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1. Inledning 

 
Afghanistan är ett land som är hårt drabbat av barna- och mödradödlighet. Enligt UNICEF 

uppmättes år 2002 den näst högsta mödradödligheten i världen: 1600 kvinnor per 100 000 

levande födda barn.1 Det innebär att en kvinna dör i barnsäng var 27: e minut.2 Av dessa 

dödsfall i Maternal Mortality, MM är 78 % onödiga dödsfall, som är möjliga att undvika 

genom ett snabbt uppbyggande av den kvinnliga hälsovården i form av kvinnliga hälsovårdare 

och barnmorskor.3 Till dödsfall förorsakade genom MM, räknas komplikationer i samband 

med graviditet, förlossning och tiden upp till 6 veckor efter förlossningen.4 År 2002 uppmätte 

UNICEF den högsta mödradödligheten någonsin i den avlägsna provinsen Badakshan, med 

hela 6 500 dödsfall per 100 000 födslar, som är den högsta mödradödlighet som har dokumen-

terats i hela världen.5 

 

Förutsättningarna för ett lands utveckling och välstånd är framförallt kvinnors och barns hälsa 

och livskvalité. Inom den afghanska kulturen är mödrarnas unga ålder en av de vanligaste 

orsakerna till att det uppstår komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Mitt 

antagande är att religionen spelar en avgörande roll till att Afghanistans kvinnor blir mödrar 

vid alldeles för unga år. Svårigheten är att särskilja religionen från traditionen. Koranen ger 

tydliga anvisningar angående kvinnors liv och rättigheter. Det gör även de pashtunska lev-

nadsreglerna pashtunwali.6 Jag har därför valt att undersöka vilken roll religionen spelar för 

kvinnornas rätt till en adekvat mödrahälsovård och på vilket sätt mödrahälsovården kan bidra 

till bättre hälsa och ökad livskvalité för både kvinnor och barn. 

 

Eftersom Afghanistan är ett mytomspunnet land med en både våldsam och intressant historia 

följer först en kort historisk tillbakablick som innehåller en översiktlig politisk och religiös 

historik över landets viktigaste händelser. 

 

                                                 
1 Currie, 2007: 226. 
2 Dupree, Afghanistannytt, nr.2/09: 10. 
3 Currie, 2007: 226. 
4 Amowits, Lynn L, 2002: 1286. 
5 Currie, 2007: 226. + Afghanistan, SAK: 127. 
6 Etiskt regelsystem bland pashtunerna. 
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1.1 Historisk tillbakablick 

Afghanistan är ett land som från det tidiga 320-talet f. Kr. som har varit buddhistiskt, för att 

senare från 633-871 e.Kr. konverterat till islam.7 Sedan dess har Afghanistan befunnit sig 

under muslimskt välde och islam har varit den rådande religionen med sin typiska patriarkala 

framtoning, vilket är utmärkande för den afghanska kulturen med dess starka traditionella syn 

på kvinnan och sin påverkan på just flickors och kvinnors sociala roller inom familj och 

samhälle. Den afghanska kulturen vilar på islams läror om barmhärtighet och jämlikhet och 

sedan 1923 har alla afghanska konstitutioner innehållit de grundläggande mänskliga rättighe-

terna.8 Dessa konstitutioner fick ett abrupt avslut i och med talibanernas invasion av Kabul i 

september, 1996, då dessa islamistiska fundamentalister införde ett tillstånd av rättsskipning 

med tillämpning av sharialagar i dess mest extrema former.9 Den afghanska kulturen är känd 

för sin tolerans mot andra folkslag och den afghanska traditionen kännetecknas av en hållning 

som står för att stödja den sida som verkar kunna ta makten och därmed borga för fred.10 

Detta är en av förklaringarna till att talibanerna på ett till synes lätt sätt kunde ta makten, 

eftersom många anslöt sig till dem frivilligt; både provinser och privatmiliser anslöt sig 

kollektivt.11 

 

Det första afghanska riket skapades 1747 och man införde monarki som sträckte sig fram till 

1973 då republik infördes, genom att förre premiärministern Mohammed Daoud, avsatte sin 

kusin kung Zahir genom en kupp.12 Afghanerna har befunnit sig i krig i stort sett under större 

delen av sin historia, både före och efter rikets skapande; dels i inbördes strider mellan 

rivaliserande grupper och stammar och dels i politiska konflikter som en följd av kupper och 

störtanden av olika kungar. Från år 1839 och fram till år 1919 utspelades det första, andra och 

tredje angloafghanska krigen.13 

 

År 1921 ingick Afghanistan sitt första avtal med Sovjetunionen vilket ledde till att Sovjet 

började ge bistånd till kungadömet Afghanistan.14 Detta pågick fram till 1978, då det kom-

munistiska PDPA, People’s Democratic Party of Afghanistan avsatte och avrättade den 

                                                 
7 Afghanistan, SAK. 2005: 347. 
8 Dupree 2008: 154 
9 Dupree 2008: 34-35 
10 Holmertz, Afghanistan, SAK. 2005: 60. 
11 Dupree 2008: 34-35 
12 Afghanistan, SAK. 2005: 50. 347-348. 
13 Afghanistan, SAK. 2005: 347-348. 
14 Afghanistan, SAK. 2005: 348. 
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dåvarande ledaren Mohammed Daoud genom en kupp.15 Den stora Saur-revolutionen var en 

realitet och kommunisterna utropade den Demokratiska Republiken Afghanistan och utsåg en 

president; Muhammed Taraki.16 

nna införas. 

                                                

 

Under julhelgen 1979 invaderade Sovjet Afghanistan, och landet skulle nu komma att befinna 

sig under ockupation i tio år (1979-1989).17 Under dessa år bedrev motståndsrörelsen; 

mujahedin,18 ett kompakt motstånd mot invasionsmakten. Åren mellan att Sovjet lämnade 

Afghanistan och fram till att talibanerna tog makten (1989-1996), kännetecknades av orolig-

heter i många provinser och i stort sett rådde anarki på grund av att lokala ledare tog makten 

över små områden och härskade med våld över invånarna. Orsaken till att talibanerna väl-

komnades som befriare när de började uppträda, berodde dels på deras förankring i den 

pashtunska traditionen, och det faktum att de lade under sig de landområden som tidigare stått 

under provinsiell anarki på grund av inbördeskriget.19 Detta gjorde att folket såg dem som 

presumtiva befriare och man trodde att talibanerna skulle verka för att den efterlängtade 

freden skulle ku

 

Att talibanernas regim sedan skulle visa sig innebära ett skräckvälde för dem som inte höll sig 

inom de givna ramarna bidrog också till att lägga landet för talibanernas fötter. Under de fem 

år talibanregimen regerade (1996-2001) utsattes landets befolkning av stympning, tortyr, 

dödsstraff och en total förintelse av yttrande- och religionsfriheten.20 Talibanerna lyckades 

också ödelägga den grund till demokrati och mänskliga rättigheter som tidigare funnits i den 

afghanska konstitutionen och särskilt flickors och kvinnors rättigheter tillintetgjordes till ett 

minimum som innebar att flickor och kvinnor inte längre hade några egna rättigheter utan en 

mans godkännande.21 

 

Den 11 september 2001 skedde terroristgruppen Al Qaidas attacker mot World Trade center 

och Pentagon i USA. USA inleder Operation Enduring Freedom, OEF, en del av det globala 

”kriget mot terrorismen”, vilket resulterar i att USA invaderar Afghanistan i november 2001 

 
15 Dupree, 2008: 53. 
16 Afghanistan, SAK. 2005: 53. 348. 
17 Afghanistan, SAK. 2005: 348. 
18 Dupree, 2008: 52. 
19 Holmertz, Afghanistan, SAK. 2005: 59-60. 
20 Holmertz, Afghanistan, SAK. 2005: 62. + Dupree, 2008: 34-35. 
21 Dupree, 2008: 34-35. 
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och talibanregimen faller.22 I och med detta stiftas en internationell överenskommelse om 

Afghanistan i Bonn redan samma år, och de internationella säkerhetsstyrkorna ISAF bildas 

efter beslut i FN:s säkerhetsråd.23 ISAF-styrkorna har, på mandat av FN:s säkerhetsråd som 

uppgift att understödja landet med förbättrad säkerhet och bevaka och bevara lag och ordning 

i landet.24 

 

Efter talibanregimens fall utsågs en interimsregering med Hamid Karzai som president, och 

det första presidentvalet någonsin hölls i oktober 2004, då Karzai valdes till Afghanistans 

president.25 I september 2005 hölls det första valet till parlament och provinsråd på över 30 

år, och en intensiv demokratiseringsprocess med ett folkvalt demokratiskt statsskick med 

ansvar över landets återuppbyggnad tog sin början.26 

                                                

 

En kvinnokonvention inrättades redan våren 2003, där landets nya konstitution fastställer att 

Afghanistans medborgare – män och kvinnor – har lika rättigheter och skyldigheter inför 

lagen.27 Mycket är tyvärr bara retorik, då verkligheten visar att de kvinnor som vågar bryta 

mot de rådande sociala normerna ofta utsätts för både fysiska hot och ryktesspridning.28 

Situationen för Afghanistans kvinnor är fortfarande mycket allvarlig, men det finns och spirar 

ett nytt hopp. Efter över 30 års krig; med Sovjets 10-åriga ockupation, inbördeskriget och nu 

senast talibanernas terror, har Afghanistans krigströtta folk äntligen börjat få framtidstro om 

att kunna bygga upp landet på fredlig väg mot en stabil och demokratisk utveckling. 

 

Talibanerna är trots allt fortfarande ett stort hot mot ett fritt Afghanistan och deras attacker 

slår urskiljningslöst mot både civila och myndigheter. I ett samhälle som under så lång tid 

präglats av våld och terror pågår nu ett intensivt arbete för att bygga upp och stärka de sam-

hällsfunktioner som kollapsat. Under historiens lopp har Afghanistans kvinnor alltid fått stå 

tillbaka för den manliga delen av befolkningen. Kvinnors behov och rättigheter har inte 

beaktats eller respekterats på ett likvärdigt sätt som männens. Ett område som är väldigt 

eftersatt är mödrahälsovården. I denna uppsats vill jag undersöka vilken roll religionen spelar; 

både i avseende på de afghanska kvinnornas liv, och inom den afghanska mödrahälsovården. 

 
22 Dupree, 2008: 6. 
23 Dupree, 2008: 6. 
24 Kristiansson & Schönmeyr, Afghanistan, SAK. 2005: 76. 
25 Dupree, 2008: 7. 
26 Dupree, 2008: 7. 
27 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 132. 
28 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 133-134. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Min avsikt i denna uppsats är att undersöka den afghanska kvinnans ställning och roll, dels 

enligt religionen/Koranen och dels enligt den afghanska kulturen, som är starkt influerad av 

de pashtunska levnadsreglerna pashtunwali. Jag har valt att fokusera på vilket sätt mödrahäl-

sovårdens funktion påverkas av religionen, respektive traditionen pashtunwali. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Vilken roll spelar religionen, respektive traditionen pashtunwali, när det handlar om 

mödrahälsovårdens funktion för Afghanistans kvinnor? 

 

 Vilken roll spelar religionen, respektive traditionen pashtunwali, när det handlar om 

de afghanska kvinnornas rätt till sitt eget liv och sin egen kropp? 

 

3. Metod och material 

 

Materialet till denna uppsats består i första hand av litteratur som handlar om Afghanistan; 

dels om landets kultur och historia, men främst om kvinnornas situation i landet. Till den 

första och andra undersökande delen som handlar om kvinnans situation; dels enligt Koranen, 

och dels enligt den afghanska kulturen, har källitteraturen till stor del varit; dels Koranen och 

några Internetsidor i ämnet, samt en artikel, Delloye, som behandlar ämnet; kvinnans situation 

enligt Koranen. Sekundärlitteratur till dessa avsnitt har varit dels, Svenska Afghanistanskom-

mittén, SAK:s, böcker Afghanistan och Dupree’s, Afghanistan över en kopp thé. Till sekun-

därlitteratur till dessa avsnitt hör också SAK:s medlemstidning Afghanistannytt. 

 

Till den tredje undersökande delen som behandlar ämnet mödrahälsovård och mödradödlighet 

i Afghanistan, har källitteraturen i första hand varit två akademiska artiklar och en Masters-

uppsats, skrivna på engelska. En av artiklarna har jag beställt genom HIG:s bibliotek/Science 

Direct, Currie, och den andra har jag beställt/köpt via kommunbiblioteket i Ljusdal, Amovitz, 

Lynn L. Mastersuppsatsen har jag lånat via fjärrlån vid nämnda kommunbibliotek, Kaartinen. 

Förutom detta material har jag som sekundärlitteratur till detta avsnitt använt mig av SAK:s 

bok Afghanistan och SAK:s medlemstidning Afghanistannytt. 
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Som ytterligare underlag för mina undersökningar har jag även använt mig av några doku-

mentärromaner som behandlar ämnet kvinnors situation i Afghanistan, Schefter, K och 

Shakib, S. Annan sekundärlitteratur har varit Utrikespolitiska Institutets; 911 Afghanistan, och 

Amnestys medlemstidning Amnestypress. 

 

Utifrån detta material har jag sedan gjort en undersökning utifrån syfte och frågeställningar, 

och valt att redovisa arbetet som en litteraturstudie. Som upptakt på uppsatsarbetet har jag 

medverkat på SAK:s konferens Beyond the Burqa: Women’s Empowerment in Afghanistan på 

Utrikespolitiska Institutet i Stockholm, den 5 november 2009. Materialet till uppsatsen har 

bearbetats genom att jag noga har läst och studerat de olika artiklarna, Internetsidorna och 

litteraturen i ämnet. 

 

För att kunna redovisa materialet på ett bra sätt har jag sedan strukturerat uppsatsen i sex olika 

delar. Den första delen innehåller en inledning, samt en historisk tillbakablick som mynnar ut 

i uppsatsens andra del; syfte och frågeställningar, samt denna tredje beskrivande metoddel. 

 

Därefter kommer jag in på den fjärde undersökande delen som inleds med en översiktlig 

genomgång över kvinnans ställning enligt Koranen. Efter detta kommer ett avsnitt som 

handlar om kvinnans ställning och roll inom den afghanska kulturen, och till sist en samman-

ställning över mödrahälsovårdens funktion för Afghanistans kvinnor. 

 

I den femte delen kommer jag att diskutera och analysera uppsatsens frågeställningar, och 

slutligen i den sjätte och sista delen, sammanfattar jag uppsatsens innehåll och resultat. 

 

Efter att jag nu har redogjort för uppsatsens innehåll och dess strukturering kommer jag nu in 

på den undersökande delen. Denna första undersökande del behandlar kvinnans ställning enlig 

Koranen. Detta för att läsaren ska få en bättre orientering i den afghanska kvinnans situation 

ur religionens perspektiv. 
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4. Undersökning 

 

För att få en så sann och heltäckande bild som möjligt på det begränsade utrymme som en B-

uppsats har att ge, har jag valt att undersöka den afghanska kvinnans situation, med fokus på 

religionens och traditionens roll i mödrahälsovården, dels ur ett religiöst och dels ur ett 

kulturellt perspektiv. I båda undersökningarna har jag eftersträvat att redogöra för kvinnans 

situation, både på ett kritiskt – negativt och på ett accepterande – positivt sätt. Ganska snabbt 

förstår jag att Koranen; muslimernas heliga skrift, uttalar sig både till kvinnans fördel och till 

hennes nackdel. Det är till stor del en fråga om hur man väljer att tolka texten som avgör 

vilken ställning en kvinna får gentemot en man. En annan avgörande aspekt är också vilken 

tradition som är rådande, då traditionens roll spelar en stor betydelse just inom islam. När det 

handlar om kvinnans ställning enligt den afghanska kulturen är det just traditionens roll som 

är den mest utmärkande. I den sista undersökningen som handlar om mödrahälsovårdens 

funktion för de afghanska kvinnorna, har min avsikt varit att redogöra för den aktuella situa-

tionen, med siktet inställt både på de stora bristerna, och som en konsekvens av detta; de stora 

utmaningar detta innebär, med förändringar i både det sociala och kulturella livet för både 

män och kvinnor. 

 

4.1 Kvinnans ställning enligt Koranen 

I Afghanistan är islams båda huvudriktningar; sunni och shia representerade, där ca 80 % 

tillhör sunni islam, och ca 19 % shia islam.29 Sedan generationer tillbaka är Afghanistan ett 

land med många olika etniska grupper. Den största folkgruppen är pashtuner, som utgör 

nästan hälften av landets befolkning (ca) 42 %.30 Religionen styr i princip alla praktiska 

angelägenheter där det pashtunska klansamhällets uråldriga levnadsregler, pashtunwali, spelar 

en stor roll. 

