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1. INLEDNING 

 

Om man går ut bland allmänheten och ställer frågan huruvida de anser den muslimska kvinnan 

vara förtryckt eller ej, så är det inte sällan som de tillfrågade svarar ja. Med förtryckt avser jag 

bl a betydelsen begränsad frihet i förhållande till mannen, juridiska och religiösa skillnader, om 

mannen gynnas på kvinnans bekostnad, möjligheten för henne att hävda sitt självbestämmande, 

frihet att göra vad hon vill osv. Utav dem som jag har frågat så har jag bara erhållit ett svar där 

vederbörande säger att hon inte är så säker på att så är fallet. Det tycks mig som om de äldre är 

de som starkast håller på sin synpunkt om att den muslimska kvinnan är förtryckt. Hur kommer 

det sig att så många tycks ha en negativ bild av hur den muslimska kvinnan behandlas? Vad är 

det som ligger bakom? 

 

Om man studerar vilken bild massmedia ger av den muslimska kvinnan, så finner man att den 

många gånger är negativ. Detta har gjort mig mycket nyfiken på hur det egentligen ligger till. 

 Är hon förtryckt utifrån våra värderingar? 

 Anser hon sig själv vara förtryckt? 

 Ser de muslimska männen henne som förtryckt? 

 

1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att försöka ge läsaren en inblick i vad Koranen och andra 

skrivna källor säger om kvinnans ställning i islam. D.v.s. om det utifrån västerländska värde-

ringar (som dock inte på något vis är universella eller gäller som de rätta) finns ett kvinnoför-

tryck inom islam. Ett mål vore uppnått om den väckte funderingar och eventuell diskussion 

bland läsare. 

 

1.2 METOD 

 

Jag har valt att med deskriptiv metod försöka ge läsaren en inblick i den muslimska kvinnans 

ställning. Jag har försökt ge både positiva och negativa aspekter av området. Till min hjälp har 

jag haft ett flertal böcker som behandlar det aktuella området. Jag har jämfört dem med 

varandra och försökt att låta alla författare komma till tals. För det tycks mig finnas en aning 

olika vinklar och synsätt på det hela. Jag har även använt mig av ett antal olika artiklar som jag 
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erhållit av den islamiska informationsföreningen. Jag har börjat uppsatsen med att beskriva 

kvinnans situation innan islams uppkomst och de förändringar som ägde rum i och med islams 

intåg. Därefter har jag försökt ge läsaren en bild av några företeelser som kan uppfattas som 

kvinnoförtryckande, men alla mynt har två sidor och detta är inget undantag, så jag har även 

skrivit om argument för att islam inte skall uppfattas som kvinnoförtryckande. För att läsaren 

lättare skall få en överblick, har jag efter varje område gjort en kort sammanfattning. I min 

slutliga diskussion försöker jag bl a om möjligt besvara de frågor som jag ställde i inledningen. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

 

Det finns en stor mängd fakta inom detta område och min avgränsning är att jag har försökt att 

ge läsaren en så jämn vinkling som möjligt av både negativt och positivt. Men eftersom att 

sidantalet är begränsat så har jag varit tvungen att begränsa materialet. Jag har också försökt att 

begränsa mig till någorlunda vardagliga och allmänna saker. 
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2. FÖRÄNDRINGAR AV KVINNOSYNEN 

 

2.1 FÖRISLAMISK SYN PÅ KVINNAN 

 

Förr levde de människor som senare skulle komma att bli muslimer som nomader med allt vad 

det medförde. Krig var någonting som hörde vardagen till. I dessa samhällen var det mannen 

som innehade ställningen som överhuvud. Det var hans krigsförmåga som avgjorde om 

stammen skulle röna framgång eller motgång. Det var också hans uppgift att se till att ingen av 

de kvinnliga medlemmarna togs till fånga av fienden, som använde dem som slavar eller 

älskarinnor. Om någonting sådant ändock skedde så innebar det stor skam för mannen. Hans 

ställning som krigare försvagades. Det betydde att när en kvinna nedkom med ett flickebarn så 

betydde hon bara en ytterligare belastning för mannen och hot mot hans ställning. Hon skulle 

inte växa upp till krigare och bistå mannen i en krigssituation. Hon erhöll inget värde i och med 

sin ankomst. Detta gjorde att mannen ej sällan lämnade flickebarnet att dö. Om fadern avled 

kunde äldste sonen överta den nyblivna änkan. För att så skulle ske lade han helt enkelt bara 

sina klädesplagg på henne.1 

 

Kvinnan under förislamisk tid innehade inga rättigheter. Hon kunde inte säga nej till giftermål. 

Hennes status i samhället var mycket låg och hon blev behandlad därefter. Kvinnorna var som 

varor som kunde säljas och behandlas efter behag. Hon hade bara att acceptera om mannen 

valde att skaffa fler fruar. Det fanns ingen gräns för hur många man fick ha. Det fanns inte 

heller någon lag som reglerade hans behandling av fruarna sinsemellan. Fast som regel hade 

männen bara en hustru, flera innebar större kostnader och fler att skydda från fienden. 

 

2.2 FÖRÄNDRINGAR I OCH MED ISLAMS UPPKOMST 

 

I och med islams uppkomst förändrades kvinnans ställning inom ett flertal områden. Bl a 

förbjöd Koranen männen att begrava sina nyfödda döttrar, de hade samma värde som sönerna. 

