontroversiella i den muslimska världskulturen. Däremot så är nog författarna i kapitel sju det. Främst MWL i sin strävan efter total jämlikhet och Ahmed med sin syn på att man skall strunta i lagen och se till andan.

De kvinnor som kämpar för att islam skall se på män och kvinnor som jämlikar i alla avseenden och inte dela rättigheter och ansvar efter kön har dubbelt motstånd. Dels de som vill tolka och se att islam efterlevs könsstratifierat och dels oss i väst som också bara kan se islam som en ojämlik religion.


Kan man tolka koranen eller är den glasklar. Jag hoppas här att jag har visat att den är tolkningsbar. Det visar ju även uppdelning av shiiter och sunniter. Kan man säga att Gud tycker si eller så. Skall man ta på orden eller föra andemeningen vidare.


Det är min förhoppning att den som läst denna uppsats skall inse komplexiteten i denna fråga. Svaret på frågan om islam är jämlikt beror på vem du frågar.
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