 

Koranen fastslår till att börja med att kvinnor är själsligt sett männens jämlikar med samma 

ansvar att dyrka Gud swat;31 ett tecken på respekt när muslimer skriver eller säger swat om 

Allah, och att de båda skall få samma belöning för sina strävanden: 

 

                                                 
29 Afghanistan, SAK. 2005: 345. 
30 Afghanistan, SAK. 2005: 345. 
31 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070915101249AA81GSG 
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Männen som underkastar sig, kvinnorna som underkastar sig, de troende männen, de 

troende kvinnorna, de lydiga männen, de lydiga kvinnorna, de sanningsenliga männen, 

de sanningsenliga kvinnorna, de ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna, de vördnads-

fulla männen, de vördnadsfulla kvinnorna, de generösa männen, de generösa kvinnorna, 

de fastande männen, de fastande kvinnorna, de kyska männen, de kyska kvinnorna, och 

männen som firar minnet av GUD ofta, och de högtidlighållande kvinnorna; GUD har 

preparerat förlåtelse och en stor belöning för dem. 

(Koranen: 33:35) 

 

Koranen fastslår likaså att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter moraliskt 

och andligt och att både män och kvinnor som lyder Gud skall åtnjuta Guds välsignelser och 

Nåd i samma utsträckning: 

 

De troende männen och kvinnorna är förenade med varandra. De förespråkar rättfärdig-

het och förbjuder ondska, de iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska 

välgörenheten (Zakat), och de lyder GUD och Hans budbärare. Dessa kommer att ösas 

med GUDs nåd. GUD är allsmäktig, den Visaste.” (Koranen: 9:71) 

 

Trots Koranens tydlighet när det gäller mäns och kvinnors jämlikhet andligt och moraliskt 

sett, blir skillnaderna tydliga när det handlar om kvinnans sociala roller och förhållandet 

mellan mannen och kvinnan i äktenskapet. Även på frågan om, och i vilken utsträckning 

kvinnor äger intelligens och förstånd ger religionen tydliga svar. I en av de mest erkända 

haditherna;32 Sahih Al-Bukhari, ger Muhammed uttryck för sin nedvärderande uppfattning 

över kvinnors intellektuella och förståndsmässiga förmåga, i det han säger: ”O, kvinnor! Jag 

har inte sett några mer efterblivna i intellekt och religion än ni.”33 Muhammeds uttalanden i 

haditherna är vägledande inom islamisk tradition och har stor relevans för den klassiska 

Korantolkningen och därmed stort inflytande över kvinnors rättigheter och livssituation.34 

 

Traditionellt inom muslimsk kultur är det kvinnan som har huvudansvaret för hemmets och 

barnens skötsel. I flera Korantexter framhålls att kvinnans plats först och främst är i hemmet 

och att det är mannen som ansvarar för försörjningen. Som både familjens och kvinnans 

överhuvud står mannens rättigheter över kvinnans i flera juridiska frågor t.ex. frågor om 

                                                 
32 Profeten Muhammeds samlade uttalanden, gärningar och medgivanden. Även kallad sunna. 
33 http://www.sanningenomislam.se/kvinnan_i_islam.asp 
34 http://www.islamguiden.com/40hadither/40hadith_sw.htm 
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vittnesmål och arvslotter. Följande Koranvers talar om att en kvinnas vittnesmål i juridiska 

frågor bara är värd hälften av en mans: 

 

Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två 

kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen. (Koranen: 2:282) 

 

Följande Koranvers brukar tolkas som att mäns och kvinnors vittnesmål är helt jämställda, 

och är ett exempel på Koranens variation i sina uttalanden om kvinnors rättigheter eller 

skyldigheter: 

 

Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vittnen, får vittnesmålet 

godtas om han svär vid GUD fyra gånger om att han talar sanning. Det femte bedyran-

det ska vara för att ådra sig GUDs fördömelser över honom om han ljög. Hon ska anses 

oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han är en lögnare. Det femte bedy-

randet ska vara för att ådra sig GUDs vrede över henne om han talade sanning. (Kora-

nen: 24:6-9) 

 

Mannen har också laglig rätt att tillrättavisa kvinnan, med våld om så behövs: 

 

Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa egen-

skaper, och gjorde dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med 

glädje acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar 

i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, se-

dan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni 

(som sista alternativ) slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är 

Den Högsta, Ojämförlig. (Koranen: 4:34) 

 

Följande Koranvers ligger till grund för den muslimska traditionen att stena kvinnor till döds 

efter misstankar om äktenskapsbrott: 

 

De som begår äktenskapsbrott bland era kvinnor, måste ni ha fyra vittnen mot. Om de 

vittnar, ska ni låta sådana kvinnor stanna i sina hem tills de dör. Eller tills GUD skapar 

en utväg för dem. (Koranen: 4:15) 
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Det finns olika tolkningar på denna Koranvers, men frasen ”att stänga inne tills de dör” har 

tolkats både som levande begravning, alternativt stening eller 100 piskrapp.35 Inom islam 

förekommer det hedersmord, på både kvinnor och män. Mörkertalet är stort och bruket av 

rättsskipning med gamla traditionella sharialagar som inte lämnar något utrymme för den 

enskilda individens fri- och rättigheter är allmänt accepterat. Omvärlden nås med jämna 

mellanrum av fasansfulla rapporter om människor som bragts om livet pga. ”förbjuden 

kärlek”.36 Oftast är det kvinnor som blir drabbade av detta oerhörda, då den muslimska 

shariálagstiftningen inte slår lika hårt mot män som mot kvinnor. 

 

Bland kvinnans sociala roller inom islam är rollen som hustru och mor den högst värderade. 

Genom moderskapet och rollen som hustru får kvinnan respekt och social acceptans, och det 

är rollen som hustru och mor som först och främst är den väsentligaste för den muslimska 

kvinnan.37 Därmed inte sagt att den muslimska kvinnan inte kan göra en yrkeskarriär, men 

denna är i så fall förenad med hustru- och modersrollen. Det finns inga belägg i Koranen för 

att kvinnor inte skall kunna yrkesarbeta, men huvudansvaret för familjens försörjning ligger 

traditionellt på mannen. Det är dock modersrollen som Koranen lyfter fram när det handlar 

om kvinnans rätt till respekt och vilken hennes väsentligaste roll i samhället är, och Koranen 

är mycket tydlig i sin uppmaning till godhet mot föräldrarna, och då särskilt modern:38 

 

Er Herre har fastställt att ni inte skall dyrka något annat än Honom, och att era föräldrar 

ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga ”Äh” till dem (minsta 

gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt. Och sänk 

ödmjukhetens och godhetens vingar över dem, och säg, ”Min Herre, förbarma Dig över 

dem, för de har uppfostrat mig sedan spädbarnsåldern”. 

(Koranen: 17:23-24) 

 

I en av haditherna lyfter Profeten Muhammed ytterligare fram modersrollen i det han säger: 

 

Den som är mest värd godhet är modern, modern, modern och sedan fadern! 

Berättad av Al-Bukhari.39 

 

                                                 
35 http://www.ramberget.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=56 
36 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article492156.ab. ”Här stenas hon till döds.” 
37 http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-boer-veta/142-kvinnan-i-islam.html 
38 http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-boer-veta/142-kvinnan-i-islam.html 
39 http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-boer-veta/142-kvinnan-i-islam.html 
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Klädnormerna för kvinnor enligt Koranen går ut på att kvinnor ska skyla sin kropp för främ-

mande män för att inte utsätta männen för de frestelser som en kvinnas kropp anses kunna ge. 

Kvinnosynen och den respekt en kvinna har rätt till enligt muslimsk sed, hänger nära ihop 

med klädseln och påbudet att bära hijab40 dvs. huvudduken eller den islamiska klädedräkten 

mer allmänt, och kan sägas garantera att en kvinna behandlas med respekt och slipper bli 

utsatt för sexuella provokationer: 

 

O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och de troendes fruar, att de ska förlänga sin 

klädsel. På så sätt, kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika att bli 

förolämpade. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast. (Koranen: 33:59) 

 

Seden att täcka sitt huvud och ansikte härstammar från tiden före islam, då arabiska kvinnor 

ofta bar en khimar, en huvudprydnad, som användes till att fällas ned över den bara ryggen 

och en djup urringning.41 Bruket att bära hijab har institutionaliserats genom shariá, islams 

religiösa lagar och blivit normgivande för kvinnliga muslimer, i många fall påtvingat. Uttol-

kare av Koranen hänvisar till att det är för kvinnans egen säkerhet och trygghet hon påbjuds 

att följa Koranens klädnormer, och att det enbart är för sin egen man hon ska visa sin skönhet: 

 

Och säg till de troende kvinnorna att sänka sin blick, och bibehålla sin kyskhet. De ska 

inte blotta några delar av sina kroppar, förutom det som är nödvändigt. De ska täcka 

sina bröst. Och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av sina makar. (Ko-

ranen: 24:31) 

 

Kvinnornas klädsel i just Afghanistan kännetecknas av bruket att bära burka eller chadri; en 

heltäckande dräkt i blått eller svart, som täcker hela kroppen, samt döljer ansiktet med ett 

broderat galler framför ögonen. Före talibantiden var det accepterat för kvinnor att visa sig 

utomhus obeslöjade och utan manlig eskort, men i konservativa områden är det i dag i stort 

sett omöjligt för en kvinna att visa sig offentligt utan slöja eller burka eller utan en ledsagande 

mahram.42 Det obekväma plagget till trots, kan det för många kvinnor upplevas som en 

öppning ut mot samhället i övrigt, då bruket av burkan i vissa områden gör det möjligt för 

kvinnorna att kunna lämna hemmet ensamma för att besöka marknaden eller arbeta.43 

 

                                                 
40 Den muslimska kvinnans klädedräkt. 
41 http://mto.org/islam/se/verses_hijab.html 
42 Manlig följeslagare. 
43 Brieger, Afghanistan, SAK, 2005: 135. 
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Som jag sagt tidigare, är frågan om kvinnans ställning enligt Koranen en tolkningsfråga. 

Skillnaderna i tolkning blir skarpare beroende på i vilken utsträckning man eftersträvar att 

efterleva traditionen inom sin gren av islam. Kvinnosynen varierar också kraftigt mellan olika 

muslimska länder vilket innebär att kvinnors fri- och rättigheter varierar i en skala från 

minimala möjligheter att påverka sin situation på grund av det patriarkala och traditionella 

synsättet, till en kvinnosyn som ger kvinnor jämförelsevis jämlika förhållanden som männens. 

 

Denna mer liberala kvinnosyn går att känna igen bland moderna muslimer som anammar en 

mer liberal form av islam. Beroende på de vida skillnaderna på kvinnosynen inom islam är det 

svårt att få en enhetlig uppfattning och slutsats ifråga om kvinnans roll jämfört med mannens. 

Koranens uttalanden om kvinnan skiftar från omdömen som ger kvinnan en närapå upphöjd 

position till uttalanden som ger fritt fram för en förtryckande och manschauvinistisk kvinno-

syn. Min uppfattning är att trots att Koranen i relativt stor utsträckning uttalar sig om kvinnan 

som en i sak jämbördig person som mannen, är det tyvärr de verser som ger mannen rätt att 

förtrycka kvinnor som har getts tolkningsföreträde genom historiens gång. Trots detta är det 

viktigt att komma ihåg att när Koranens budskap och islam på 600-talet bröt igenom i den 

förislamiska arabvärlden, innebar det i mångt och mycket en revolution beträffande kvinnans 

ställning. 

 

Den franska författarinnan Isabelle Delloye, som levde i Kabul under åren 1974-79, skriver i 

en artikel att Koranen värderade upp den arabiska kvinnans ställning på 600-talet. Hon pekar 

på att Koranens djupare mening är respekt och tolerans förenat med bilden av en gudomlig 

barmhärtighet.44 Tyvärr har den islamiska lagen alltid tolkats av män som tillägnat sig Kora-

nens texter så att de passat deras egna syften.45 Männens tolkningar har sedan rotats i sedvän-

jor och traditioner som kvinnorna fått anpassa sig till. 

 

Situationen i dag i många muslimska samhällen är att troende muslimer förvränger de heliga 

texterna till att förtrycka kvinnor i vårt 20e århundrade. Variationen på tolkningar inom islam 

när det gäller kvinnans ställning är m.a.o. både föränderlig och godtycklig. Att det afghanska 

samhället i första hand är männens värld, trots Koranens budskap om mäns och kvinnors lika 

värde, gestaltas tydligt i det afghanska samhället. Ett exempel är den lag från 1978 som 

                                                 
44 Delloye, 1986: 20. 
45 Delloye, 1986: 20. 
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reducerade brudpriset på försäljning av flickor.46 Den brist på medmänsklig medvetenhet som 

kommer till uttryck i en sådan lagstiftning visar att de lagstyrande (männen) inte förstått 

innebörden av begreppet; mäns och kvinnors lika värde. 

 

Ett sista exempel på en förtryckande Koranvers som uppenbarligen tolkas bokstavligt av 

många muslimska män; jag tänker t.ex. på de otaliga ”forced marriage” inom den muslimska 

religionen och i synnerhet inom den afghanska kulturen, där flickor som ännu är barn gifts 

bort till 5-6-dubbelt äldre män: 

 

Edra hustrur är för er (som) en åker; beträd därför er åker när och som ni önskar – men 

sörj (först) för era själar. (Koranen: 2:223) 

 

Denna Koranvers ger mannen ”laglig” rätt till sexuellt umgänge, närhelst han önskar. Med 

andra ord rättfärdigar den våldtäkt inom äktenskapet och banar väg för sexuellt utnyttjande av 

minderåriga. En afghansk kvinna har att anpassa sig efter det uråldriga klansamhällets lev-

nadsregler med den djupa hederskulturen inbyggd i de patriarkala livsmönstren. Unga flickor 

rymmer från påtvingade äktenskap eller bränner sig själva till döds.47 Rapporteringar om våld 

mot kvinnor är utbrett och kvinnor används även ibland som en handelsvara för att sona 

skulder.48 

 

Vilken roll religionen spelar för att Afghanistans kvinnor lever under ett sådant hårt förtryck i 

både kulturellt och religiöst hänseende är en av denna uppsats frågeställningar som jag ska 

försöka besvara. Efter denna översiktliga sammanställning över kvinnans ställning enligt 

Koranen följer nu en översiktlig sammanställning över kvinnans ställning inom den afghanska 

kulturen. Detta för att läsaren ska få en bättre orientering i den afghanska kvinnans situation 

även ur kulturellt perspektiv. 

 

4.2 Kvinnans ställning inom den afghanska kulturen 

Inom den afghanska kulturen betyder det pashtunska klansamhällets uråldriga levnadsregler 

pashtunwali väldigt mycket när det gäller kvinnans roll i det afghanska samhället. Pashtunwa-

li fäster stor vikt vid begrepp som heder och hämnd och speciellt för kvinnorna är reglerna 

                                                 
46 Delloye, 1986: 20. 
47 Brieger, Afghanistan, SAK, 2005, s.129. 
48 Huor, Amnesty Press, nr.1/09: 9. 
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hårda och går ut på att till varje pris kontrollera och hålla dem avskilda från yttervärlden.49 

Pashtunwali framhåller gästfrihet och storsinthet, men framför också krav på blodshämnd för 

mord och utdömer straff för äktenskapsbrott även om inga bevis finns.50 

 

Detta leder till att reglerna för umgänget mellan könen går långt utöver egentliga islamiska 

krav, vilket också påverkar giftermåls-, skilsmässo-, och arvsreglerna på ett sätt som ytterliga-

re beskär kvinnorna på deras fri- och rättigheter.51 Det för Afghanistan så typiska klansamhäl-

let, där den pashtunska traditionen vidhåller att kvinnans plats är i hemmet innebär en hård 

kontroll av kvinnorna, eftersom familjens ära och status i mångt och mycket beror på just 

kvinnorna.52 

 

Den afghanska hederskulturen, purdah; är också den ett hinder för kvinnornas möjligheter att 

själva bestämma över sin livssituation och sin egen kropp. Traditionen purdah, går ut på att 

beskydda kvinnorna från utomstående män, och består av ett helt regelsystem som går ut på 

att skilja kvinnorna från det offentliga livet utanför familjen.53 Även männen har en motsva-

righet inom hederskulturen som benämns namus.54 För en man beror hans ära på hans förmå-

ga att styra över kvinnorna i hushållet och även om han lyckas med att försvara sin egendom. 

Den afghanska kulturen har sedan mångåriga generationer tillbaka levt efter dessa stamlagar 

och regler som avskärmar kvinnan från det övriga samhället och i stort sett erbjuder henne 

hemmet som den enda miljö hon är tillåten att vistas i. I Afghanistan är familjen samhällets 

viktigaste beståndsdel både ekonomiskt, socialt och politiskt och den djupa hederskulturen i 

de patriarkala mönstren och attityderna styr och bestämmer över kvinnornas handlingsfrihet. 

Detta har varit den afghanska kvinnans verklighet sedan uråldriga tider och betyder alltså att 

afghanska kvinnor sedan generationer tillbaka tvingats inrätta sina liv under denna förtryck-

ande och patriarkala kultur som finner sin rätt att förtrycka kvinnor med de religiösa förtecken 

som den pashtunska stamlagen ger. 