Männen förbjöds också att ha mer än fyra fruar samtidigt. Inte nog med det, han fick inte gifta 

sig med mer än en om han inte behandlade dem lika, ej heller om han inte kunde föda dem som 

det anstod dem.2 Kvinnan erhöll också arvsrätt, hon fick ärva en tredjedel av kvarlåtenskapen 

och hennes bror två tredjedelar. Arvet fick hon sedan använda efter egen vilja. Hon hade inga 

                                                 
1 Al-Bahi Al-Khuli, Islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
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skyldigheter att använda arvet till någonting bestämt, utan det var hon och endast hon som 

bestämde när och hur pengarna skulle spenderas. Detsamma gällde brudgåvan, som innan 

islams tillkomst tillfallit kvinnans fader, broder eller annan förmyndare. Från att ha varit ett 

värdelöst objekt fick kvinnan i och med islam flera viktiga funktioner. Hon fick en ekonomisk, 

social och rättslig ställning. Hon erhöll också rätten att få bedja.3 

 

2.3 SAMMANFATTNING 

 

Från att ha betraktas som en mycket lågt stående varelse innan islams uppkomst, så har kvinnan 

erhållit en placering i livet i stort sett jämbördig med mannen. Hon har helt plötsligt fått ett 

värde i sig. De nyfödda flickebarnen väcker glädje även hos mannen. Även hon har blivit 

någonting att värna om och ingenting som skall förbannas och slängas bort som en bit skämt 

kött. Kvinnan ses ej längre som en tung last för mannen att bära utan snarare som en hjälp och 

ett stöd för honom. Hon har också erhållit rätten att ärva och spendera arvet hur hon vill utan 

mannens inblandning, vilket tidigare inte var att tänka på. Till skillnad från tidigare har kvinnan 

någonting att säga till om vid valet av make. Hon kan tom säga nej om hon vill. Ingen har längre 

rätt att tvinga henne till någonting utan att ta hänsyn till hennes nytillkomna rättigheter. 

 

3. FÖRETEELSER SOM KAN UPPFATTAS SOM KVINNOFÖR-

TRYCKANDE 

 

3.1 SLÖJAN 

 

Det finns bl a två ställen i Koranen som används som argument för att den muslimska kvinnan 

skall bära slöja. Det är sura 24:31 som lyder enligt följande 

 

”Säg och till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar 

och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som 

alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och 

ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina 

mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder 

eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor 

                                                 
2 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
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eller de slavar, över vilka de råda, eller sådana stackare till män, 

som ej hava något sinne därför, eller barn, som ej förstår sig på 

kvinnors nakenhet. Och de må icke heller slå ihop fötterna, så att de 

smycken, som de dölja märkas. Omvänden eder till Gud allesam-

mans, I rättrogna, för den händelse I månden varda lyckliga! ”4 

 

Den andra är sura 33:59. 

 

”Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, 

att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet 

för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är 

överseende och barmhärtig.”5 

 

Dessa Koranverser tolkar många av de Koranlärde som ett påbud för kvinnan att bära slöja. 

Man anser att kvinnan inte skall visa sin skönhet eller väcka känslor hos män som hon skulle 

kunna gifta sig med. Det är hennes plikt att klä sig ärbart.6 Man anser att kvinnor har ett 

beteende som gör att de vill visa män hur vackra de är och de gör det gärna på ett utmanande 

sätt. När islam infördes förbjöds detta beteende. För att särskilja respektabla kvinnor från andra 

mindre respektabla sådana måste kvinnan bära en slöja som täcker henne från topp till tå så fort 

hon går ut, även händerna måste vara dolda. Är hon inomhus är kraven ej lika hårda. Om en 

kvinna går ut utan slöja, så skadar hon allvarligt både sitt och familjens anseende. Vissa 

uppfattar det t o m så att det är bäst om kvinnan aldrig lämnar sin mans hem. Detta kan då få den 

följden att många gifta kvinnor inte ens lämnar hemmet för att besöka sina föräldrar. Främ-

mande män får heller inte skåda henne, så om en kvinna insjuknar måste hon undersökas av en 

kvinnlig läkare eller dylikt. Tvånget att bära slöja kan tolkas ett moraliskt påbud. Man använder 

den bl a som ett gräns skapande ting mellan man och kvinna.7 

 

                                                 
3 Al-Bahi Al-Khuli, Islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
4 K.V. Zetterstéen, Koranen 24:31. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
5 K.V. Zetterstéen, Koranen 33:59. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
6 Ebtisam Al-Debe, Kvinnans rättigheter i islam. Salaam maj-juni, 1997. 
7 Al-Bahi Al-Khuli, Islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
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3.2 MANNENS OCH KVINNANS SKILDA NATUR 

 

Islam uppstod i ett patriarkaliskt samhälle. Därav följde att religionens profet Mohammed 

vände sig till männen när han kom med sitt budskap. Kvinnor och barn räknades inte. De ansågs 

vara otillräkneliga till sin natur och de stod under männens förmyndarskap. Det fanns dock 

undantag, Mohammeds första anhängare var en kvinna, hans hustru Khadidja. Hon var den 

första som stödde Mohammed när denne först tvivlade.8 Det finns tre teologiska antaganden 

som gör att man i den muslimska världen ser kvinnan som underlägsen mannen. Det första är att 

hon skapades efter mannen och utav hans revben. 

 

”Människor, frukten eder Herre, som skapat eder av en enda va-

relse och skapat hans maka av honom och låtit män och kvinnor i 

mängd utgå från dessa båda! Frukten Gud, vid vilken I besvärjen 

varandra liksom vid blodsbanden! Gud är förvisso väktare över 

eder.”9 

 

Det andra antagandet gäller det faktum att kvinnan ensam bär skulden till syndafallet. Vilket i 

sin tur lett till att hon kan uppfattas som en fresterska. Det tredje och sista antagandet gäller det 

faktum att hon inte skapades för sin egen skull utan för mannens. 

 

”Till hans tecken hör ock, att han skapat hustrur åt eder bland eder 

själva, att I mån bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes 

kärlek och barmhärtighet; häri finnas sannerligen tecken för män-

niskor, som tänka efter.”10 

 

De båda könen skapades således för att följa de könsbelagda plikterna där kvinnans främsta 

uppgift gäller arbetet i hemmet och omhändertagandet om barnen. Om en man låter kvinnan 

sköta männens plikt kommer det inte att gå honom väl i livet.11 Kvinnans natur kräver av henne 

att hon sköter det hon blivit skapad för annars riskera hennes natur att ändra sig, men människor 

är förnuftiga och det gör att man ser till att sköta sin plikt som man erhållit av Gud. De enda 

gånger hon tillåts lämna sin naturliga plats i hemmet är när hon har ett ärende som är socialt, 

                                                 
8 Annika Richert, Suzanne Unge, Ulla Wagner, Islam. Gidlunds Bokförlag, 1995. 
9 K.V. Zetterstéen, Koranen 4:1. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
10 K.V. Zetterstéen, Koranen 30:20. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
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ekonomiskt eller kulturellt betingat. Mannen i sin tur utför bara sin plikt som Gud givit honom. 

Denna höga plikt har han fått eftersom han till sin natur är kvinnan överlägsen, både vad gäller 

hans egenart, karaktär, materia och ande. Vilket automatiskt leder till att han som starkare part 

måste styra de svagare.12 

 

3.3 MANNENS OCH KVINNANS RELIGIÖSA SKILLNADER 

 

Även på detta område finns det skillnader mellan man och kvinna. Det finns ett antal undantag 

som gäller kvinnorna. Om en kvinna är gravid eller ammar ett barn har hon ingen skyldighet att 

delta i fastemånaden. Under tiden kvinnan föder barn eller under menstruationen får hon inte 

delta i kulthandlingar p.g.a. att hon inte kan uppnå rituell renhet. Till skillnad från mannen som 

uppmanas be i moskén så bör kvinnan be i hemmet. Så även om Koranen ger man och kvinna i 

stort sett desamma religiösa rättigheter, så skiljer sig dessa åt i det praktiska utförandet. 

Exempelvis hur många kvinnor får möjligheten att bege sig på pilgrimsfärd till Mecka? 

Kvinnor får som regel inte heller vara böneledare i moskén. Det är någonting som bara män i 

regel har rätt att vara. Det är inte sällan som människor tror att omskärelse av kvinnan är ett 

religiöst påbud. Faktum är att det inte finns något stöd för denna stympning i Koranen och 

koranlärde har mycket svårt att klart och tydligt peka ut vart i Koranen det finns belägg för 

handlingen och varför den skall utföras. Ett möjligt fel som islam har gjort här är att man har 

tillåtit att denna i grunden afrikanska sedvänja fått fotfäste inom islam.13 

 

3.4 RÄTTSLIGA SKILLNADER 

 

Vad beträffar mäns och kvinnors rättigheter vid giftermål, skilsmässa, vårdnad av barn osv. så 

står de att finna i den religiösa lagen. Juridiskt sett så gynnas mannen på kvinnans bekostnad. 

Vid arv erhåller kvinnan endast en tredjedel medan brodern ärver resterande två tredjedelar.14 

 

”Gud ålägger eder rörande edra barn: En manlig arvtagare be-

komme lika mycket som två kvinnor, men om det finnes blott kvinnor 

och mer än två, så bekomme de två tredjedelar av vad den avlidne 

efterlämnat, och är det en enda, bekomme hon hälften. Hans för-

                                                 
11 Jonas Svensson, Muslimsk feminism. Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 1996. 
12 Al-Bahi Al-Khuli, islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
13 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
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äldrar bekomme vardera en sjättedel av vad han efterlämnat, om 

han har barn; men har han ej barn, utan ärva honom blott föräld-

rarna, så bekomme modern en tredjedel, och har han syskon, så 

bekomme modern en sjättedel, allt detta dock först efter avdrag av 

testamentariska förordnanden eller skuld. Vad edra föräldrar och 

edra barn beträffar, så kunnen I ej veta, vilka månde bliva eder mest 

till gagn. Allt detta är en bestämmelse från Gud; Gud är förvisso 

den Vetande, den Vise.”15 

 

Den muslimska mannen får gifta sig med upp till fyra kvinnor. Dessa får vara muslimska, 

kristna, judiska och hinduiska. Kvinnan däremot får endast gifta sig med en man och denne 

måste vara muslim. Inom vissa riktningar i islam så räcker det inte med att kvinnan tackar ja till 

giftermålet för att det skall ske, utan hennes närmaste manliga släkting måste säga ja först. Om 

ett par inte kan få barn tillsammans så har mannen rätt att skilja sig från kvinnan, likaså kvinnan 

från mannen. Det blir också kvinnan som får skulden för barnlösheten. Det enda sättet för henne 

att bli fri från den stämpeln är att mannen inte heller i sitt nästa äktenskap välsignas med barn.16 

Tyvärr har mannen haft det väldigt lätt att skilja sig från kvinnan. Genom att bara säg ”jag 

förskjuter dig” tre gånger så är han skild från kvinnan och hon behöver inte ha gjort något fel, 

detta tillvägagångssätt är idag som regel inte tillåtet. Idag är det lättare för en svensk man att 

skilja sig än vad det är för en muslimsk man att göra desamma. Det enda hon får behålla vid en 

skilsmässa är brudgåvan och sina egna eventuella pengar. Hem, barn och allt annat får hon gå 

ifrån. Ibland har hon ingenstans att ta vägen och hamnar då i en mycket tragisk och utsatt 

situation. Som regel saknar hon utbildning och inte sällan saknas även pengar. Detta är för 

henne en fruktansvärd situation att hamna i. Om mannen anklagar kvinnan för äktenskapsbrott 

så drabbar även detta kvinnan mycket hårt för det leder till att hon ofta förlorar stödet från 

vänner och familj. Även om hon frias är det nästan omöjligt för henne att återvända hem. Till 

och med om mannen straffas för att falskeligen ha anklagat henne. En kvinnas vittnesmål är 

bara värt hälften mot mannens. 