 

Islams genombrott på 600-800-talet bidrog dock till att kvinnors rättigheter uppmärksamma-

des på ett nytt sätt eftersom kvinnor enligt Koranen gavs lika värde som mannen i moraliskt 

                                                 
49 Holmertz, Afghanistan, SAK, 2005: 58. 
50 http://www.ui.se/text2001/artter02.htm 
51 Utas, Afghanistan, SAK. 2005: 226. 
52 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 127. 
53 Bengtsson, Afghanistan, SAK. 2005: 274. 
54 Forsberg, Afghanistan, SAK. 2005: 179, 363. 
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och andligt hänseende.55 Under förislamisk tid var kvinnors värde i stort sett obefintligt och 

en kvinna ansågs mer som en ägodel eller en handelsvara.56 Trots den hårda kontroll som de 

afghanska kvinnorna har över sin frihet, har de kunnat leva sina liv under i stort sett harmo-

niska förhållanden pga. de starka traditioner och den djupa trygghet som klansamhällets 

beskydd ger. Men en kvinnas trygghet i ett sådant klansamhälle är bräcklig och beror helt på 

om hon håller sig inom den egna kulturens ramar och inte överträder sin mans vilja eller 

samhällets regler på hur hon förväntas leva sitt liv. Så länge hon håller sig inom de av patriar-

katet givna ramarna åtnjuter hon en djup respekt både inom hemmet, familjen och inom det 

övriga samhället, men om en kvinna överträder dessa ramar är hon i stort sett rättslös och 

riskerar att bli utstött ur samhällsgemenskapen.57 

 

Under den sovjetstödda kommunistregimen uppmuntrades kvinnor att utbilda sig och arbeta 

utanför hemmet, vilket fick till följd att den afghanska samhällsapparaten hölls igång med 

hjälp av ett stort antal utbildade kvinnor som övervägande arbetade inom vård och undervis-

ning. Efter talibanernas maktövertagande förbjöds alla kvinnor att arbeta, vilket fick till följd 

att samhället kollapsade pga. den oersättliga arbetskraft kvinnorna utgjorde.58 Talibanerna 

förbjöd också all skolundervisning för flickor och kvinnor och den enda undervisning som 

fanns att tillgå under talibantiden var Koranskolor enbart för pojkar. 

 

Kvinnors förbud att arbeta fick till följd att möjligheten för kvinnor att få adekvat läkarvård 

minimerades fullständigt pga. att i Afghanistan begränsas en kvinnas möjligheter till att få 

läkarvård och rätt diagnos av religiösa eller traditionella regler.59 Detta har till följd att för en 

kvinna med underlivsbesvär är det inte tillåtet att uppsöka en manlig läkare, och eftersom 

bristen på utbildade kvinnliga läkare och barnmorskor är stor blir dessa kvinnor utan adekvat 

läkarvård. De katastrofala följderna på denna könsrasism har blivit att Afghanistan som redan 

före talibantiden var ett land som varit högt drabbat av barn- och mödradödlighet, nu placera-

de sig som den nationen i världen med näst högst mödradödlighet efter Sierra Leone på första 

platsen.60 

 

                                                 
55 Koranen, 33:35. 
56 http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-boer-veta/142-kvinnan-i-islam.html 
57 Kuovo, Afghanistannytt, nr.2/06: 19. 
58 Holmertz, Afghanistan, SAK. 2005: 62. 
59 Schefter, 2002: 24. 
60 Daleke, red. UI:s Afghanistan, 2007: 31. 

 17

http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-boer-veta/142-kvinnan-i-islam.html


Det är varje människas mänskliga rättighet att själv bestämma över sitt eget liv. Att kvinnans 

värde och ställning i Afghanistan är så undertryckt är ett uppenbart brott mot FN:s mänskliga 

rättigheter. Det senaste tillbudet för afghanerna är talibanväldet med dess förödande konse-

kvenser för hela landets befolkning, och i synnerhet kvinnornas. Talibanernas extrema tolk-

ning av de muslimska sharialagarna61 i kombination med den traditionella tolkningen av den 

pashtunska stamlagen pashtunwali62 har inneburit en fullständig utplåning av kvinnors 

individuella rättigheter, helt enkelt en utstuderad könsrasism.63 

 

Speciellt kvinnans värde och möjligheter till att leva ett fritt och självständigt liv i förhållande 

till sig själv och sina egna val har i Afghanistan varit starkt begränsad sedan generationer 

tillbaka av det starka patriarkala systemet. I stort sett alla kvinnor, 99 % gifter sig, många mot 

sin vilja. Enligt afghansk lag är det förbjudet för en familj att gifta bort en dotter före 16 års 

ålder, medan det däremot inte är förbjudet för en man att gifta sig med en flicka som är under 

16 år.64 Denna lucka i lagen innebär att många flickor gifts bort mot sin vilja medan de ännu 

är barn. Enligt en studie från departementet för kvinnofrågor och ett antal kvinnoorganisatio-

ner uppgår de flickor som gifts bort före 16 års ålder till 57 %.65 Många unga flickor och 

kvinnor hamnar i tvångsäktenskap där våldtäkt och misshandel anses som en av mannens 

självklara rättigheter. Den kvinna som vågar polisanmäla riskerar att anklagas för hedersbrott 

zina, eftersom den afghanska lagen sällan ställer sig på kvinnans sida. 

 

Den internationella kvinnoorganisationen Medica Mondiale har rapporter som visar att 

hundratals kvinnor sitter inspärrade i afghanska fängelser anklagade för hedersbrott. Verklig-

heten är i stället att detta är kvinnor som själva hamnat i fängelse efter att ha anmält våldtäkt 

eller att de har flytt från påtvingade eller våldsamma äktenskap.66 Att unga flickor gifts bort 

innebär att många blir gravida medan de ännu inte är kroppsligt eller mentalt färdigutveckla-

de. Det övergrepp detta är mot dessa unga flickor och kvinnor övergår allt mänskligt förstånd 

och är ett brott mot deras mänskliga rättigheter! 

 

Trots att talibanregimen har fallit och landet i dag har en demokratiskt folkvald president, är 

det starka konservativa krafter som styr kvinnornas rättigheter och rörelsefrihet. Ute på 

                                                 
61 Islamisk lag. 
62 Etiskt regelsystem bland pashtunerna. 
63 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 127. 
64 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 128. 
65 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 128. 
66 Brieger, Afghanistan, SAK. 2005: 128. 
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landsbygden har talibanerna behållit sina fästen vad gäller makten över lokalbefolkningen och 

i synnerhet när det gäller kvinnosynen. Afghanistan har ett rättssystem som har eroderats av 

över 25 års krig och det finns många lagar, men ingen fungerande rättstillämpning, och det är 

kvinnorna som får komma till korta. Det är fortfarande starka sunnitiska lagar som styr 

kvinnornas rättigheter och vid en konferens för kvinnors rättigheter 2005, konstaterade både 

Högsta Domstolen och Sunni ulamarådet, att kvinnor har tre ”rättigheter”; be, tjäna sin make 

och inte begå omoraliska handlingar.67 Kvinnor blir våldtagna och misshandlade i sina egna 

hem och om de söker hjälp riskerar de att hamna i fängelse. Situationen är i dag lika allvarlig 

som på talibanernas tid. Både under och efter talibanernas välde och nu senast under 2009-

2010 når oss nyhetsrapporteringar som tyder på att Afghanistans kvinnor fortfarande lider 

under ett starkt kvinnofientligt förtryck från den manliga delen av befolkningen. 

 

Parallellt med rapporteringar om brott mot de mänskliga rättigheterna, når oss nyheter om att 

många goda krafter arbetar för att förbättra förhållandena för Afghanistans folk. Som en följd 

av Bonnavtalet 2001, inrättades Afghanistan Independent Human Rights Commission år 2002, 

med uppgift att övervaka och utreda frågor kring mänskliga rättigheter. En viktig och stor 

uppgift för denna kommission är att skydda människor från människorättsliga övergrepp och 

att arbeta för att medvetandegöra begreppet mänskliga rättigheter i Afghanistan.68 Att skapa 

de attitydförändringar i samhället som behövs för att få afghanerna själva att förstå innebör-

den i begrepp som demokrati och mänskliga rättigheter, är trots de nya lagstiftningarna inte 

någon självklarhet. För större delen av den afghanska befolkningen är klyftan fortfarande stor 

mellan den nya lagstiftningen och de faktiska sedvänjorna. 

 

En av världens främsta Afghanistankännare, Nancy Hatch Dupree, även kallad ”Afghanistans 

farmor” säger i en av sina krönikor: ”Aldrig har de mänskliga rättigheternas väktare riktat så 

skarpa blickar mot det afghanska samhället som i dag. Aldrig tidigare har afghanska repre-

sentanter höjt sina röster med sådan beslutsamhet. Än så länge är all denna uppmärksamhet 

emellertid inte mycket mer än ett spel för galleriet, eftersom de mänskliga rättigheter som 

basuneras ut av det internationella samfundet än så länge inte har väckt någon passion hos 

afghanerna själva. Kanske beror detta delvis på de många exempel på fysiska och sociala 

                                                 
67 Kuovo, Afghanistannytt, nr.2/06: 19. 
68 Dupree, 2008: 154. 
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förbrytelser i den afghanska historien. Eller kanske är det något som finns inbyggt i det 

afghanska samhället.”69 

 

Vilket nu är fallet, är det hög tid att uppmärksamma framförallt de afghanska kvinnornas 

situation internationellt sett, och på alla de sätt som är möjliga i vår globala värld; arbeta för 

att stödja det afghanska folket i sin kamp för ett demokratiskt samhälle, där de mänskliga 

rättigheterna respekteras för båda könen. Med utgångspunkt i dessa reflektioner övergår jag 

nu till att undersöka de afghanska kvinnornas möjligheter till en fungerande mödrahälsovård 

för sig själva och sina barn. 

 

4.3 Mödrahälsovårdens situation i Afghanistan 

Efter talibanväldet har kontrollen över kvinnorna tilltagit i styrka och kvinnor tillåts inte att 

arbeta eller utbilda sig, vilket har gjort att sjukvården för i synnerhet kvinnor i stort sett 

kollapsat. Ett område som har blivit särskilt eftersatt är kvinnors mödrahälsovård, då bristen 

på utbildade barnmorskor efter talibanregimens fall varit katastrofal. Trots de alarmerande 

siffrorna när det gäller den bristfälliga mödrahälsovården för Afghanistans kvinnor, håller 

förhållandena på att förbättras. Den afghanska regeringen har sedan några år tillbaka inlett ett 

omfattande samarbete tillsammans med både lokala och internationella aktörer för att bygga 

upp mödravården och utbilda barnmorskor och annan kvinnlig vårdpersonal.70 En av dessa 

utländska medaktörer är Svenska Afghanistankommittén, SAK, som sedan flera år tillbaka 

bedriver ett framgångsrikt samarbete med hälsoministeriet inom den afghanska regeringen.71 

 

Efter talibanernas fall i december 2001 har utvecklingen gått framåt med rekordfart. I en 

studie som gjordes år 2006 från 13 olika provinser, REACH, 200672 uppgick den hälsovård 

som täckte det mest basala endast 7 % år 2004. År 2006 hade denna basala hälsovård ökat till 

77 %. Liknande siffror visar utvecklingen av mödravården: År 2003 assisterades endast 10 % 

av förlossningarna inom dessa provinser av en utbildad barnmorska. År 2006 hade dessa ökat 

till 23 %.73 I september 2006 hade antalet barnmorskor tredubblats till uppemot 1500! Detta 

                                                 
69 Dupree, 2008: 152. 
70 Currie, 2007: 227. 
71 Johansson, Afghanistannytt, nr.2/09: 7. 
72 REACH, 2006. Data on reproductive health services (unpublished).Management Sciences for Health, Boston. 

Midwifery, Currie, 2007: 232. 
73 Currie, 2007: 232. 
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är en fantastisk utveckling, men det är fortfarande långt kvar till det mål på 5000 utbildade 

barnmorskor som behövs för att täcka behoven.74 

 

I en undersökning som gjordes år 2002 i provinsen Herat75 i Afghanistan visade resultaten att 

villkoren för en adekvat mödrahälsovård till stor del beror på om samhället arbetar för att 

främja och stödja de mänskliga rättigheterna. I det här fallet handlar det om ett antal grund-

läggande mänskliga rättigheter som; näringsrik mat, tak över huvudet och tillgång till rent 

vatten. För kvinnor handlar deras rättigheter och individuella frihet dessutom mycket om; 

rätten att avstå påtvingade äktenskap vid unga år, och likaså rätten att säga nej till sexuell 

samvaro, och rätten till preventivmedel.76 Andra orsaker som hindrar kvinnor att finna andra 

alternativ till för tidiga äktenskap med påföljande graviditeter, är den utbredda analfabetismen 

och bristen på utbildning och arbetsmöjligheter, för just kvinnor.77 

 

I samma Herat-undersökning gjordes också en enkät om attityderna rörande kvinnors mänsk-

liga rättigheter och sociala roller. 86 % av 4065 tillfrågade kvinnor svarade att en kvinna ska 

ha rätt till att själv välja make, och när man vill gifta sig. 91 % svarade att kvinnan ska ha 

samma rätt som mannen att bestämma antal barn och tidsföljd däremellan. 79 % svarade att 

”brudpris” för flickor och kvinnor ska finnas kvar och 80 % svarade att det är en hustrus plikt 

att ha sex med sin man även om hon själv inte vill. På frågan om mannen har rätt att slå sin 

hustru om hon inte lyder honom, svarade 45 % att de tyckte detta är mannens rättighet.78 

 

De tillfrågade kvinnornas svar tyder på en motstridighet i förhållande till kvinnornas faktiska 

verklighet, då svaren befinner sig i konflikt med deras konkreta situation, som beror på de 

kulturella och religiösa villkoren för just kvinnor. Av de 91 % som anser att kvinnan ska ha 

samma rätt som mannen att bestämma antal barn, och tidsföljd däremellan, är det likaså 80 % 

som svarar att det är en kvinnas plikt att ha sex med sin man även om hon själv inte vill. De 

45 % som anser att mannen har laglig rätt att slå sin hustru om hon inte lyder honom, visar 

även det på en oroväckande obalans i attityderna till kvinnors rättigheter i det afghanska 

samhället, och tyder på att även kvinnorna själva är djupt rotade i de patriarkala traditioner 

som förtrycker deras eget kön. 

                                                 
74 Currie, 2007: 232. 
75 Amowits, Lynn L, 2002: 1284. 
76 Amowits, Lynn L, 2002: 1290. 
77 Amowits, Lynn L, 2002: 1290. 
78 Amowits, Lynn L, 2002: 1288. 
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I en annan undersökning rörande den höga mödradödligheten i Afghanistan och dess orsaker, 

skriver Leena Kaartinen, i sin avhandling från 2003, att en avgörande faktor till det katastro-

fala läget är, att under talibanregimen var all familjeplanering; Family Planning, FP, officiellt 

förbjuden.79 Detta är en av förklaringarna till att talen i mödradödlighet så drastiskt ökade 

åren under och efter talibanernas styre. 

 

Utmaningarna är stora och hindren omfattar inte bara att övervinna attitydförändringar 

gentemot de mänskliga rättigheterna, utan också mer praktiska problem, som t.ex. problemet 

med transporter vid långa avstånd, som varje distriktsprovins har att ta ansvar för. Det djupast 

liggande problemet är trots allt de sociala och kulturella hinder som beror på kvinnors under-

lägsenhet kontra männen i de patriarkala systemen.80 Den höga mödradödligheten för Afgha-

nistans kvinnor hänger med andra ord samman med både kvinnors och mäns attityder till de 

sociala rollerna inom familjen och samhället. Andra orsaker är den undermåliga respekten för 

i synnerhet kvinnors mänskliga rättigheter. Detta, i kombination med den konservativa 

kvinnosynen, som bottnar i kopplingen mellan religion och tradition och som ständigt är 

närvarande i den afghanska kvinnans liv, utgör stora hinder för kvinnors möjligheter till en 

adekvat mödrahälsovård. 