 

”… Tillkallen därvid två av edra män som vittnen, men kunna ej 

vittnena vara två män, så vittne en man och två kvinnor av dem I 

                                                 
14 Jonas Svensson, Muslimsk feminism. Wallin & Dalholm Boktryckeri, Lund, 1996. 
15 K.V. Zetterstéen, Koranen 4:12. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
16 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
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godkännen som vittnen, på det att ifall den ena av dem skulle fara 

vilse, den andra må påminna henne; och vittnena må ej vägra, när 

helst de varda kallade …”17 

 

Enligt en gammal rättslig tradition får hon inte heller behålla sina barn. Man går efter patrilinjär 

härstamning d.v.s. barnen härstammar från fadern. Inom äktenskapet säger sunnitisk lag säger 

att modern skall ha vårdnaden om barnen till det att flickan kommer i puberteten och pojken till 

det att han fyller sju. Enligt shia så skall modern ha dem tills det att flickan blir fem och pojken 

två år. Den lag som automatiskt ger fadern vårdnaden är ingen muslimsk lag och den leder till 

att många kvinnor stannar kvar hos männen trots att de behandlas dåligt. Alla sedvänjor och 

lagar gynnar män framför kvinnor.18 

 

Kan en orsak vara att religionen växte fram i ett mansdominerat samhälle? Kan en annan orsak 

vara att Koranen nästan undantagslöst tolkas och tolkats av män? Det finns två Korancitat som 

upplyser oss om att mannen bör ge kvinnan ett underhåll vid skilsmässa. Det första citatet lyder 

som följer 

 

”Ingen skuld drabbar eder, om I skiljen eder från hustrurna, i fall I 

icke kommit vid dem eller anslagit en bestämd andel för deras 

räkning. Men låten dem få underhåll, den förmögne efter sina till-

gångar, och den obemedlade efter sina tillgångar, såsom tillbörligt 

är, emedan detta är en plikt för dem, som göra väl!”19 

 

Den andra är sura 2:242 

 

”De frånskilda hustrurna tillkommer underhåll på tillbörligt sätt, 

emedan detta är en plikt för de gudfruktiga.”20 

 

Det kan verka lätt för en muslimsk man att skilja sig men i de flesta muslimska länder räcker det 

inte med att säga ”jag förskjuter dig” tre gånger, utan man måste anlita en juridiskt kunnig 

                                                 
17 K.V. Zetterstéen, Koranen 2:83. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
18 Svenska Afghanistankommittén, Islams mångfald. 1991. 
19 K.V. Zetterstéen, Koranen 2:237. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
20 K.V. Zetterstéen, Koranen 2:242. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
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också. Det är till exempel lättare för en muslimsk man från Iran att lämna sin hustru i Sverige än 

i hemlandet Iran. 

 

3.5 PARTERNAS STÄLLNING I FAMILJELIVET 

 

För att få en bättre bild av familjelivet i länder där islam dominerar så kan det vara av vikt att 

veta att samhällena är patriarkaliskt och traditionellt uppbyggda. I dessa samhällen är det 

mannen som arbetar utanför och kvinnan i hemmet. Det finns mycket få möjligheter för 

kvinnan att få arbete utanför hemmet även om hon hade mannens tillåtelse. Mannen är som 

angivits tidigare den muslimska familjens överhuvud. Vad det än gäller har han sista ordet och 

detta gäller utan undantag. Det är han som bestämmer om kvinnan har tillåtelse att lämna 

hemmet om det gäller någonting annat än ett ärende. Inom hemmets väggar är det kvinnan som 

sköter allt från matlagning till barnskötsel. 

 

Om mannen vill får han skaffa ända upp till fyra fruar, men det finns ett antal krav han måste 

uppfylla. För det första måste han ha råd att fler än en hustru, han får inte ta en ny på den gamlas 

bekostnad utan båda måste få det jämbördigt ekonomiskt ställt. För det andra får han inte bara 

ha sexuellt umgänge med den nya hustrun och ej den gamla. Alla fruar skall behandlas rättvist. 

 

”Om I frukten att ej kunna iakttaga rättvisa mot de faderlösa, äkten 

då så många kvinnor det synes eder lämpligt, två eller tre eller fyra, 

men frukten I ändock, att I ej skolen kunna iakttaga billighetens 

krav, så tagen blott en enda eller blott de slavinnor, över vilka I 

råden! Detta är det bekvämaste sättet att undvika orättvisa. Given 

ock hustrurna deras hemgift till skänks, men om de självmant ef-

terskänka eder någonting, så njuten det i lugn och ro!”21 

 

Hon i sin tur har ingen rättighet att säga nej till mannen om han vill umgås sexuellt med 

undantag om hon är sjuk eller gravid. Koranen ger stöd åt mannen att så ofta han vill umgås 

med sin hustru sexuellt. 

 

                                                 
21 K.V. Zetterstéen, Koranen 4:3. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
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”Edra hustrur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter 

behag, men uträtten ock något gott för egen räkning! Frukten Gud 

och veten, att I skolen möta honom! Och förkunna de rättrogna ett 

hugnesamt budskap!”22 

 

Det anses vara viktigt att de muslimska flickorna fostras rätt d.v.s. enligt den muslimska etiken. 

Om man inte gör det kan hennes natur ta över och göra henne uppstudsig och olydig, inte alls 

den fogliga och mjuka kvinna som islam tycks förespråka. Om kvinnan inte lyder sin man har 

han rätt att bestraffa henne med lagen på sin sida. Inte sällan anser man att kvinnans väg till 

paradiset går genom att hon lyder mannen i allt.23 

 

”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, 

Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, 

som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara un-

dergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar 

dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så 

värnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då 

lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och 

stor.”24 

 

”De rättrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare, 

de där påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otillbörliga, förätta 

bönen och giva allmosan och lyda Gud och hans apostel. Över 

dessa skall Gud förbarma sig; Gud är förvisso väldig och vis.”25 

 

Säger männen att vägen till paradiset går genom att lyda mannen i allt för att de vill ha fogliga 

lätthanterliga kvinnor? Eller är det verkligen den rätta vägen? Är kvinnorna då tvungna att följa 

männens minsta nyck? Koran vers 4:38 talar om mannen som kvinnans föreståndare och att han 

erhållit företräde framför kvinnan av Gud, medan 9:72 ger de båda könen en mer jämlik 

ställning gentemot varandra. Kanske orsakar sådana till synes paradoxala verser att det ofta blir 

                                                 
22 K.V. Zetterstéen, Koranen 2:223. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
23 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
24 K.V. Zetterstéen, Koranen 4:38. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
25 K.V. Zetterstéen, Koranen 9:72. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
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feltolkningar? Kanske väljer männen att tolka dem till sin fördel? Kanske gör de det helt 

omedvetet p.g.a. att de trots allt är män med referensramar därefter. 

 

3.6 SAMMANFATTNING 

 

De muslimska kvinnorna bär slöja av ett flertal skäl bl a för att koranlärde har tolkat Koran-

verserna som att kvinnan skall bära slöja för att dölja sina behag för alla andra än sina äkta män. 

Den används också för att särskilja ärbara kvinnor från sådana som är mindre ärbara. Slöjan har 

med andra ord fått symbolisera den respektabla kvinnan. Enligt Koranen skapades kvinnan av 

och för mannen därav att denne är överlägsen henne. De är skapade till olika göromål, men det 

betyder inte att den ena partnerns sysslor är mer värda än den andres. Sina plikter har de erhållit 

av Gud och det är därför viktigt att var och en håller sig till sina plikter. 

 

Koranen ger mannen och kvinnan likvärdiga religiösa rättigheter, men det speciella i kvinnans 

natur gör att hon i verkligheten inte kan utnyttja dessa rättigheter så som det sig bör. Juridiskt 

gynnas mannen på kvinnans bekostnad vid skilsmässa och vårdnad om eventuella barn. En 

frånskild kvinna hamnar ofta i en väldigt utsatt situation som kan leda till tragiska följder. Man 

har frångått Koranen som ger modern vårdnaden om barnen till en viss ålder och anlitar istället 

en gammal lag som ger mannen vårdnaden om barnen undantagslöst. De flesta muslimer lever i 

ett patriarkaliskt samhälle med allt vad det innebär. Männen har rätt att gifta sig med upp till 

fyra hustrur medan kvinnan bara får gifta sig med en och denne måste vara muslim. Kvinnan 

måste foga sig helt efter sin mans krav annars ger Koranen honom rätt att slå henne. Hon är 

underställd honom i familjelivet. 

 

4. ARGUMENT FÖR ATT ISLAM INTE KAN UPPFATTAS KVINNO-

FÖRTRYCKANDE 

 

4.1 SLÖJAN 

 

Många anser inte att Koranen konkret stödjer användandet av slöja. Den säger bara att både 

män och kvinnor skall klä sig anständigt. Man anser slöjan vara ett skydd för kvinnan dels när 

hon går ut, så att hennes och familjens heder inte skadas och dels för att förhindra att hon utsätts 
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för sexuella trakasserier, till exempel när hon deltar i utbildning då hon kommer i kontakt med 

män. Desamma gäller om hon trots allt skulle arbeta utanför hemmet.26 

 

4.2 RÄTTSLIGT 

 

Islams lagstiftning ger kvinnan rätten att vara en människa med samma själsliga innehåll, 

moralisk hållning och mänskliga grundprinciper som mannen.27 Om en kvinna blir beskylld för 

otrohet så vägs hennes vittnesmål lika högt som mannen, men i alla andra övriga ärenden måste 

det till två kvinnor för att lyckas uppväga en mans vittnesmål.28 

 

4.3 RÄTTIGHETER 

 

Enligt islam är kvinnan jämställd med mannen beträffande de mänskliga rättigheterna. Båda 

parter har rättigheter och skyldigheter att rätta sig efter. Kvinnan har liksom marinen full 

åsiktsfrihet, hon har också rösträtt vilket många andra kvinnor inte har. De eventuella pengar 

och egendomar kvinnan har i sin ägo är under hennes beslutanderätt. Absolut ingen utom hon 

själv förfogar över dessa utan någon inskränkning.29 Enligt islam kan ingen tvinga en kvinna att 

ingå ett äktenskap som hon inte önskar ingå, inte ens hennes fader har den rätten. Islam har med 

andra ord aldrig givit mannen rätt att bestämma och förfoga över kvinnans religion, åsikter, 

rättigheter, personlighet och pengar. 30  ”Professor Abdel Rahim Omran vid det berömda 

al-Azhar-universitetet i Kairo sammanfattar kvinnans ställning inom islam på följande vis: 

kvinnan är likvärdig mannen i religiösa, sociala och nationella hänseenden, men underlägsen 

mannen i familjelivet. Hon kan inte tvingas till äktenskap. Hon måste ge sitt tillstånd och hon 

kan behålla sitt namn som ogift i äktenskapet om hon vill. Hon är fullständigt fri att göra vad 

hon vill med sina pengar medan mannen (eller fadern eller brodern) är skyldig att försörja 

henne och hennes eventuella barn. Vid arv får hon som dotter, hälften av broderns andel. När 

äktenskapskontraktet ingås kan hon få med i kontraktet att hon inte accepterar att mannen tar 

ytterligare hustrur. Omran anser att den här sammanfattningen visar att män och kvinnor om 

man ser det i ett helhetsperspektiv, är likvärdiga inom islam.”31 

 

                                                 
26 Jonas Svensson, Muslimsk feminism. Wallin & Dalholm Boktryckeri, Lund, 1996. 
27 Ebtisam Al-Debe, Kvinnors rättigheter i islam. Salaam maj-juni, 1997. 
28 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv i islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
29 Ebtisam Al-Debe, Kvinnors rättigheter i islam. Salaam maj-juni, 1997. 
30 Al-Bahi Al-Khuli, Islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
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4.4 FAMILJEN 

 

I ett islamiskt äktenskap är det mannen som står för alla utgifter, kvinnan är inte skyldig att 

betala någonting även om hon skulle vara välbärgad. Om hon vill bidra får hon givetvis det men 

hon är ej tvungen. Så fort äktenskapet är ingått övergår försörjningsbördan för kvinnan från 

fadern eller annan manlig släkting till den nyblivne äkta mannen. Detta är orsaken till att 

mannen ärver dubbelt mot kvinnan för han måste stå för: hela ansvaret för familjen, betala 

morgongåva till sin blivande hustru, förlovningspresenter och förlovningsgåva, att försörja 

hustrun och eventuella barn med mat, dryck, kläder, bostad och så vidare.32 

 

Detta förklarar den till synes orättvisa arvsfördelningen mellan man och kvinna. Detta orsakar 

också att det inte finns behov av en kvinnlig arbetsmarknad på samma sätt som i exempelvis 

Sverige. Det behövs inte två inkomster i samma utsträckning för att familjen skall överleva 

vilket nästan är ett krav i Sverige. 