 

2004 fastställde WHO, enligt global konsensus, att ge högsta prioritet till ökade möjligheter 

för utbildning av barnmorskor. Detta för att förbättra möjligheterna till att skapa ett tryggare 

moderskap för Afghanistans kvinnor, och för att uppnå målet; Millennium Development Goal: 

Att minska mödradödligheten före år 2015 med 75 %.81 

 

Den afghanska regeringens satsning på att utveckla och bygga ut mödrahälsovården, har 

resulterat i att det afghanska Ministry of Public Health, MOPH, med stöd av det amerikanska 

biståndsorganet USAID, sedan 2003, gemensamt lägger allt fokus på barns och kvinnors 

hälsofrågor. En av hälsoministeriets nyckelroller och huvudaktiviteter är stöd av utbildning 

till bybarnmorskor, community midwifes.82 Arbetet har utvecklats snabbt och 2009 bedrevs 

barnmorskeutbildningar vid fem av landets institutioner för hälsovetenskap. Förutom dessa 

tvååriga utbildningar, som är anpassade för att arbeta på sjukhus, finns dessutom skolor för 

                                                 
79 Kaartinen, 2003: 7. 
80 Kaartinen, 2003: 20. 
81 Currie, 2007: 228. 
82 Currie, 2007: 228. 
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bybarnmorskor, community midwifes, i 25 av landets 34 provinser.83 Läskunnigheten bland 

afghanska kvinnor är väldigt låg och uppgavs till endast 21 % 2003, WHO.84 För att ändra på 

dessa förhållanden har program för läs- och skrivkunnighet bedrivits parallellt med barnmor-

skeutbildningarna.85 För att stävja den undermåliga mödrahälsovården ute på landsbygden, får 

studenterna binda sig vid ett avtal att efter avslutad examen återvända till sin hemby. Studen-

ten måste också ha starka band till sin by, samt tillstånd av sin far eller make att genomgå 

utbildningen.86 

 

Trots att det afghanska samhället under de senaste åren har upplevt den största förändringen 

någonsin, när det handlar om förnyelse av politiska och sociala system, och där just kvinnans 

ställning och rättigheter har uppmärksammats, är kvinnans status fortfarande låg. Det hör inte 

till ovanligheterna att kvinnor får avbryta sina studier eller upphöra med sitt yrkesarbete pga. 

påtryckningar och hot från omgivningen eftersom kvinnors nya fri- och rättigheter kolliderar 

med gamla traditioner. Detta är mest utmärkande ute på landsbygden där mycket av de 

restriktioner som uppstod under talibantiden finns kvar som djupt liggande normer i kultu-

ren.87 

 

I Afghanistan är traditionen att kvinnorna till största delen föder hemma, med hjälp av tradi-

tionella jordemödrar, så kallade dais. Detta är kvinnor som själva har fött många barn, men 

som annars är helt outbildade och har inga eller dåliga kunskaper om hygienens värde och hur 

man hanterar akuta komplikationer vid graviditet och förlossning.88 Därför är arbetet för att 

stärka och utveckla arbetet för utbildade barnmorskor och deras livsnödvändiga existens så 

viktigt. En av den afghanska regeringens och hälsoministeriets samarbetsaktörer i arbetet med 

att utveckla mödrahälsovården är Svenska Afghanistankommittén, SAK, som sedan 2004 

driver en skola för bybarnmorskor, community midwifes, i provinsen Wardak i sydöstra 

Afghanistan. 

 

När utbildningen startade 2004, var den en 18 månader lång kompetensbaserad kurs, med 

fokus på de praktiska kunskaper som behövs i arbetet som barnmorska. De första tre måna-

derna är helt teoretiska, varefter man därefter varvar teori och praktik resten av utbildning-

                                                 
83 Johansson, Afghanistannytt, nr.2/09: 4 
84 Currie, 2007: 230. 
85 Currie, 2007: 230. 
86 Currie, 2007: 230. 
87 Currie, 2007: 233 
88 Dupree, Afghanistannytt, nr.2/09: 11. 
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en.89 Efter revidering av utbildningsplanen kommer utbildningen under hösten 2009 att 

förlängas till två år. Utbildningen har en nationell standardiserad utbildningsplan som har 

antagits av hälsoministeriet och för att bli antagen måste vissa kriterier uppfyllas. Man ska 

vara kvinna och gärna gift. Ålder: Minst 18 år och minst 9-årig skolgång, samt att man efter 

utbildningen återvänder till sin hemby för att arbeta där.90 Dessutom måste kvinnans familj 

stödja och acceptera att kvinnan bor och studerar borta från hemmet under utbildningstiden. 

 

Kriteriet på 9-årig skolgång har varit svårt att uppfylla i en del fall, då de flesta av kvinnorna 

arnmorskeskolan i Wardak är ett bra exempel på att förändring är möjlig för Afghanistans 

n av de största utmaningarna Afghanistan står inför idag, är att utveckla och stödja mödra-

                                                

har mycket bristfällig skolgång. I dessa fall görs ett test i samband med ansökan där man 

bedömer kompetensen att klara av studierna. Under utbildningens gång finns också möjlighe-

ter till extra lektioner efter ordinarie lektionstid för dem som behöver. I anslutning till skolan 

finns ett studentboende, och ett särskilt dagis med en anställd förskolelärare, för de studenter 

som har sina barn med sig. På skolan och studentboendet arbetar förutom fyra lärare, en 

kurskoordinator, kockar, städpersonal och vakter.91 Vakterna är en nödvändig säkerhetsfaktor 

för att kvinnorna, i enlighet med purdah, hederskulturen, överhuvudtaget ska kunna bo och 

studera utanför hemmet. 

 

B

kvinnor! Med både lokala och internationella samarbetspartners går arbetet oförtrutet vidare, 

trots kollisioner mellan kvinnors nya fri- och rättigheter och gamla ingrodda kulturmönster. 

Under 2010 kommer arbetet att utökas ytterligare genom starten av nya barnmorskeutbild-

ningar även i provinserna Samangan och Sar-i-Pul. 

 

E

hälsovården. Nästan hälften av landets befolkning är mellan 0-14 år 45 %, medan 53 % är 

mellan 15-64 år. Endast 2 % är över 65 år.92 Medellivslängden för både män och kvinnor är 

väldigt låg, endast 43-45 år. I genomsnitt föder en fertil kvinna 6,8 barn, och barnadödlighe-

ten uppgår till 165 per 1 000 födda, där många dör före 1 eller 5 års ålder.93 Eftersom ålders-

strukturen är fördelad på detta sätt, och till större delen består av unga män och kvinnor i fertil 

ålder är behovet av en väl fungerande barn- och mödrahälsovård för både barn och kvinnor av 

 
89 Johansson, Afghanistannytt, nr.2/09: 5 
90 Johansson, Afghanistannytt, nr.2/09: 5 
91 Johansson, Afghanistannytt, nr.2/09: 5 
92 Afghanistan, SAK, 2005:345 
93 Afghanistan, SAK, 2005:345 + Daleke, red. UI:s Afghanistan, 2007: 31. 
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högsta prioritet. Den största utmaningen är troligen att övervinna de könsrelaterade hinder 

som ligger dolda i de gängse sociala mönstren inom både religionen och traditionen. 

 

Efter denna undersökning; dels av den afghanska kvinnans situation ur religiöst och kulturellt 

perspektiv, och dels mödrahälsovårdens utformning i Afghanistan, kommer jag nu att diskute-

ra uppsatsens syfte och frågeställningar, med fokus på vilken roll, religionen och dels tradi-

tionen, i detta fall de pashtunska levnadsreglerna Pashtunwali, spelar, när det handlar om 

mödrahälsovårdens funktion i Afghanistan och de afghanska kvinnornas rätt till sina egna liv 

och sina egna kroppar. 
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5. Diskussion och analys 

 

Många anser att orsakerna till den konservativa kvinnosynen i Afghanistan beror på en 

felaktig tolkning av islam. Carol le Duc, som arbetat med mänskliga rättigheter och gender-

frågor i provinsen Herat i 10 år säger: ”Okunnighet om islam är ett av de största hindren till 

utveckling.”94 En studie från det afghanska kvinnoministeriet visar att den diskriminerande 

behandlingen av kvinnor beror till största delen på traditionen, 40 % och till endast 25 % på 

en sträng tolkning av religionen.95 

 

När det handlar om på vilket sätt religion och tradition, i detta fall islam och pashtunwali, 

påverkar mödrahälsovårdens utformning i Afghanistan, får man hålla i minnet att både den 

afghanska kulturen och islam, sedan urminnes tider placerat kvinnorna i förutbestämda 

sociala roller formade av en särpräglad patriarkal kultur. Religionen är starkt sammanknuten 

och influerad av det pashtunska klansamhällets uråldriga levnadsregler pashtunwali, och det 

är i stort sett omöjligt att i vissa fall särskilja religionen från traditionen. Trots att Koranen 

fastslår att kvinnor och män, själsligt och moraliskt sett är varandras jämlikar, är Koranen 

slående obarmhärtig i vissa av sina uttalanden om kvinnan och hennes sociala och mänskliga 

rättigheter. T.ex. (Koranen 4:34, 4:15, 2:223). Dessa verser vittnar om männens utpräglade 

kontroll över kvinnorna, socialt, sexuellt och existentiellt, alltså även frågor om liv och död. 

Avsaknaden av en fungerande mödrahälsovård beror enligt min mening, förutom praktiska 

olämpligheter, på de många uttalanden i Koranen som ger tydliga nedsättande direktiv angå-

ende kvinnors rättigheter och värde. En annan bidragande orsak till den nedsättande kvinno-

synen inom islam är med stor sannolikhet Muhammeds negativa uttalanden om kvinnor i 

haditherna,96 som har stor betydelse i hur man tolkar Koranen. Variationen i Koranens 

uttalanden om kvinnans ställning och rättigheter är relativt stor, men trots många positiva 

uttalanden visar ändå verkligheten att de som har tolkningsföreträde, alltså männen, i slutän-

den tolkar texterna till sin egen fördel och med religionen som täckmantel, brister i respekt för 

kvinnors mänskliga rättigheter. 

 

Vilken roll religionen respektive traditionen har när det gäller den afghanska kvinnans rätt till 

sitt eget liv och sin egen kropp, ligger enligt min mening djupt dold i den muslimska kultu-

                                                 
94 Afghanistan, SAK, 2005: 129. 
95 Afghanistan, SAK, 2005: 129. 
96 Islamisk tradition som är vägledande för den klassiska Korantolkningen. 
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rens vagga. Att islam är männens religion är tydligt genom att alla kvinnors fri- och rättighe-

ter är i beroendeställning till det patriarkala system som styr i stort sett allt socialt och kultu-

rellt liv i det muslimska samhället. Religionens respektive traditionens roll, när det gäller 

kvinnans rätt till sitt eget liv och sin egen kropp är enligt min mening, tätt sammanflätade 

sedan generationers utövande och accepterande av dessa patriarkala system, som båda utövar 

ett starkt tryck, både socialt och kulturellt i synnerhet över kvinnorna. För en afghansk kvinna 

är det livsnödvändigt att hon betraktas som en god muslim och lever efter de lagar och regler 

som traditionen bjuder, annars riskerar hon att stötas ut ur samhällsgemenskapen. Attityden 

”en bra kvinna är en lydig kvinna” är allmänt accepterad av både män och kvinnor, och det 

sociala trycket är oerhört hårt för alla kvinnor, att de ska integreras i de sociala mönster som 

är religiöst och kulturellt accepterade. Det är också främst de pashtunska levnadsreglerna i 

förening med hur man tolkar islam, som bestämmer vilken frihet och vilka rättigheter en 

kvinna i det afghanska samhället skall ha. 

 

Kvinnans undertryckta roll förstärks ytterligare av att den afghanska hederskulturen purdah, 

utövar ett starkt tryck över kvinnors frihet och sociala rörelseförmåga. För kvinnorna innebär 

purdah att de inte får träffa någon utomstående man utanför familjen utan en manlig beskyd-

dare från den egna familjen. Hederskulturen inom pashtunwali innebär också att männen 

måste försvara sin ära och heder, namus. Detta betyder att en mans ära beror på hans förmåga 

att styra över och försvara sin egendom, och i vilken utsträckning han lyckas hålla kontroll 

över kvinnorna i familjen. För en kvinna betyder detta att hennes rörelsefrihet och makt att 

själv bestämma över sitt eget liv är starkt begränsad. Att hederskulturen purdah och namus, är 

en av de största orsakerna till de afghanska kvinnornas begränsade fri- och rättigheter är 

m.a.o. utom allt tvivel, och utgör ett av de största hindren när det handlar om en kvinnas rätt 

till att själv bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. När det handlar om den bristfälli-

ga mödrahälsovården för Afghanistans kvinnor, är de afghanska kvinnornas verklighet och 

livssituation ett levande bevis på att de kvinnoförtryckande attityderna är allmänt socialt 

accepterade hos både män och kvinnor. Kvinnor och män anammar de gamla sociala mönst-

ren och för dem vidare till nästa generation. Mödrar förväntar sig att deras döttrar ska föra 

traditionen vidare på samma sätt som de själva har gjort, och svärmödrar är ointresserade av 

att deras sonhustrur skaffar sig en utbildning. 

 

I vilken mån kvinnoförtrycket härrör från religiösa eller traditionella levnadsregler, i detta fall 

pashtunwali, är enligt min mening svårt att säga. Inom islam och pashtunwali, är det tydligt 
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att religion och tradition är tätt sammanflätade, efter att under århundradens lopp existerat 

sida vid sida och utövat inbördes påverkan och beroende av varandra. Min tanke är att just 

islam och traditionen pashtunwali; två var för sig patriarkala system med kvinnoförtryckande 

böjelser, i förening med varandra blir en mycket olycklig sammanslutning, som i första och 

sista hand drabbar kvinnorna. 

 

När det handlar om den afghanska kvinnans rätt till en adekvat mödrahälsovård, är hon även i 

detta fall helt beroende av om hennes man tillåter att hon uppsöker en läkare eller barn-

morska. När det gäller mödrahälsovård och gynekologiska undersökningar, måste läkaren 

eller barnmorskan till varje pris vara en kvinna, då en manlig läkare absolut inte får undersöka 

en kvinnas underliv. Detta kulminerade under talibanernas styre, eftersom de förbjöd alla 

kvinnor att arbeta, vilket fick till följd att den kvinnliga delen av befolkningen blev lidande, 

då de inte hade någon tillgång till kvalificerad mödra-, hälso-, eller läkarvård. Att just taliba-

nernas hårda förtryck av kvinnor, kan finna ursäkter för och skäl till, att med religionens 

täckmantel hänge sig åt en sådan utstuderad könsrasism, är något som enligt min mening, i 

egentlig mening borde vara en religiös rörelse helt främmande. Deras extrema tolkning av de 

muslimska sharialagarna, i kombination med den pashtunska stamlagen pashtunwali är ett 

skrämmande exempel på hur religion och tradition tillsammans kan bli något helt galet och 

människofientligt, när det spårar ur från naturliga etiska normer som värnar om mäns och 

kvinnors gemensamma kärlek och respekt för varandra. 

 

Frågan om religionens och traditionens roll i mödrahälsovårdens funktion i Afghanistan, 

lyfter fram nödvändigheten av frågan om de mänskliga rättigheterna! Flera faktorer som 

gjorts i flera undersökningar pekar på att grunden till ett demokratiskt och jämlikt samhälle, 

bygger på att samhället arbetar för och stödjer de mänskliga rättigheterna.97 I den undersök-

ning om mödradödlighet som gjordes i provinsen Herat år 2002, konstaterades att det i första 

hand handlar om grundläggande mänskliga rättigheter; näringsrik mat, tak över huvudet och 

tillgång till rent vatten. Som situationen är i dag uppfylls inte dessa grundläggande rättigheter 

för en stor del av Afghanistans befolkning. För kvinnorna är situationen dessvärre ännu 

svårare eftersom deras rättigheter och individuella frihet inte respekteras i det gängse kultur-

mönstret. Barnäktenskap, ofrivilligt sex och våldtäkter inom äktenskapet hör till de afghanska 

kvinnornas vardag, och trots att en afghansk kvinna i genomsnitt föder 6-8 barn, är de i de 

                                                 
97 Amowits, Lynn L, 2002: 1289. 
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flesta fall förbjudna att använda preventivmedel. Andra orsaker som hindrar kvinnorna från 

ett liv i självbestämmande och egen frihet, är bristen på utbildning och arbetsmöjligheter, 

vilket ytterligare ökar deras redan minimala valmöjligheter till att finna andra alternativ än de 

som står dem till buds i det gängse kulturmönstret. 

 

Om det ljumma intresset för de mänskliga rättigheterna, när det handlar om kvinnors fri- och 

rättigheter, beror på religionen eller traditionen, är svår att besvara. Min uppfattning är att 

religionens och traditionens roll inom den afghanska kulturen har blandats samman och 

skapat ett livsmönster som har sin förankring och livskraft, både inom religionen och traditio-

nen, i detta fall islam och pashtunwali. I den ofta hårda kampen för att överleva har kvinnor 

och män, generation efter generation, bevarat och fört vidare sina förfäders traditioner och 

normer, i både religiöst och kulturellt hänseende. Varför det patriarkala mönstret inom både 

islam och pashtunwali utvecklats till ett kvinnoförtryckande system som systematiskt gått in 

för att förminska och tillintetgöra kvinnors fri- och rättigheter är något som enligt min mening 

har sin grund i männens tolkningsföreträde och anspråk på makt. Min analys visar, att dessa 

system i slutänden slår tillbaka på hela befolkningen, och gör att alla; män, kvinnor och barn, 

får sina liv beskurna på de grundläggande mänskliga rättigheter som utgör kärnan till att 

kulturen och samhället, förmår skapa den grundtrygghet för både män och kvinnor, som varje 

nation med självrespekt bör ha. Med detta avslutar jag min diskussion och analys och går in 

på uppsatsens femte och sista del: Sammanfattning och slutsats av hela undersökningen. 

 

 29



6. Sammanfattning 

 

Den diskriminerande kvinnosynen i Afghanistan går att härröra sedan otaliga generationer 

tillbaka, och beror enligt min mening på; det i både religion och tradition utpräglade patriar-

kala systemet som utestänger kvinnor från ett socialt liv utanför hemmet. 

 

Svårigheten att skilja religionen från traditionens roll, och vice versa, beror också på att både 

religionen och traditionen genom århundradenas lopp blivit tätt sammanflätade med varandra 

och format den muslimska kulturen till vad den är i dag. Som en cancersvulst i denna genom 

generationer tillbaka löpande kulturyttring, återfinns det patriarkala förtrycket av kvinnan. Än 

i dag, i vårt tjugoförsta århundrade är det oförändrat, trots utvecklingen på det tekniska 

området och den ökade medvetenhet globalt sett, om mäns och kvinnors lika värde och alla 

människors mänskliga rättigheter. 