 

Synen på sexualitet inom islam skiljer sig från hur man normalt ser på den i patriarkaliska 

samhällen, där den anses vara en farlig kraft som hotar att förgöra männens framstående 

ställning i samhället. Kvinnlig sexualitet bör helst inte förekomma alls. I islam däremot ses den 

som någonting naturligt och positivt. Det är alltså någonting som båda parter har rätt att utkräva 

av den andre partnern. Om kvinnan inte erhåller sexuellt umgänge med sin man på tre till fyra 

månader har hon rätt att begära skilsmässa. Det föreligger dock svårigheter för henne att bevisa 

det hela vilket krävs för att skilsmässa skall erhållas.33 Kvinnan har ytterligare en rättighet. Det 

är nämligen upp till henne om hon vill bli gravid eller inte.34 

 

Om kvinnan har rätt till sexuell tillfredsställelse hur kommer det sig då att islam tillåter 

könsstympning som inte ens är ett islamiskt påbud? De gör kvinnan sexuellt neutral genom 

avlägsnandet. 

 

                                                 
31 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
32 Al-Bahi Al-Khuli, Islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
33 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
34 MSA. Religious Affair Commite, Varför födelsekontroll? Salaam juli-augusti, 1996. 
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4.5 VEM ÄR EGENTLIGEN FÖRTRYCKT? 

 

Det finns områden i Bibeln och Koranen som berättar om ungefär samma saker och många av 

dessa är mer kvinnofientliga i Bibeln än i Koranen. Exempelvis berättelsen om syndafallet där 

det är kvinnan som får hela skulden i Bibeln medan Koranen anser att det var satan och inte Eva 

som lockade Adam i fördärvet. Den hinduiska änkebränningen finner ingen som helst mot-

svarighet inom den islamiska religionen. Ej heller den pornografiska exploateringen av kvinnan 

i västvärlden. Det är detta förfarande som gör att muslimerna anser oss i västvärlden ha en 

nedlåtande syn på kvinnan och att vår moral är totalt fördärvad. Vi har en tendens att tro att allt 

en muslim gör bottnar i en islamisk källa. Så är inte fallet utan det är muslimers sätt att beskriva 

sig själva utifrån sin tro. Exempelvis kvinnlig omskärelse tror många icke muslimer vara en 

islamisk sedvänja vilket det inte är. Vi anser det kanske vara förtryck osv., men upplever de 

själva det som förtryck? Många gånger är så inte fallet.35 Slöjan har för många av oss väster-

länningar setts som ett kvinnoförtryck i den muslimska världen, medan den där ses som att led i 

avståndstagandet från väst.36 Eftersom att man före islam bl a såg på kvinnan som en slav så 

kunde hon köpas och säljas efter behag. Detta gjorde att hon inte hade någon arvsrätt. Man 

kunde inte sälja någon som hade egna pengar. Men i och med islams ankomst på sexhundratalet 

så upphörde detta. Kvinnan fick rätten att ärva om än bara en tredjedel. Detta gör att man skulle 

kunna se på islam som en föregångare framför många andra till exempel England. Där var det 

tillåtet att sälja sin hustru ända in på elvahundratalet. På Irland fick kvinnorna vänta ända till 

femtonhundrasextiosju innan kvinnan genom en lagändring fick rätt att bestämma över sin 

egendom, men bara till en viss del.37 

 

4.6 SAMMANFATTNING 

 

Om man studerar Koranen så kan det vara svårt att erhålla en klar och tydlig bild av kvinnans 

ställning. Kvinnors och mäns lika värde inför Allah står att finna i sura 33:35 

 

”De Gud undergivna, både män och kvinnor, de rättrogna, både 

män och kvinnor, de sannfärdiga, både män och kvinnor, de tåliga, 

både män och kvinnor, de ödmjuka, både män och kvinnor, de 

                                                 
35 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
36 Jonas Svensson, Muslims feminism. Wallin & Dalholm Boktryckeri, Lund, 1996. 
37 Al-Bahi Al-Khuli, Islam och den moderna kvinnan. Textab, Arboga. 
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allmosegivande, både män och kvinnor, de fastande, både män och 

kvinnor, de kyska, både män och kvinnor, och dem, som flitigt 

åkalla Gud, både män och kvinnor, har Gud förvisso berett förlå-

telse och stor lön.”38 

 

Medan en annan sura säger att kvinnan är underlägsen mannen. Så här lyder sura 4:38 

 

”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, 

Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, 

som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara un-

dergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar 

dem. Och vad dem beträffar, av vilken I frukten uppstudsighet, så 

värnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då 

lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och 

stor.”39 

 

Den bild västerlandet har är att den muslimska kvinnan är förtryckt.40 Idag vet vi att tolk-

ningarna utav Koranen och sunna är gjorda i manlig favör. Detta orsakar att både sedvänjor och 

lagar gynnar männen framför kvinnorna. Idag finns det dock de som försöker att tolka om dem 

neutralt d.v.s. utan att ta parti för något av könen. Genom att bekämpa missbruket och feltolk-

ningarna så kan det sanna islam återupprättas. Det sanna islam är fredens, rättvisans, kärlekens, 

medkänslans och jämställdhetens religion. Inte förtryckandets religion.41 

 

5. ETT MANLIGT RESPEKTIVE KVINNLIGT PERSPEKTIV 

 
5.1 VAD ANSER MÄNNEN OM KVINNAN OCH SIN EGEN PLIKT 

 
Många muslimska män i Sverige är rädda för att släppa ut sina fruar i det svenska samhället. De 

är rädda för att de skall bli påverkade av vårt sätt att tänka och vara. Som regel besöker inte 

kvinnorna moskén under fredagsbönen. Detta beror inte på att de inte får lämna hemmet utan 

det beror på att de har så mycket att göra med allt hushållsarbete i hemmet. Männen anser att 

                                                 
38 K.V. Zetterstéen, Koranen 33:35. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
39 K.V. Zetterstéen, Koranen 4:38. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996. 
40 Jan Samuelsson, Åsa Brattlund, Kärlek och familjeliv enligt islam. Natur och kultur, Stockholm, 1996. 
41 Svenska Afghanistankommittén, Islams mångfald. 1991. 
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kvinnorna inte har möjlighet att hinna med båda plikterna, utan det får räcka med att be bönen 

hemma. Om kvinnorna känner behov av att umgås och tala så brukar de träffas hemma hos 

varandra och samtidigt som de förbereder kvällsmaten så passar de på att umgås. Detta gör att 

de inte försummar sina plikter bara för att de träffar andra, snarare tvärtom: de hjälps åt att klara 

av tidsödande saker mycket fortare.42 

 

Det är inte sällan som svenskar har mycket bristfälliga kunskaper om religionen islam. Många 

har en tendens att bara se det yttre och härleda det till sina egna referensramar. Det är svårt att 

förstå ett så annorlunda levnadsmönster när man befinner sig omgiven av sitt eget mönster. 

Detta kan kanske vara en orsak till att vi tenderar att anse den muslimska kvinnan som förtryckt. 

Om man istället besökte hennes hemland med alla dess egenskaper så skulle vi möjligen se 

annorlunda på saken. Då skulle helt plötsligt hennes mönster vara det rätta och vårt eget det 

felaktiga. Då kanske det skulle visa sig att vi förtryckte de våra istället. Vi reagerar bara över 

kvinnans situation men hur är det med mannens? 

 

Det är den muslimske mannens plikt att ta ansvar för sin familj. Det är han som skall försörja 

och leda familjen. Han är skyldig att offra sitt liv för sin familj. Det är av högsta vikt att man tar 

sina plikter på allvar annars riskerar man att dömas till helvetet på den yttersta dagen.43 

 

Den muslimske mannen tvingas att bära ett tungt ok på sina axlar. Han måste ensam stå för 

försörjningen av sin fru och sina barn, ibland också andra kvinnliga släktingar som står utan 

manligt beskydd. Det är av yttersta vikt att mannen lyckas skaffa arbete hela tiden, för vem 

skulle annars stå för alla utgifter. Det vore katastrof för familjen om mannen blev utan arbete 

och ingen annan släkting fanns till hands som kunde hjälpa dem. Den enskilde mannen skulle 

även han drabbas mycket hårt om någonting dylikt inträffade. Han skulle ha misslyckats med 

det uppdrag som han givits av Allah. Det är nog svårt att föreställa sig vad de psykiska 

konsekvenserna blev för den drabbade mannen i denna situation. Om familjen tvingas leva i 

Sverige som flyktingar skulle detta i stort sett utan undantag inträffa. De vore tvungna att leva 

på bidrag och då är det inte underligt om det muslimska innehållet i familjen gick under för alla 

de krav de möter i Sverige. 

 

                                                 
42 Annika Richert, Suzanne Unge, Ulla Wagner, Islam. Gidlunds Bokförlag, 1985. 
43 Annika Richert, Suzanne Unge, Ulla Wagner, Islam. Gidlunds Bokförlag, 1985. 
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Det har visat sig att det är männen som oroar sig mest över kvinnornas ställning och rättigheter 

än kvinnorna själva.44 

 

5.2 VAD ANSER KVINNORNA SJÄLVA OM SIN SITUATION 

 

I och med islams ankomst fick kvinnan rättigheter som inte ens fanns i hennes föreställnings-

värld redan för fjortonhundra år sedan. I Europa undrade man fortfarande vid denna tidpunkt 

om kvinnan överhuvudtaget var mänsklig eller hon skulle betraktas som ett djur. Man undrade 

även över i vilken position hon stod i förhållande till mannen om hon var dennes slav eller 

egendom. Även idag så har den muslimska kvinnan större reell frihet än icke muslimska 

kvinnor. Den muslimska kvinnan har en fri kvinnokultur och hon har till och med områden dit 

männen inte äger tillträde. 

 

De muslimska kvinnorna anser att islam är en väldigt anpassningsbar och modern religion. 

Oavsett vart man lever går den att forma så att den fungerar även i en vilt främmande kultur. 

Man måste dock kämpa för att det skall lyckas och det är svårt, men det går. Hon anser inte 

heller att slöjan skulle vara någon form av förtryck, snarare tvärtom. Den hjälper männen att se 

människan bakom det sköna yttre. Istället för att det yttre avgör vilken hustru man väljer så lär 

man känna den verkliga kvinnan bakom och klarar sig därmed kanske från många olyckliga 

äktenskap. Man undviker att bara bländas av det yttre. Kvinnorna finner det underligt när 

västerlänningar anser att deras slöja är en symbol för kvinnoförtryck, när de helt accepterar att 

exempelvis nunnor går klädda i dok.45 De muslimska kvinnorna i Sverige finner det avskyvärt 

att en man och kvinna kan ha en relation som endast går ut på sexuell tillfredsställelse. Många 

av dem upplever inte arbetet utanför hemmet som ett sätt att få komma ut bland människor, att 

bli fri från bundenheten till hemmets fyra väggar. 

 

5.3 SAMMANFATTNING 

 

Många muslimska män är rädda för hur vi skall påverka deras kvinnor om de får möjlighet att 

komma i kontakt med oss. Det kan kanske leda till att de misslyckas med uppgiften de erhållit 

av Allah. Han tar sina plikter på allvar annars risker han att dömas på den yttersta dagen. 