 

När det handlar om att avgöra vilken roll religionen respektive traditionen spelar för mödra-

hälsovårdens funktion för Afghanistans kvinnor, tror jag det är viktigt att hålla i minnet att det 

både inom islam och pashtunwali så djupt förankrade hedersbegreppet, utgör en mycket 

central faktor för både kvinnor och män. Min analys visar att det afghanska hedersbegreppet 

är en av de största orsakerna till den bristfälliga mödrahälsovården, och till att de afghanska 

kvinnorna inte har makten över rätten till sina egna liv och sina egna kroppar. Ett annat stort 

hinder för kvinnors frigörelse är att de kvinnoförtryckande attityderna är allmänt accepterade. 

I egentlig mening skulle jag vilja säga att det hårda sociala trycket inom det afghanska 

hedersbegreppet, som har sina ursprung både inom religionen islam och traditionen pashtun-

wali, utövar ett starkt förtryck på både män och kvinnor. Detta, eftersom en hel nation, 

förutom kvinnorna; både män, barn och gamla, blir drabbade av det utstuderade hårda kvinno-

förtryck som i sin största tragik visar sig i den katastrofalt höga barn- och mödradödligheten, 

och i kvinnornas lidande och kamp för rätten till sina egna liv och sina egna kroppar. 

 

Min uppfattning är att islam i den form som utövas i Afghanistan, är en kvinnoförtryckande 

religion, och orsaken därtill tror jag står att finna i det faktum, att det är männen som under 

generationernas gång, alltid haft tolkningsföreträde, och därigenom företrädesvis tolkat 

Koranens texter till sin egen fördel. Genom det patriarkala systemet som rättfärdigar kvinnors 

förtryck har muslimska män, under århundradenas gång oförtrutet fört religiösa och traditio-
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nella normer vidare, under den täckmantel som religionen gett. Vad detta har gett för resultat, 

är enligt min mening; dels fattigdom, ökad barn- och mödradödlighet, och brist på grund-

läggande mänskliga rättigheter. Allvaret i dessa brister som härrör ur det patriarkala förtrycket 

mot kvinnor, kan om det inte förhindras, ödelägga ett helt lands utveckling och framtid. Varje 

nation är beroende av hela sin befolkning. Att både män och kvinnor, gemensamt kan finna 

vägar till överlevnad och utvecklingsmöjligheter för sig själva och det uppväxande släktet är 

en självklarhet som har sin grund i gemensamma mänskliga rättigheter. Det som har hänt 

Afghanistans kvinnor är utom all fattningsförmåga, och vi i den övriga världen får inte 

glömma, eller blunda för de afghanska kvinnornas krav på sina mänskliga rättigheter. 

 

I vårt tjugoförsta århundrade, med den utvecklade teknik som möjliggör att vi kan ha kontakt 

med hela världen hemma i vårt vardagsrum, kan inte förtryck av mänskliga rättigheter fortgå 

utan att protester höjs från världens olika hörn. En grupp som har fått hela världens blickar 

riktade mot sig, är Afghanistans kvinnor! Detta, genom den utstuderade och kvinnofientliga 

könsrasism som islamisk fundamentalism; i detta fall, talibanernas tolkning av islam står för. 

Just när det handlar om förtryck av kvinnors fri- och rättigheter är talibanernas religiösa nit 

skrämmande effektiv. Orsaken till att Afghanistan placerade sig som näst högsta nation efter 

Sierra Leone, på länder med högst mödradödlighet, beror med största sannolikhet på taliba-

nernas extrema förtryck av Afghanistans kvinnor. I detta fall är det inte svårt att konstatera att 

det är religionen, i kombination med traditionen, som i en människofientlig fanatism funnit 

medel och verktyg till att förtrycka den kvinnliga halvan av befolkningen. 

 

Med fokus på mödrahälsovårdens funktion och kvinnors rättigheter, anser jag att Afghani-

stans kulturella och religiösa prägel även talibanerna förutan, befinner sig i ett skede där både 

religionen och traditionen, utövar ett starkt religiöst och kulturellt förtryck över just kvinnor-

na. Enligt min menig är det hög tid att både islam och de kulturella levnadsreglerna pashtun-

wali, öppnar sig för en reformationsprocess, där både religionen och traditionen, som utgör 

kittet i den afghanska kulturen, gör sig mottagliga för en humanare och liberalare syn på 

kvinnors lika fri- och rättigheter. Afghanistans kvinnor behöver upprättelse! Afghanistans 

kvinnor har rätt till en professionell och adekvat mödrahälsovård! Afghanistans kvinnor har 

rätt att kräva makten tillbaka över sina egna liv och kroppar! Om Afghanistans kvinnor inte 

ges gehör för sina mänskliga rättigheter; nationellt och internationellt, återstår endast lidande 

och misär för ett helt lands befolkning, detta på grund av en utstuderad könsrasism, med rötter 

inom både en patriarkal religion och kultur. 
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1. Inledning

Afghanistan är ett land som är hårt drabbat av barna- och mödradödlighet. Enligt UNICEF uppmättes år 2002 den näst högsta mödradödligheten i världen: 1600 kvinnor per 100 000 levande födda barn.
 Det innebär att en kvinna dör i barnsäng var 27: e minut.
 Av dessa dödsfall i Maternal Mortality, MM är 78 % onödiga dödsfall, som är möjliga att undvika genom ett snabbt uppbyggande av den kvinnliga hälsovården i form av kvinnliga hälsovårdare och barnmorskor.
 Till dödsfall förorsakade genom MM, räknas komplikationer i samband med graviditet, förlossning och tiden upp till 6 veckor efter förlossningen.
 År 2002 uppmätte UNICEF den högsta mödradödligheten någonsin i den avlägsna provinsen Badakshan, med hela 6 500 dödsfall per 100 000 födslar, som är den högsta mödradödlighet som har dokumenterats i hela världen.


Förutsättningarna för ett lands utveckling och välstånd är framförallt kvinnors och barns hälsa och livskvalité. Inom den afghanska kulturen är mödrarnas unga ålder en av de vanligaste orsakerna till att det uppstår komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Mitt antagande är att religionen spelar en avgörande roll till att Afghanistans kvinnor blir mödrar vid alldeles för unga år. Svårigheten är att särskilja religionen från traditionen. Koranen ger tydliga anvisningar angående kvinnors liv och rättigheter. Det gör även de pashtunska levnadsreglerna pashtunwali.
 Jag har därför valt att undersöka vilken roll religionen spelar för kvinnornas rätt till en adekvat mödrahälsovård och på vilket sätt mödrahälsovården kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalité för både kvinnor och barn.

Eftersom Afghanistan är ett mytomspunnet land med en både våldsam och intressant historia följer först en kort historisk tillbakablick som innehåller en översiktlig politisk och religiös historik över landets viktigaste händelser.

1.1 Historisk tillbakablick


Afghanistan är ett land som från det tidiga 320-talet f. Kr. som har varit buddhistiskt, för att senare från 633-871 e.Kr. konverterat till islam.
 Sedan dess har Afghanistan befunnit sig under muslimskt välde och islam har varit den rådande religionen med sin typiska patriarkala framtoning, vilket är utmärkande för den afghanska kulturen med dess starka traditionella syn på kvinnan och sin påverkan på just flickors och kvinnors sociala roller inom familj och samhälle. Den afghanska kulturen vilar på islams läror om barmhärtighet och jämlikhet och sedan 1923 har alla afghanska konstitutioner innehållit de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 Dessa konstitutioner fick ett abrupt avslut i och med talibanernas invasion av Kabul i september, 1996, då dessa islamistiska fundamentalister införde ett tillstånd av rättsskipning med tillämpning av sharialagar i dess mest extrema former.
 Den afghanska kulturen är känd för sin tolerans mot andra folkslag och den afghanska traditionen kännetecknas av en hållning som står för att stödja den sida som verkar kunna ta makten och därmed borga för fred.
 Detta är en av förklaringarna till att talibanerna på ett till synes lätt sätt kunde ta makten, eftersom många anslöt sig till dem frivilligt; både provinser och privatmiliser anslöt sig kollektivt.


Det första afghanska riket skapades 1747 och man införde monarki som sträckte sig fram till 1973 då republik infördes, genom att förre premiärministern Mohammed Daoud, avsatte sin kusin kung Zahir genom en kupp.
 Afghanerna har befunnit sig i krig i stort sett under större delen av sin historia, både före och efter rikets skapande; dels i inbördes strider mellan rivaliserande grupper och stammar och dels i politiska konflikter som en följd av kupper och störtanden av olika kungar. Från år 1839 och fram till år 1919 utspelades det första, andra och tredje angloafghanska krigen.


År 1921 ingick Afghanistan sitt första avtal med Sovjetunionen vilket ledde till att Sovjet började ge bistånd till kungadömet Afghanistan.
 Detta pågick fram till 1978, då det kommunistiska PDPA, People’s Democratic Party of Afghanistan avsatte och avrättade den dåvarande ledaren Mohammed Daoud genom en kupp.
 Den stora Saur-revolutionen var en realitet och kommunisterna utropade den Demokratiska Republiken Afghanistan och utsåg en president; Muhammed Taraki.


Under julhelgen 1979 invaderade Sovjet Afghanistan, och landet skulle nu komma att befinna sig under ockupation i tio år (1979-1989).
 Under dessa år bedrev motståndsrörelsen; mujahedin,
 ett kompakt motstånd mot invasionsmakten. Åren mellan att Sovjet lämnade Afghanistan och fram till att talibanerna tog makten (1989-1996), kännetecknades av oroligheter i många provinser och i stort sett rådde anarki på grund av att lokala ledare tog makten över små områden och härskade med våld över invånarna. Orsaken till att talibanerna välkomnades som befriare när de började uppträda, berodde dels på deras förankring i den pashtunska traditionen, och det faktum att de lade under sig de landområden som tidigare stått under provinsiell anarki på grund av inbördeskriget.
 Detta gjorde att folket såg dem som presumtiva befriare och man trodde att talibanerna skulle verka för att den efterlängtade freden skulle kunna införas.

Att talibanernas regim sedan skulle visa sig innebära ett skräckvälde för dem som inte höll sig inom de givna ramarna bidrog också till att lägga landet för talibanernas fötter. Under de fem år talibanregimen regerade (1996-2001) utsattes landets befolkning av stympning, tortyr, dödsstraff och en total förintelse av yttrande- och religionsfriheten.
 Talibanerna lyckades också ödelägga den grund till demokrati och mänskliga rättigheter som tidigare funnits i den afghanska konstitutionen och särskilt flickors och kvinnors rättigheter tillintetgjordes till ett minimum som innebar att flickor och kvinnor inte längre hade några egna rättigheter utan en mans godkännande.


Den 11 september 2001 skedde terroristgruppen Al Qaidas attacker mot World Trade center och Pentagon i USA. USA inleder Operation Enduring Freedom, OEF, en del av det globala ”kriget mot terrorismen”, vilket resulterar i att USA invaderar Afghanistan i november 2001 och talibanregimen faller.
 I och med detta stiftas en internationell överenskommelse om Afghanistan i Bonn redan samma år, och de internationella säkerhetsstyrkorna ISAF bildas efter beslut i FN:s säkerhetsråd.
 ISAF-styrkorna har, på mandat av FN:s säkerhetsråd som uppgift att understödja landet med förbättrad säkerhet och bevaka och bevara lag och ordning i landet.


Efter talibanregimens fall utsågs en interimsregering med Hamid Karzai som president, och det första presidentvalet någonsin hölls i oktober 2004, då Karzai valdes till Afghanistans president.
 I september 2005 hölls det första valet till parlament och provinsråd på över 30 år, och en intensiv demokratiseringsprocess med ett folkvalt demokratiskt statsskick med ansvar över landets återuppbyggnad tog sin början.


En kvinnokonvention inrättades redan våren 2003, där landets nya konstitution fastställer att Afghanistans medborgare – män och kvinnor – har lika rättigheter och skyldigheter inför lagen.
 Mycket är tyvärr bara retorik, då verkligheten visar att de kvinnor som vågar bryta mot de rådande sociala normerna ofta utsätts för både fysiska hot och ryktesspridning.
 Situationen för Afghanistans kvinnor är fortfarande mycket allvarlig, men det finns och spirar ett nytt hopp. Efter över 30 års krig; med Sovjets 10-åriga ockupation, inbördeskriget och nu senast talibanernas terror, har Afghanistans krigströtta folk äntligen börjat få framtidstro om att kunna bygga upp landet på fredlig väg mot en stabil och demokratisk utveckling.

Talibanerna är trots allt fortfarande ett stort hot mot ett fritt Afghanistan och deras attacker slår urskiljningslöst mot både civila och myndigheter. I ett samhälle som under så lång tid präglats av våld och terror pågår nu ett intensivt arbete för att bygga upp och stärka de samhällsfunktioner som kollapsat. Under historiens lopp har Afghanistans kvinnor alltid fått stå tillbaka för den manliga delen av befolkningen. Kvinnors behov och rättigheter har inte beaktats eller respekterats på ett likvärdigt sätt som männens. Ett område som är väldigt eftersatt är mödrahälsovården. I denna uppsats vill jag undersöka vilken roll religionen spelar; både i avseende på de afghanska kvinnornas liv, och inom den afghanska mödrahälsovården.

2. Syfte och frågeställning

Min avsikt i denna uppsats är att undersöka den afghanska kvinnans ställning och roll, dels enligt religionen/Koranen och dels enligt den afghanska kulturen, som är starkt influerad av de pashtunska levnadsreglerna pashtunwali. Jag har valt att fokusera på vilket sätt mödrahälsovårdens funktion påverkas av religionen, respektive traditionen pashtunwali.

Mina frågeställningar är:


· Vilken roll spelar religionen, respektive traditionen pashtunwali, när det handlar om mödrahälsovårdens funktion för Afghanistans kvinnor?

· Vilken roll spelar religionen, respektive traditionen pashtunwali, när det handlar om de afghanska kvinnornas rätt till sitt eget liv och sin egen kropp?

3. Metod och material

Materialet till denna uppsats består i första hand av litteratur som handlar om Afghanistan; dels om landets kultur och historia, men främst om kvinnornas situation i landet. Till den första och andra undersökande delen som handlar om kvinnans situation; dels enligt Koranen, och dels enligt den afghanska kulturen, har källitteraturen till stor del varit; dels Koranen och några Internetsidor i ämnet, samt en artikel, Delloye, som behandlar ämnet; kvinnans situation enligt Koranen. Sekundärlitteratur till dessa avsnitt har varit dels, Svenska Afghanistanskommittén, SAK:s, böcker Afghanistan och Dupree’s, Afghanistan över en kopp thé. Till sekundärlitteratur till dessa avsnitt hör också SAK:s medlemstidning Afghanistannytt.

Till den tredje undersökande delen som behandlar ämnet mödrahälsovård och mödradödlighet i Afghanistan, har källitteraturen i första hand varit två akademiska artiklar och en Mastersuppsats, skrivna på engelska. En av artiklarna har jag beställt genom HIG:s bibliotek/Science Direct, Currie, och den andra har jag beställt/köpt via kommunbiblioteket i Ljusdal, Amovitz, Lynn L. Mastersuppsatsen har jag lånat via fjärrlån vid nämnda kommunbibliotek, Kaartinen. Förutom detta material har jag som sekundärlitteratur till detta avsnitt använt mig av SAK:s bok Afghanistan och SAK:s medlemstidning Afghanistannytt.

Som ytterligare underlag för mina undersökningar har jag även använt mig av några dokumentärromaner som behandlar ämnet kvinnors situation i Afghanistan, Schefter, K och Shakib, S. Annan sekundärlitteratur har varit Utrikespolitiska Institutets; 911 Afghanistan, och Amnestys medlemstidning Amnestypress.

Utifrån detta material har jag sedan gjort en undersökning utifrån syfte och frågeställningar, och valt att redovisa arbetet som en litteraturstudie. Som upptakt på uppsatsarbetet har jag medverkat på SAK:s konferens Beyond the Burqa: Women’s Empowerment in Afghanistan på Utrikespolitiska Institutet i Stockholm, den 5 november 2009. Materialet till uppsatsen har bearbetats genom att jag noga har läst och studerat de olika artiklarna, Internetsidorna och litteraturen i ämnet.

För att kunna redovisa materialet på ett bra sätt har jag sedan strukturerat uppsatsen i sex olika delar. Den första delen innehåller en inledning, samt en historisk tillbakablick som mynnar ut i uppsatsens andra del; syfte och frågeställningar, samt denna tredje beskrivande metoddel.

Därefter kommer jag in på den fjärde undersökande delen som inleds med en översiktlig genomgång över kvinnans ställning enligt Koranen. Efter detta kommer ett avsnitt som handlar om kvinnans ställning och roll inom den afghanska kulturen, och till sist en sammanställning över mödrahälsovårdens funktion för Afghanistans kvinnor.

I den femte delen kommer jag att diskutera och analysera uppsatsens frågeställningar, och slutligen i den sjätte och sista delen, sammanfattar jag uppsatsens innehåll och resultat.

Efter att jag nu har redogjort för uppsatsens innehåll och dess strukturering kommer jag nu in på den undersökande delen. Denna första undersökande del behandlar kvinnans ställning enlig Koranen. Detta för att läsaren ska få en bättre orientering i den afghanska kvinnans situation ur religionens perspektiv.

4. Undersökning

För att få en så sann och heltäckande bild som möjligt på det begränsade utrymme som en B-uppsats har att ge, har jag valt att undersöka den afghanska kvinnans situation, med fokus på religionens och traditionens roll i mödrahälsovården, dels ur ett religiöst och dels ur ett kulturellt perspektiv. I båda undersökningarna har jag eftersträvat att redogöra för kvinnans situation, både på ett kritiskt – negativt och på ett accepterande – positivt sätt. Ganska snabbt förstår jag att Koranen; muslimernas heliga skrift, uttalar sig både till kvinnans fördel och till hennes nackdel. Det är till stor del en fråga om hur man väljer att tolka texten som avgör vilken ställning en kvinna får gentemot en man. En annan avgörande aspekt är också vilken tradition som är rådande, då traditionens roll spelar en stor betydelse just inom islam. När det handlar om kvinnans ställning enligt den afghanska kulturen är det just traditionens roll som är den mest utmärkande. I den sista undersökningen som handlar om mödrahälsovårdens funktion för de afghanska kvinnorna, har min avsikt varit att redogöra för den aktuella situationen, med siktet inställt både på de stora bristerna, och som en konsekvens av detta; de stora utmaningar detta innebär, med förändringar i både det sociala och kulturella livet för både män och kvinnor.

4.1 Kvinnans ställning enligt Koranen


I Afghanistan är islams båda huvudriktningar; sunni och shia representerade, där ca 80 % tillhör sunni islam, och ca 19 % shia islam.
 Sedan generationer tillbaka är Afghanistan ett land med många olika etniska grupper. Den största folkgruppen är pashtuner, som utgör nästan hälften av landets befolkning (ca) 42 %.
 Religionen styr i princip alla praktiska angelägenheter där det pashtunska klansamhällets uråldriga levnadsregler, pashtunwali, spelar en stor roll.

Koranen fastslår till att börja med att kvinnor är själsligt sett männens jämlikar med samma ansvar att dyrka Gud swat;
 ett tecken på respekt när muslimer skriver eller säger swat om Allah, och att de båda skall få samma belöning för sina strävanden:

Männen som underkastar sig, kvinnorna som underkastar sig, de troende männen, de troende kvinnorna, de lydiga männen, de lydiga kvinnorna, de sanningsenliga männen, de sanningsenliga kvinnorna, de ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna, de vördnadsfulla männen, de vördnadsfulla kvinnorna, de generösa männen, de generösa kvinnorna, de fastande männen, de fastande kvinnorna, de kyska männen, de kyska kvinnorna, och männen som firar minnet av GUD ofta, och de högtidlighållande kvinnorna; GUD har preparerat förlåtelse och en stor belöning för dem.

(Koranen: 33:35)

Koranen fastslår likaså att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter moraliskt


och andligt och att både män och kvinnor som lyder Gud skall åtnjuta Guds välsignelser och


Nåd i samma utsträckning:

De troende männen och kvinnorna är förenade med varandra. De förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, de iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), och de lyder GUD och Hans budbärare. Dessa kommer att ösas med GUDs nåd. GUD är allsmäktig, den Visaste.” (Koranen: 9:71)

Trots Koranens tydlighet när det gäller mäns och kvinnors jämlikhet andligt och moraliskt sett, blir skillnaderna tydliga när det handlar om kvinnans sociala roller och förhållandet mellan mannen och kvinnan i äktenskapet. Även på frågan om, och i vilken utsträckning kvinnor äger intelligens och förstånd ger religionen tydliga svar. I en av de mest erkända haditherna;
 Sahih Al-Bukhari, ger Muhammed uttryck för sin nedvärderande uppfattning över kvinnors intellektuella och förståndsmässiga förmåga, i det han säger: ”O, kvinnor! Jag har inte sett några mer efterblivna i intellekt och religion än ni.”
 Muhammeds uttalanden i haditherna är vägledande inom islamisk tradition och har stor relevans för den klassiska Korantolkningen och därmed stort inflytande över kvinnors rättigheter och livssituation.


Traditionellt inom muslimsk kultur är det kvinnan som har huvudansvaret för hemmets och barnens skötsel. I flera Korantexter framhålls att kvinnans plats först och främst är i hemmet och att det är mannen som ansvarar för försörjningen. Som både familjens och kvinnans överhuvud står mannens rättigheter över kvinnans i flera juridiska frågor t.ex. frågor om vittnesmål och arvslotter. Följande Koranvers talar om att en kvinnas vittnesmål i juridiska frågor bara är värd hälften av en mans:


Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen. (Koranen: 2:282)

Följande Koranvers brukar tolkas som att mäns och kvinnors vittnesmål är helt jämställda, och är ett exempel på Koranens variation i sina uttalanden om kvinnors rättigheter eller skyldigheter:


Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vittnen, får vittnesmålet godtas om han svär vid GUD fyra gånger om att han talar sanning. Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig GUDs fördömelser över honom om han ljög. Hon ska anses oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han är en lögnare. Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig GUDs vrede över henne om han talade sanning. (Koranen: 24:6-9)

Mannen har också laglig rätt att tillrättavisa kvinnan, med våld om så behövs:

Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper, och gjorde dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig. (Koranen: 4:34)

Följande Koranvers ligger till grund för den muslimska traditionen att stena kvinnor till döds efter misstankar om äktenskapsbrott:

De som begår äktenskapsbrott bland era kvinnor, måste ni ha fyra vittnen mot. Om de vittnar, ska ni låta sådana kvinnor stanna i sina hem tills de dör. Eller tills GUD skapar en utväg för dem. (Koranen: 4:15)

Det finns olika tolkningar på denna Koranvers, men frasen ”att stänga inne tills de dör” har tolkats både som levande begravning, alternativt stening eller 100 piskrapp.
 Inom islam förekommer det hedersmord, på både kvinnor och män. Mörkertalet är stort och bruket av rättsskipning med gamla traditionella sharialagar som inte lämnar något utrymme för den enskilda individens fri- och rättigheter är allmänt accepterat. Omvärlden nås med jämna mellanrum av fasansfulla rapporter om människor som bragts om livet pga. ”förbjuden kärlek”.
 Oftast är det kvinnor som blir drabbade av detta oerhörda, då den muslimska shariálagstiftningen inte slår lika hårt mot män som mot kvinnor.

Bland kvinnans sociala roller inom islam är rollen som hustru och mor den högst värderade. Genom moderskapet och rollen som hustru får kvinnan respekt och social acceptans, och det är rollen som hustru och mor som först och främst är den väsentligaste för den muslimska kvinnan.
 Därmed inte sagt att den muslimska kvinnan inte kan göra en yrkeskarriär, men denna är i så fall förenad med hustru- och modersrollen. Det finns inga belägg i Koranen för att kvinnor inte skall kunna yrkesarbeta, men huvudansvaret för familjens försörjning ligger traditionellt på mannen. Det är dock modersrollen som Koranen lyfter fram när det handlar om kvinnans rätt till respekt och vilken hennes väsentligaste roll i samhället är, och Koranen är mycket tydlig i sin uppmaning till godhet mot föräldrarna, och då särskilt modern:


Er Herre har fastställt att ni inte skall dyrka något annat än Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga ”Äh” till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt. Och sänk ödmjukhetens och godhetens vingar över dem, och säg, ”Min Herre, förbarma Dig över dem, för de har uppfostrat mig sedan spädbarnsåldern”.

(Koranen: 17:23-24)

I en av haditherna lyfter Profeten Muhammed ytterligare fram modersrollen i det han säger:


Den som är mest värd godhet är modern, modern, modern och sedan fadern!

Berättad av Al-Bukhari.


Klädnormerna för kvinnor enligt Koranen går ut på att kvinnor ska skyla sin kropp för främmande män för att inte utsätta männen för de frestelser som en kvinnas kropp anses kunna ge. Kvinnosynen och den respekt en kvinna har rätt till enligt muslimsk sed, hänger nära ihop med klädseln och påbudet att bära hijab
 dvs. huvudduken eller den islamiska klädedräkten mer allmänt, och kan sägas garantera att en kvinna behandlas med respekt och slipper bli utsatt för sexuella provokationer:


O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och de troendes fruar, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt, kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika att bli förolämpade. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast. (Koranen: 33:59)

Seden att täcka sitt huvud och ansikte härstammar från tiden före islam, då arabiska kvinnor ofta bar en khimar, en huvudprydnad, som användes till att fällas ned över den bara ryggen och en djup urringning.
 Bruket att bära hijab har institutionaliserats genom shariá, islams religiösa lagar och blivit normgivande för kvinnliga muslimer, i många fall påtvingat. Uttolkare av Koranen hänvisar till att det är för kvinnans egen säkerhet och trygghet hon påbjuds att följa Koranens klädnormer, och att det enbart är för sin egen man hon ska visa sin skönhet:

Och säg till de troende kvinnorna att sänka sin blick, och bibehålla sin kyskhet. De ska inte blotta några delar av sina kroppar, förutom det som är nödvändigt. De ska täcka sina bröst. Och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av sina makar. (Koranen: 24:31)

Kvinnornas klädsel i just Afghanistan kännetecknas av bruket att bära burka eller chadri; en heltäckande dräkt i blått eller svart, som täcker hela kroppen, samt döljer ansiktet med ett broderat galler framför ögonen. Före talibantiden var det accepterat för kvinnor att visa sig utomhus obeslöjade och utan manlig eskort, men i konservativa områden är det i dag i stort sett omöjligt för en kvinna att visa sig offentligt utan slöja eller burka eller utan en ledsagande mahram.
 Det obekväma plagget till trots, kan det för många kvinnor upplevas som en öppning ut mot samhället i övrigt, då bruket av burkan i vissa områden gör det möjligt för kvinnorna att kunna lämna hemmet ensamma för att besöka marknaden eller arbeta.


Som jag sagt tidigare, är frågan om kvinnans ställning enligt Koranen en tolkningsfråga. Skillnaderna i tolkning blir skarpare beroende på i vilken utsträckning man eftersträvar att efterleva traditionen inom sin gren av islam. Kvinnosynen varierar också kraftigt mellan olika muslimska länder vilket innebär att kvinnors fri- och rättigheter varierar i en skala från minimala möjligheter att påverka sin situation på grund av det patriarkala och traditionella synsättet, till en kvinnosyn som ger kvinnor jämförelsevis jämlika förhållanden som männens.

Denna mer liberala kvinnosyn går att känna igen bland moderna muslimer som anammar en mer liberal form av islam. Beroende på de vida skillnaderna på kvinnosynen inom islam är det svårt att få en enhetlig uppfattning och slutsats ifråga om kvinnans roll jämfört med mannens. Koranens uttalanden om kvinnan skiftar från omdömen som ger kvinnan en närapå upphöjd position till uttalanden som ger fritt fram för en förtryckande och manschauvinistisk kvinnosyn. Min uppfattning är att trots att Koranen i relativt stor utsträckning uttalar sig om kvinnan som en i sak jämbördig person som mannen, är det tyvärr de verser som ger mannen rätt att förtrycka kvinnor som har getts tolkningsföreträde genom historiens gång. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att när Koranens budskap och islam på 600-talet bröt igenom i den förislamiska arabvärlden, innebar det i mångt och mycket en revolution beträffande kvinnans ställning.

Den franska författarinnan Isabelle Delloye, som levde i Kabul under åren 1974-79, skriver i en artikel att Koranen värderade upp den arabiska kvinnans ställning på 600-talet. Hon pekar på att Koranens djupare mening är respekt och tolerans förenat med bilden av en gudomlig barmhärtighet.
 Tyvärr har den islamiska lagen alltid tolkats av män som tillägnat sig Koranens texter så att de passat deras egna syften.
 Männens tolkningar har sedan rotats i sedvänjor och traditioner som kvinnorna fått anpassa sig till.

Situationen i dag i många muslimska samhällen är att troende muslimer förvränger de heliga texterna till att förtrycka kvinnor i vårt 20e århundrade. Variationen på tolkningar inom islam när det gäller kvinnans ställning är m.a.o. både föränderlig och godtycklig. Att det afghanska samhället i första hand är männens värld, trots Koranens budskap om mäns och kvinnors lika värde, gestaltas tydligt i det afghanska samhället. Ett exempel är den lag från 1978 som reducerade brudpriset på försäljning av flickor.
 Den brist på medmänsklig medvetenhet som kommer till uttryck i en sådan lagstiftning visar att de lagstyrande (männen) inte förstått innebörden av begreppet; mäns och kvinnors lika värde.

Ett sista exempel på en förtryckande Koranvers som uppenbarligen tolkas bokstavligt av många muslimska män; jag tänker t.ex. på de otaliga ”forced marriage” inom den muslimska religionen och i synnerhet inom den afghanska kulturen, där flickor som ännu är barn gifts bort till 5-6-dubbelt äldre män:

Edra hustrur är för er (som) en åker; beträd därför er åker när och som ni önskar – men sörj (först) för era själar. (Koranen: 2:223)

Denna Koranvers ger mannen ”laglig” rätt till sexuellt umgänge, närhelst han önskar. Med andra ord rättfärdigar den våldtäkt inom äktenskapet och banar väg för sexuellt utnyttjande av minderåriga. En afghansk kvinna har att anpassa sig efter det uråldriga klansamhällets levnadsregler med den djupa hederskulturen inbyggd i de patriarkala livsmönstren. Unga flickor rymmer från påtvingade äktenskap eller bränner sig själva till döds.
 Rapporteringar om våld mot kvinnor är utbrett och kvinnor används även ibland som en handelsvara för att sona skulder.


Vilken roll religionen spelar för att Afghanistans kvinnor lever under ett sådant hårt förtryck i både kulturellt och religiöst hänseende är en av denna uppsats frågeställningar som jag ska försöka besvara. Efter denna översiktliga sammanställning över kvinnans ställning enligt Koranen följer nu en översiktlig sammanställning över kvinnans ställning inom den afghanska kulturen. Detta för att läsaren ska få en bättre orientering i den afghanska kvinnans situation även ur kulturellt perspektiv.

4.2 Kvinnans ställning inom den afghanska kulturen

Inom den afghanska kulturen betyder det pashtunska klansamhällets uråldriga levnadsregler pashtunwali väldigt mycket när det gäller kvinnans roll i det afghanska samhället. Pashtunwali fäster stor vikt vid begrepp som heder och hämnd och speciellt för kvinnorna är reglerna hårda och går ut på att till varje pris kontrollera och hålla dem avskilda från yttervärlden.
 Pashtunwali framhåller gästfrihet och storsinthet, men framför också krav på blodshämnd för mord och utdömer straff för äktenskapsbrott även om inga bevis finns.


Detta leder till att reglerna för umgänget mellan könen går långt utöver egentliga islamiska krav, vilket också påverkar giftermåls-, skilsmässo-, och arvsreglerna på ett sätt som ytterligare beskär kvinnorna på deras fri- och rättigheter.
 Det för Afghanistan så typiska klansamhället, där den pashtunska traditionen vidhåller att kvinnans plats är i hemmet innebär en hård kontroll av kvinnorna, eftersom familjens ära och status i mångt och mycket beror på just kvinnorna.


Den afghanska hederskulturen, purdah; är också den ett hinder för kvinnornas möjligheter att själva bestämma över sin livssituation och sin egen kropp. Traditionen purdah, går ut på att beskydda kvinnorna från utomstående män, och består av ett helt regelsystem som går ut på att skilja kvinnorna från det offentliga livet utanför familjen.
 Även männen har en motsvarighet inom hederskulturen som benämns namus.
 För en man beror hans ära på hans förmåga att styra över kvinnorna i hushållet och även om han lyckas med att försvara sin egendom. Den afghanska kulturen har sedan mångåriga generationer tillbaka levt efter dessa stamlagar och regler som avskärmar kvinnan från det övriga samhället och i stort sett erbjuder henne hemmet som den enda miljö hon är tillåten att vistas i. I Afghanistan är familjen samhällets viktigaste beståndsdel både ekonomiskt, socialt och politiskt och den djupa hederskulturen i de patriarkala mönstren och attityderna styr och bestämmer över kvinnornas handlingsfrihet. Detta har varit den afghanska kvinnans verklighet sedan uråldriga tider och betyder alltså att afghanska kvinnor sedan generationer tillbaka tvingats inrätta sina liv under denna förtryckande och patriarkala kultur som finner sin rätt att förtrycka kvinnor med de religiösa förtecken som den pashtunska stamlagen ger.

Islams genombrott på 600-800-talet bidrog dock till att kvinnors rättigheter uppmärksammades på ett nytt sätt eftersom kvinnor enligt Koranen gavs lika värde som mannen i moraliskt och andligt hänseende.
 Under förislamisk tid var kvinnors värde i stort sett obefintligt och en kvinna ansågs mer som en ägodel eller en handelsvara.
 Trots den hårda kontroll som de afghanska kvinnorna har över sin frihet, har de kunnat leva sina liv under i stort sett harmoniska förhållanden pga. de starka traditioner och den djupa trygghet som klansamhällets beskydd ger. Men en kvinnas trygghet i ett sådant klansamhälle är bräcklig och beror helt på om hon håller sig inom den egna kulturens ramar och inte överträder sin mans vilja eller samhällets regler på hur hon förväntas leva sitt liv. Så länge hon håller sig inom de av patriarkatet givna ramarna åtnjuter hon en djup respekt både inom hemmet, familjen och inom det övriga samhället, men om en kvinna överträder dessa ramar är hon i stort sett rättslös och riskerar att bli utstött ur samhällsgemenskapen.


Under den sovjetstödda kommunistregimen uppmuntrades kvinnor att utbilda sig och arbeta utanför hemmet, vilket fick till följd att den afghanska samhällsapparaten hölls igång med hjälp av ett stort antal utbildade kvinnor som övervägande arbetade inom vård och undervisning. Efter talibanernas maktövertagande förbjöds alla kvinnor att arbeta, vilket fick till följd att samhället kollapsade pga. den oersättliga arbetskraft kvinnorna utgjorde.
 Talibanerna förbjöd också all skolundervisning för flickor och kvinnor och den enda undervisning som fanns att tillgå under talibantiden var Koranskolor enbart för pojkar.

Kvinnors förbud att arbeta fick till följd att möjligheten för kvinnor att få adekvat läkarvård minimerades fullständigt pga. att i Afghanistan begränsas en kvinnas möjligheter till att få läkarvård och rätt diagnos av religiösa eller traditionella regler.
 Detta har till följd att för en kvinna med underlivsbesvär är det inte tillåtet att uppsöka en manlig läkare, och eftersom bristen på utbildade kvinnliga läkare och barnmorskor är stor blir dessa kvinnor utan adekvat läkarvård. De katastrofala följderna på denna könsrasism har blivit att Afghanistan som redan före talibantiden var ett land som varit högt drabbat av barn- och mödradödlighet, nu placerade sig som den nationen i världen med näst högst mödradödlighet efter Sierra Leone på första platsen.


Det är varje människas mänskliga rättighet att själv bestämma över sitt eget liv. Att kvinnans värde och ställning i Afghanistan är så undertryckt är ett uppenbart brott mot FN:s mänskliga rättigheter. Det senaste tillbudet för afghanerna är talibanväldet med dess förödande konsekvenser för hela landets befolkning, och i synnerhet kvinnornas. Talibanernas extrema tolkning av de muslimska sharialagarna
 i kombination med den traditionella tolkningen av den pashtunska stamlagen pashtunwali
 har inneburit en fullständig utplåning av kvinnors individuella rättigheter, helt enkelt en utstuderad könsrasism.


Speciellt kvinnans värde och möjligheter till att leva ett fritt och självständigt liv i förhållande till sig själv och sina egna val har i Afghanistan varit starkt begränsad sedan generationer tillbaka av det starka patriarkala systemet. I stort sett alla kvinnor, 99 % gifter sig, många mot sin vilja. Enligt afghansk lag är det förbjudet för en familj att gifta bort en dotter före 16 års ålder, medan det däremot inte är förbjudet för en man att gifta sig med en flicka som är under 16 år.
 Denna lucka i lagen innebär att många flickor gifts bort mot sin vilja medan de ännu är barn. Enligt en studie från departementet för kvinnofrågor och ett antal kvinnoorganisationer uppgår de flickor som gifts bort före 16 års ålder till 57 %.
 Många unga flickor och kvinnor hamnar i tvångsäktenskap där våldtäkt och misshandel anses som en av mannens självklara rättigheter. Den kvinna som vågar polisanmäla riskerar att anklagas för hedersbrott zina, eftersom den afghanska lagen sällan ställer sig på kvinnans sida.

Den internationella kvinnoorganisationen Medica Mondiale har rapporter som visar att hundratals kvinnor sitter inspärrade i afghanska fängelser anklagade för hedersbrott. Verkligheten är i stället att detta är kvinnor som själva hamnat i fängelse efter att ha anmält våldtäkt eller att de har flytt från påtvingade eller våldsamma äktenskap.
 Att unga flickor gifts bort innebär att många blir gravida medan de ännu inte är kroppsligt eller mentalt färdigutvecklade. Det övergrepp detta är mot dessa unga flickor och kvinnor övergår allt mänskligt förstånd och är ett brott mot deras mänskliga rättigheter!

Trots att talibanregimen har fallit och landet i dag har en demokratiskt folkvald president, är det starka konservativa krafter som styr kvinnornas rättigheter och rörelsefrihet. Ute på landsbygden har talibanerna behållit sina fästen vad gäller makten över lokalbefolkningen och i synnerhet när det gäller kvinnosynen. Afghanistan har ett rättssystem som har eroderats av över 25 års krig och det finns många lagar, men ingen fungerande rättstillämpning, och det är kvinnorna som får komma till korta. Det är fortfarande starka sunnitiska lagar som styr kvinnornas rättigheter och vid en konferens för kvinnors rättigheter 2005, konstaterade både Högsta Domstolen och Sunni ulamarådet, att kvinnor har tre ”rättigheter”; be, tjäna sin make och inte begå omoraliska handlingar.
 Kvinnor blir våldtagna och misshandlade i sina egna hem och om de söker hjälp riskerar de att hamna i fängelse. Situationen är i dag lika allvarlig som på talibanernas tid. Både under och efter talibanernas välde och nu senast under 2009-2010 når oss nyhetsrapporteringar som tyder på att Afghanistans kvinnor fortfarande lider under ett starkt kvinnofientligt förtryck från den manliga delen av befolkningen.

Parallellt med rapporteringar om brott mot de mänskliga rättigheterna, når oss nyheter om att många goda krafter arbetar för att förbättra förhållandena för Afghanistans folk. Som en följd av Bonnavtalet 2001, inrättades Afghanistan Independent Human Rights Commission år 2002, med uppgift att övervaka och utreda frågor kring mänskliga rättigheter. En viktig och stor uppgift för denna kommission är att skydda människor från människorättsliga övergrepp och att arbeta för att medvetandegöra begreppet mänskliga rättigheter i Afghanistan.
 Att skapa de attitydförändringar i samhället som behövs för att få afghanerna själva att förstå innebörden i begrepp som demokrati och mänskliga rättigheter, är trots de nya lagstiftningarna inte någon självklarhet. För större delen av den afghanska befolkningen är klyftan fortfarande stor mellan den nya lagstiftningen och de faktiska sedvänjorna.

En av världens främsta Afghanistankännare, Nancy Hatch Dupree, även kallad ”Afghanistans farmor” säger i en av sina krönikor: ”Aldrig har de mänskliga rättigheternas väktare riktat så skarpa blickar mot det afghanska samhället som i dag. Aldrig tidigare har afghanska representanter höjt sina röster med sådan beslutsamhet. Än så länge är all denna uppmärksamhet emellertid inte mycket mer än ett spel för galleriet, eftersom de mänskliga rättigheter som basuneras ut av det internationella samfundet än så länge inte har väckt någon passion hos afghanerna själva. Kanske beror detta delvis på de många exempel på fysiska och sociala förbrytelser i den afghanska historien. Eller kanske är det något som finns inbyggt i det afghanska samhället.”


Vilket nu är fallet, är det hög tid att uppmärksamma framförallt de afghanska kvinnornas situation internationellt sett, och på alla de sätt som är möjliga i vår globala värld; arbeta för att stödja det afghanska folket i sin kamp för ett demokratiskt samhälle, där de mänskliga rättigheterna respekteras för båda könen. Med utgångspunkt i dessa reflektioner övergår jag nu till att undersöka de afghanska kvinnornas möjligheter till en fungerande mödrahälsovård för sig själva och sina barn.

4.3 Mödrahälsovårdens situation i Afghanistan


Efter talibanväldet har kontrollen över kvinnorna tilltagit i styrka och kvinnor tillåts inte att arbeta eller utbilda sig, vilket har gjort att sjukvården för i synnerhet kvinnor i stort sett kollapsat. Ett område som har blivit särskilt eftersatt är kvinnors mödrahälsovård, då bristen på utbildade barnmorskor efter talibanregimens fall varit katastrofal. Trots de alarmerande siffrorna när det gäller den bristfälliga mödrahälsovården för Afghanistans kvinnor, håller förhållandena på att förbättras. Den afghanska regeringen har sedan några år tillbaka inlett ett omfattande samarbete tillsammans med både lokala och internationella aktörer för att bygga upp mödravården och utbilda barnmorskor och annan kvinnlig vårdpersonal.
 En av dessa utländska medaktörer är Svenska Afghanistankommittén, SAK, som sedan flera år tillbaka bedriver ett framgångsrikt samarbete med hälsoministeriet inom den afghanska regeringen.


Efter talibanernas fall i december 2001 har utvecklingen gått framåt med rekordfart. I en studie som gjordes år 2006 från 13 olika provinser, REACH, 2006
 uppgick den hälsovård som täckte det mest basala endast 7 % år 2004. År 2006 hade denna basala hälsovård ökat till 77 %. Liknande siffror visar utvecklingen av mödravården: År 2003 assisterades endast 10 % av förlossningarna inom dessa provinser av en utbildad barnmorska. År 2006 hade dessa ökat till 23 %.
 I september 2006 hade antalet barnmorskor tredubblats till uppemot 1500! Detta är en fantastisk utveckling, men det är fortfarande långt kvar till det mål på 5000 utbildade barnmorskor som behövs för att täcka behoven.


I en undersökning som gjordes år 2002 i provinsen Herat
 i Afghanistan visade resultaten att villkoren för en adekvat mödrahälsovård till stor del beror på om samhället arbetar för att främja och stödja de mänskliga rättigheterna. I det här fallet handlar det om ett antal grundläggande mänskliga rättigheter som; näringsrik mat, tak över huvudet och tillgång till rent vatten. För kvinnor handlar deras rättigheter och individuella frihet dessutom mycket om; rätten att avstå påtvingade äktenskap vid unga år, och likaså rätten att säga nej till sexuell samvaro, och rätten till preventivmedel.
 Andra orsaker som hindrar kvinnor att finna andra alternativ till för tidiga äktenskap med påföljande graviditeter, är den utbredda analfabetismen och bristen på utbildning och arbetsmöjligheter, för just kvinnor.


I samma Herat-undersökning gjordes också en enkät om attityderna rörande kvinnors mänskliga rättigheter och sociala roller. 86 % av 4065 tillfrågade kvinnor svarade att en kvinna ska ha rätt till att själv välja make, och när man vill gifta sig. 91 % svarade att kvinnan ska ha samma rätt som mannen att bestämma antal barn och tidsföljd däremellan. 79 % svarade att ”brudpris” för flickor och kvinnor ska finnas kvar och 80 % svarade att det är en hustrus plikt att ha sex med sin man även om hon själv inte vill. På frågan om mannen har rätt att slå sin hustru om hon inte lyder honom, svarade 45 % att de tyckte detta är mannens rättighet.


De tillfrågade kvinnornas svar tyder på en motstridighet i förhållande till kvinnornas faktiska verklighet, då svaren befinner sig i konflikt med deras konkreta situation, som beror på de kulturella och religiösa villkoren för just kvinnor. Av de 91 % som anser att kvinnan ska ha samma rätt som mannen att bestämma antal barn, och tidsföljd däremellan, är det likaså 80 % som svarar att det är en kvinnas plikt att ha sex med sin man även om hon själv inte vill. De 45 % som anser att mannen har laglig rätt att slå sin hustru om hon inte lyder honom, visar även det på en oroväckande obalans i attityderna till kvinnors rättigheter i det afghanska samhället, och tyder på att även kvinnorna själva är djupt rotade i de patriarkala traditioner som förtrycker deras eget kön.

I en annan undersökning rörande den höga mödradödligheten i Afghanistan och dess orsaker, skriver Leena Kaartinen, i sin avhandling från 2003, att en avgörande faktor till det katastrofala läget är, att under talibanregimen var all familjeplanering; Family Planning, FP, officiellt förbjuden.
 Detta är en av förklaringarna till att talen i mödradödlighet så drastiskt ökade åren under och efter talibanernas styre.

Utmaningarna är stora och hindren omfattar inte bara att övervinna attitydförändringar gentemot de mänskliga rättigheterna, utan också mer praktiska problem, som t.ex. problemet med transporter vid långa avstånd, som varje distriktsprovins har att ta ansvar för. Det djupast liggande problemet är trots allt de sociala och kulturella hinder som beror på kvinnors underlägsenhet kontra männen i de patriarkala systemen.
 Den höga mödradödligheten för Afghanistans kvinnor hänger med andra ord samman med både kvinnors och mäns attityder till de sociala rollerna inom familjen och samhället. Andra orsaker är den undermåliga respekten för i synnerhet kvinnors mänskliga rättigheter. Detta, i kombination med den konservativa kvinnosynen, som bottnar i kopplingen mellan religion och tradition och som ständigt är närvarande i den afghanska kvinnans liv, utgör stora hinder för kvinnors möjligheter till en adekvat mödrahälsovård.

2004 fastställde WHO, enligt global konsensus, att ge högsta prioritet till ökade möjligheter för utbildning av barnmorskor. Detta för att förbättra möjligheterna till att skapa ett tryggare moderskap för Afghanistans kvinnor, och för att uppnå målet; Millennium Development Goal: Att minska mödradödligheten före år 2015 med 75 %.


Den afghanska regeringens satsning på att utveckla och bygga ut mödrahälsovården, har resulterat i att det afghanska Ministry of Public Health, MOPH, med stöd av det amerikanska biståndsorganet USAID, sedan 2003, gemensamt lägger allt fokus på barns och kvinnors hälsofrågor. En av hälsoministeriets nyckelroller och huvudaktiviteter är stöd av utbildning till bybarnmorskor, community midwifes.
 Arbetet har utvecklats snabbt och 2009 bedrevs barnmorskeutbildningar vid fem av landets institutioner för hälsovetenskap. Förutom dessa tvååriga utbildningar, som är anpassade för att arbeta på sjukhus, finns dessutom skolor för bybarnmorskor, community midwifes, i 25 av landets 34 provinser.
 Läskunnigheten bland afghanska kvinnor är väldigt låg och uppgavs till endast 21 % 2003, WHO.
 För att ändra på dessa förhållanden har program för läs- och skrivkunnighet bedrivits parallellt med barnmorskeutbildningarna.
 För att stävja den undermåliga mödrahälsovården ute på landsbygden, får studenterna binda sig vid ett avtal att efter avslutad examen återvända till sin hemby. Studenten måste också ha starka band till sin by, samt tillstånd av sin far eller make att genomgå utbildningen.


Trots att det afghanska samhället under de senaste åren har upplevt den största förändringen någonsin, när det handlar om förnyelse av politiska och sociala system, och där just kvinnans ställning och rättigheter har uppmärksammats, är kvinnans status fortfarande låg. Det hör inte till ovanligheterna att kvinnor får avbryta sina studier eller upphöra med sitt yrkesarbete pga. påtryckningar och hot från omgivningen eftersom kvinnors nya fri- och rättigheter kolliderar med gamla traditioner. Detta är mest utmärkande ute på landsbygden där mycket av de restriktioner som uppstod under talibantiden finns kvar som djupt liggande normer i kulturen.


I Afghanistan är traditionen att kvinnorna till största delen föder hemma, med hjälp av traditionella jordemödrar, så kallade dais. Detta är kvinnor som själva har fött många barn, men som annars är helt outbildade och har inga eller dåliga kunskaper om hygienens värde och hur man hanterar akuta komplikationer vid graviditet och förlossning.
 Därför är arbetet för att stärka och utveckla arbetet för utbildade barnmorskor och deras livsnödvändiga existens så viktigt. En av den afghanska regeringens och hälsoministeriets samarbetsaktörer i arbetet med att utveckla mödrahälsovården är Svenska Afghanistankommittén, SAK, som sedan 2004 driver en skola för bybarnmorskor, community midwifes, i provinsen Wardak i sydöstra Afghanistan.

När utbildningen startade 2004, var den en 18 månader lång kompetensbaserad kurs, med fokus på de praktiska kunskaper som behövs i arbetet som barnmorska. De första tre månaderna är helt teoretiska, varefter man därefter varvar teori och praktik resten av utbildningen.
 Efter revidering av utbildningsplanen kommer utbildningen under hösten 2009 att förlängas till två år. Utbildningen har en nationell standardiserad utbildningsplan som har antagits av hälsoministeriet och för att bli antagen måste vissa kriterier uppfyllas. Man ska vara kvinna och gärna gift. Ålder: Minst 18 år och minst 9-årig skolgång, samt att man efter utbildningen återvänder till sin hemby för att arbeta där.
 Dessutom måste kvinnans familj stödja och acceptera att kvinnan bor och studerar borta från hemmet under utbildningstiden.

Kriteriet på 9-årig skolgång har varit svårt att uppfylla i en del fall, då de flesta av kvinnorna har mycket bristfällig skolgång. I dessa fall görs ett test i samband med ansökan där man bedömer kompetensen att klara av studierna. Under utbildningens gång finns också möjligheter till extra lektioner efter ordinarie lektionstid för dem som behöver. I anslutning till skolan finns ett studentboende, och ett särskilt dagis med en anställd förskolelärare, för de studenter som har sina barn med sig. På skolan och studentboendet arbetar förutom fyra lärare, en kurskoordinator, kockar, städpersonal och vakter.
 Vakterna är en nödvändig säkerhetsfaktor för att kvinnorna, i enlighet med purdah, hederskulturen, överhuvudtaget ska kunna bo och studera utanför hemmet.

Barnmorskeskolan i Wardak är ett bra exempel på att förändring är möjlig för Afghanistans kvinnor! Med både lokala och internationella samarbetspartners går arbetet oförtrutet vidare, trots kollisioner mellan kvinnors nya fri- och rättigheter och gamla ingrodda kulturmönster. Under 2010 kommer arbetet att utökas ytterligare genom starten av nya barnmorskeutbildningar även i provinserna Samangan och Sar-i-Pul.

En av de största utmaningarna Afghanistan står inför idag, är att utveckla och stödja mödrahälsovården. Nästan hälften av landets befolkning är mellan 0-14 år 45 %, medan 53 % är mellan 15-64 år. Endast 2 % är över 65 år.
 Medellivslängden för både män och kvinnor är väldigt låg, endast 43-45 år. I genomsnitt föder en fertil kvinna 6,8 barn, och barnadödligheten uppgår till 165 per 1 000 födda, där många dör före 1 eller 5 års ålder.
 Eftersom åldersstrukturen är fördelad på detta sätt, och till större delen består av unga män och kvinnor i fertil ålder är behovet av en väl fungerande barn- och mödrahälsovård för både barn och kvinnor av högsta prioritet. Den största utmaningen är troligen att övervinna de könsrelaterade hinder som ligger dolda i de gängse sociala mönstren inom både religionen och traditionen.

Efter denna undersökning; dels av den afghanska kvinnans situation ur religiöst och kulturellt perspektiv, och dels mödrahälsovårdens utformning i Afghanistan, kommer jag nu att diskutera uppsatsens syfte och frågeställningar, med fokus på vilken roll, religionen och dels traditionen, i detta fall de pashtunska levnadsreglerna Pashtunwali, spelar, när det handlar om mödrahälsovårdens funktion i Afghanistan och de afghanska kvinnornas rätt till sina egna liv och sina egna kroppar.

5. Diskussion och analys

Många anser att orsakerna till den konservativa kvinnosynen i Afghanistan beror på en felaktig tolkning av islam. Carol le Duc, som arbetat med mänskliga rättigheter och genderfrågor i provinsen Herat i 10 år säger: ”Okunnighet om islam är ett av de största hindren till utveckling.”
 En studie från det afghanska kvinnoministeriet visar att den diskriminerande behandlingen av kvinnor beror till största delen på traditionen, 40 % och till endast 25 % på en sträng tolkning av religionen.


När det handlar om på vilket sätt religion och tradition, i detta fall islam och pashtunwali, påverkar mödrahälsovårdens utformning i Afghanistan, får man hålla i minnet att både den afghanska kulturen och islam, sedan urminnes tider placerat kvinnorna i förutbestämda sociala roller formade av en särpräglad patriarkal kultur. Religionen är starkt sammanknuten och influerad av det pashtunska klansamhällets uråldriga levnadsregler pashtunwali, och det är i stort sett omöjligt att i vissa fall särskilja religionen från traditionen. Trots att Koranen fastslår att kvinnor och män, själsligt och moraliskt sett är varandras jämlikar, är Koranen slående obarmhärtig i vissa av sina uttalanden om kvinnan och hennes sociala och mänskliga rättigheter. T.ex. (Koranen 4:34, 4:15, 2:223). Dessa verser vittnar om männens utpräglade kontroll över kvinnorna, socialt, sexuellt och existentiellt, alltså även frågor om liv och död. Avsaknaden av en fungerande mödrahälsovård beror enligt min mening, förutom praktiska olämpligheter, på de många uttalanden i Koranen som ger tydliga nedsättande direktiv angående kvinnors rättigheter och värde. En annan bidragande orsak till den nedsättande kvinnosynen inom islam är med stor sannolikhet Muhammeds negativa uttalanden om kvinnor i haditherna,
 som har stor betydelse i hur man tolkar Koranen. Variationen i Koranens uttalanden om kvinnans ställning och rättigheter är relativt stor, men trots många positiva uttalanden visar ändå verkligheten att de som har tolkningsföreträde, alltså männen, i slutänden tolkar texterna till sin egen fördel och med religionen som täckmantel, brister i respekt för kvinnors mänskliga rättigheter.

Vilken roll religionen respektive traditionen har när det gäller den afghanska kvinnans rätt till sitt eget liv och sin egen kropp, ligger enligt min mening djupt dold i den muslimska kulturens vagga. Att islam är männens religion är tydligt genom att alla kvinnors fri- och rättigheter är i beroendeställning till det patriarkala system som styr i stort sett allt socialt och kulturellt liv i det muslimska samhället. Religionens respektive traditionens roll, när det gäller kvinnans rätt till sitt eget liv och sin egen kropp är enligt min mening, tätt sammanflätade sedan generationers utövande och accepterande av dessa patriarkala system, som båda utövar ett starkt tryck, både socialt och kulturellt i synnerhet över kvinnorna. För en afghansk kvinna är det livsnödvändigt att hon betraktas som en god muslim och lever efter de lagar och regler som traditionen bjuder, annars riskerar hon att stötas ut ur samhällsgemenskapen. Attityden ”en bra kvinna är en lydig kvinna” är allmänt accepterad av både män och kvinnor, och det sociala trycket är oerhört hårt för alla kvinnor, att de ska integreras i de sociala mönster som är religiöst och kulturellt accepterade. Det är också främst de pashtunska levnadsreglerna i förening med hur man tolkar islam, som bestämmer vilken frihet och vilka rättigheter en kvinna i det afghanska samhället skall ha.

Kvinnans undertryckta roll förstärks ytterligare av att den afghanska hederskulturen purdah, utövar ett starkt tryck över kvinnors frihet och sociala rörelseförmåga. För kvinnorna innebär purdah att de inte får träffa någon utomstående man utanför familjen utan en manlig beskyddare från den egna familjen. Hederskulturen inom pashtunwali innebär också att männen måste försvara sin ära och heder, namus. Detta betyder att en mans ära beror på hans förmåga att styra över och försvara sin egendom, och i vilken utsträckning han lyckas hålla kontroll över kvinnorna i familjen. För en kvinna betyder detta att hennes rörelsefrihet och makt att själv bestämma över sitt eget liv är starkt begränsad. Att hederskulturen purdah och namus, är en av de största orsakerna till de afghanska kvinnornas begränsade fri- och rättigheter är m.a.o. utom allt tvivel, och utgör ett av de största hindren när det handlar om en kvinnas rätt till att själv bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. När det handlar om den bristfälliga mödrahälsovården för Afghanistans kvinnor, är de afghanska kvinnornas verklighet och livssituation ett levande bevis på att de kvinnoförtryckande attityderna är allmänt socialt accepterade hos både män och kvinnor. Kvinnor och män anammar de gamla sociala mönstren och för dem vidare till nästa generation. Mödrar förväntar sig att deras döttrar ska föra traditionen vidare på samma sätt som de själva har gjort, och svärmödrar är ointresserade av att deras sonhustrur skaffar sig en utbildning.

I vilken mån kvinnoförtrycket härrör från religiösa eller traditionella levnadsregler, i detta fall pashtunwali, är enligt min mening svårt att säga. Inom islam och pashtunwali, är det tydligt att religion och tradition är tätt sammanflätade, efter att under århundradens lopp existerat sida vid sida och utövat inbördes påverkan och beroende av varandra. Min tanke är att just islam och traditionen pashtunwali; två var för sig patriarkala system med kvinnoförtryckande böjelser, i förening med varandra blir en mycket olycklig sammanslutning, som i första och sista hand drabbar kvinnorna.

När det handlar om den afghanska kvinnans rätt till en adekvat mödrahälsovård, är hon även i detta fall helt beroende av om hennes man tillåter att hon uppsöker en läkare eller barnmorska. När det gäller mödrahälsovård och gynekologiska undersökningar, måste läkaren eller barnmorskan till varje pris vara en kvinna, då en manlig läkare absolut inte får undersöka en kvinnas underliv. Detta kulminerade under talibanernas styre, eftersom de förbjöd alla kvinnor att arbeta, vilket fick till följd att den kvinnliga delen av befolkningen blev lidande, då de inte hade någon tillgång till kvalificerad mödra-, hälso-, eller läkarvård. Att just talibanernas hårda förtryck av kvinnor, kan finna ursäkter för och skäl till, att med religionens täckmantel hänge sig åt en sådan utstuderad könsrasism, är något som enligt min mening, i egentlig mening borde vara en religiös rörelse helt främmande. Deras extrema tolkning av de muslimska sharialagarna, i kombination med den pashtunska stamlagen pashtunwali är ett skrämmande exempel på hur religion och tradition tillsammans kan bli något helt galet och människofientligt, när det spårar ur från naturliga etiska normer som värnar om mäns och kvinnors gemensamma kärlek och respekt för varandra.

Frågan om religionens och traditionens roll i mödrahälsovårdens funktion i Afghanistan, lyfter fram nödvändigheten av frågan om de mänskliga rättigheterna! Flera faktorer som gjorts i flera undersökningar pekar på att grunden till ett demokratiskt och jämlikt samhälle, bygger på att samhället arbetar för och stödjer de mänskliga rättigheterna.
 I den undersökning om mödradödlighet som gjordes i provinsen Herat år 2002, konstaterades att det i första hand handlar om grundläggande mänskliga rättigheter; näringsrik mat, tak över huvudet och tillgång till rent vatten. Som situationen är i dag uppfylls inte dessa grundläggande rättigheter för en stor del av Afghanistans befolkning. För kvinnorna är situationen dessvärre ännu svårare eftersom deras rättigheter och individuella frihet inte respekteras i det gängse kulturmönstret. Barnäktenskap, ofrivilligt sex och våldtäkter inom äktenskapet hör till de afghanska kvinnornas vardag, och trots att en afghansk kvinna i genomsnitt föder 6-8 barn, är de i de flesta fall förbjudna att använda preventivmedel. Andra orsaker som hindrar kvinnorna från ett liv i självbestämmande och egen frihet, är bristen på utbildning och arbetsmöjligheter, vilket ytterligare ökar deras redan minimala valmöjligheter till att finna andra alternativ än de som står dem till buds i det gängse kulturmönstret.

Om det ljumma intresset för de mänskliga rättigheterna, när det handlar om kvinnors fri- och rättigheter, beror på religionen eller traditionen, är svår att besvara. Min uppfattning är att religionens och traditionens roll inom den afghanska kulturen har blandats samman och skapat ett livsmönster som har sin förankring och livskraft, både inom religionen och traditionen, i detta fall islam och pashtunwali. I den ofta hårda kampen för att överleva har kvinnor och män, generation efter generation, bevarat och fört vidare sina förfäders traditioner och normer, i både religiöst och kulturellt hänseende. Varför det patriarkala mönstret inom både islam och pashtunwali utvecklats till ett kvinnoförtryckande system som systematiskt gått in för att förminska och tillintetgöra kvinnors fri- och rättigheter är något som enligt min mening har sin grund i männens tolkningsföreträde och anspråk på makt. Min analys visar, att dessa system i slutänden slår tillbaka på hela befolkningen, och gör att alla; män, kvinnor och barn, får sina liv beskurna på de grundläggande mänskliga rättigheter som utgör kärnan till att kulturen och samhället, förmår skapa den grundtrygghet för både män och kvinnor, som varje nation med självrespekt bör ha. Med detta avslutar jag min diskussion och analys och går in på uppsatsens femte och sista del: Sammanfattning och slutsats av hela undersökningen.

6. Sammanfattning

Den diskriminerande kvinnosynen i Afghanistan går att härröra sedan otaliga generationer tillbaka, och beror enligt min mening på; det i både religion och tradition utpräglade patriarkala systemet som utestänger kvinnor från ett socialt liv utanför hemmet.

Svårigheten att skilja religionen från traditionens roll, och vice versa, beror också på att både religionen och traditionen genom århundradenas lopp blivit tätt sammanflätade med varandra och format den muslimska kulturen till vad den är i dag. Som en cancersvulst i denna genom generationer tillbaka löpande kulturyttring, återfinns det patriarkala förtrycket av kvinnan. Än i dag, i vårt tjugoförsta århundrade är det oförändrat, trots utvecklingen på det tekniska området och den ökade medvetenhet globalt sett, om mäns och kvinnors lika värde och alla människors mänskliga rättigheter.

När det handlar om att avgöra vilken roll religionen respektive traditionen spelar för mödrahälsovårdens funktion för Afghanistans kvinnor, tror jag det är viktigt att hålla i minnet att det både inom islam och pashtunwali så djupt förankrade hedersbegreppet, utgör en mycket central faktor för både kvinnor och män. Min analys visar att det afghanska hedersbegreppet är en av de största orsakerna till den bristfälliga mödrahälsovården, och till att de afghanska kvinnorna inte har makten över rätten till sina egna liv och sina egna kroppar. Ett annat stort hinder för kvinnors frigörelse är att de kvinnoförtryckande attityderna är allmänt accepterade. I egentlig mening skulle jag vilja säga att det hårda sociala trycket inom det afghanska hedersbegreppet, som har sina ursprung både inom religionen islam och traditionen pashtunwali, utövar ett starkt förtryck på både män och kvinnor. Detta, eftersom en hel nation, förutom kvinnorna; både män, barn och gamla, blir drabbade av det utstuderade hårda kvinnoförtryck som i sin största tragik visar sig i den katastrofalt höga barn- och mödradödligheten, och i kvinnornas lidande och kamp för rätten till sina egna liv och sina egna kroppar.

Min uppfattning är att islam i den form som utövas i Afghanistan, är en kvinnoförtryckande religion, och orsaken därtill tror jag står att finna i det faktum, att det är männen som under generationernas gång, alltid haft tolkningsföreträde, och därigenom företrädesvis tolkat Koranens texter till sin egen fördel. Genom det patriarkala systemet som rättfärdigar kvinnors förtryck har muslimska män, under århundradenas gång oförtrutet fört religiösa och traditionella normer vidare, under den täckmantel som religionen gett. Vad detta har gett för resultat, är enligt min mening; dels fattigdom, ökad barn- och mödradödlighet, och brist på grundläggande mänskliga rättigheter. Allvaret i dessa brister som härrör ur det patriarkala förtrycket mot kvinnor, kan om det inte förhindras, ödelägga ett helt lands utveckling och framtid. Varje nation är beroende av hela sin befolkning. Att både män och kvinnor, gemensamt kan finna vägar till överlevnad och utvecklingsmöjligheter för sig själva och det uppväxande släktet är en självklarhet som har sin grund i gemensamma mänskliga rättigheter. Det som har hänt Afghanistans kvinnor är utom all fattningsförmåga, och vi i den övriga världen får inte glömma, eller blunda för de afghanska kvinnornas krav på sina mänskliga rättigheter.

I vårt tjugoförsta århundrade, med den utvecklade teknik som möjliggör att vi kan ha kontakt med hela världen hemma i vårt vardagsrum, kan inte förtryck av mänskliga rättigheter fortgå utan att protester höjs från världens olika hörn. En grupp som har fått hela världens blickar riktade mot sig, är Afghanistans kvinnor! Detta, genom den utstuderade och kvinnofientliga könsrasism som islamisk fundamentalism; i detta fall, talibanernas tolkning av islam står för. Just när det handlar om förtryck av kvinnors fri- och rättigheter är talibanernas religiösa nit skrämmande effektiv. Orsaken till att Afghanistan placerade sig som näst högsta nation efter Sierra Leone, på länder med högst mödradödlighet, beror med största sannolikhet på talibanernas extrema förtryck av Afghanistans kvinnor. I detta fall är det inte svårt att konstatera att det är religionen, i kombination med traditionen, som i en människofientlig fanatism funnit medel och verktyg till att förtrycka den kvinnliga halvan av befolkningen.

Med fokus på mödrahälsovårdens funktion och kvinnors rättigheter, anser jag att Afghanistans kulturella och religiösa prägel även talibanerna förutan, befinner sig i ett skede där både religionen och traditionen, utövar ett starkt religiöst och kulturellt förtryck över just kvinnorna. Enligt min menig är det hög tid att både islam och de kulturella levnadsreglerna pashtunwali, öppnar sig för en reformationsprocess, där både religionen och traditionen, som utgör kittet i den afghanska kulturen, gör sig mottagliga för en humanare och liberalare syn på kvinnors lika fri- och rättigheter. Afghanistans kvinnor behöver upprättelse! Afghanistans kvinnor har rätt till en professionell och adekvat mödrahälsovård! Afghanistans kvinnor har rätt att kräva makten tillbaka över sina egna liv och kroppar! Om Afghanistans kvinnor inte ges gehör för sina mänskliga rättigheter; nationellt och internationellt, återstår endast lidande och misär för ett helt lands befolkning, detta på grund av en utstuderad könsrasism, med rötter inom både en patriarkal religion och kultur.
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