Mannen har ett stort ansvar att axla och konsekvenserna blir stora om han misslyckas i sina 

                                                 
44 En vanlig muslimsk familj i Sverige - hur ser den ut? Salaam, juli-augusti, 1996. 
45 Sara Elkhabiry, Unga muslimska tjejer vågar också tala klarspråk. Salaam, mars-april, 1997. 
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åtgöranden. Många muslimska kvinnor ser sig inte som förtryckta, snarare tvärtom. De har 

erhållit rättigheter som det tog många år innan kvinnorna i väst fick. De ser inte sin klädsel som 

ett led i förtrycket utan de har alla förklaringar till varför det föreligger på ett visst sätt. De 

håller inte med om vår västerländska värdering av den muslimska kvinnan. Vi kanske ser det 

som en seger när den tidigare ”instängda” muslimska kvinnan slår sig fri och erhåller ett arbete 

utanför hemmet, men kan vi någonsin ana oss till hela vidden av konsekvenser det får för den 

muslimska familjen? Hon bryter mot Allahs lagar och arbetar inom ett område som inte hör till 

hennes kön. Det är inte hennes naturliga plats i livet. Vad tänker hon om bestraffningen på den 

yttersta dagen? Hamnar både hon och mannen i helvetet eftersom båda bryter Allahs bud? Hur 

går det med barnen? 

 

I väst har man en tendens att nedvärdera hushållsarbete, men i många muslimska länder är 

hushållsarbetet en många gånger ansträngande heltidssysselsättning. Om hon därutöver skulle 

vara tvungen att ha ett arbete utanför hemmet skulle hennes börda bli omänsklig. Det är snarare 

så att det är vi i väst som förtrycker den hemarbetande kvinnan. Vi värdesätter många gånger 

inte hennes arbete för det anses inte vara ett riktigt arbete även om det även här i Sverige är nog 

så betungande. Den som arbetar utanför hemmet har åtminstone två dagar ledigt i veckan och 

några veckors semester varje år, men det har aldrig den hemarbetande hustrun. Hemmet måste 

skötas varje dag året runt. 

 

De muslimska kvinnorna har ett svar på varför de accepterar vad Koranen säger om deras 

ställning. ”Gud står för all sanning och alla beslut över människorna, allt gott och allt ont 

kommer genom Guds vilja. Han har givit människorna Koranen att följa. Han vet bäst och 

människorna kan inte påverka hans vilja. Varför Gud handlar som Han gör är inte något man 

undrar över. Det är så.”46 

 

Vi har kanske många gånger svårt att förstå varför de muslimska kvinnorna accepterar sin 

situation samtidigt som de många gånger inte kan förstå hur vi kan tycka någonting sådant för 

de följer bara sin Guds bud. Är vi kanske så olika och många gånger inskränkta att vi aldrig helt 

och fullt kan förstå den andre? Man får hoppas att så icke är fallet. 

 

                                                 
46 Annika Richert, Suzanne Unge, Ulla Wagner, Islam. Gidlunds Bokförlag, 1985. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Att svara på frågan om huruvida den muslimska kvinnan är förtryckt eller inte är som läsaren 

kanske redan har förstått omöjlig. Det går inte att ge ett generellt gällande svar, bara svar utifrån 

den egna kulturkretsen. Utifrån västerländskt perspektiv kanske man skulle se henne som 

förtryckt åtminstone inom en del områden. Men jag lämnar frågan öppen för läsaren att själv ta 

ställning till huruvida den muslimska kvinnan är förtryckt eller ej. Det verkar som om det bland 

de muslimska kvinnorna råder blandade uppfattningar i den aktuella frågan. Muslimska 

feminister anser sig många gånger vara förtryckta, medan andra muslimska kvinnor inte anser 

sig vara förtryckta. De anser snarare att vi västerländska kvinnor är förtryckta. Också här måste 

frågan lämnas öppen. Även bland de muslimska männen tycks det råda olika uppfattningar. Hur 

man än vrider och vänder på frågan finns det alltid flera svar. Det tycks alltså inte råda något 

enhetligt svar på huruvida den muslimska kvinnan är förtryckt eller ej. 

 

Om det sanna islam kom fram, skulle vår bild av den förtryckta kvinnan förändras? Hur skall vi 

kunna fördöma de män och kvinnor som tror att de lever rätt och tror att de gör rätt när det enda 

de gör är att följa alla de Korantolkningar som finns. Hur skall vi kunna väcka tanken hos dem 

om kvinnans situation? Det är självklart att de inte håller med. De följer sin Guds heliga bud 

och att handla annorlunda vore att förbryta sig mot dem och därmed riskera att straffas hårt på 

den yttersta dagen. Det är viktigt att förstå att man lever i olika världar med olika värderingar 

och kultur. Det är inte sällan som dessa olika världar kommer i konflikt med varandra och inte 

bara det, man har också svårt att förstå motpartens agerande i olika situationer. Deras värde-

ringar överensstämmer inte med våra. Kanske kommer den dagen när alla människor förstår att 

alla är olika och har olika synsätt och att inget av dem behöver utesluta det andra. Att inget 

behöver vara rätt och fel, bara olika sidor på samma mynt. 
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1. INLEDNING


Om man går ut bland allmänheten och ställer frågan huruvida de anser den muslimska kvinnan vara förtryckt eller ej, så är det inte sällan som de tillfrågade svarar ja. Med förtryckt avser jag bl a betydelsen begränsad frihet i förhållande till mannen, juridiska och religiösa skillnader, om mannen gynnas på kvinnans bekostnad, möjligheten för henne att hävda sitt självbestämmande, frihet att göra vad hon vill osv. Utav dem som jag har frågat så har jag bara erhållit ett svar där vederbörande säger att hon inte är så säker på att så är fallet. Det tycks mig som om de äldre är de som starkast håller på sin synpunkt om att den muslimska kvinnan är förtryckt. Hur kommer det sig att så många tycks ha en negativ bild av hur den muslimska kvinnan behandlas? Vad är det som ligger bakom?


Om man studerar vilken bild massmedia ger av den muslimska kvinnan, så finner man att den många gånger är negativ. Detta har gjort mig mycket nyfiken på hur det egentligen ligger till.


· Är hon förtryckt utifrån våra värderingar?


· Anser hon sig själv vara förtryckt?


· Ser de muslimska männen henne som förtryckt?


1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING


Mitt syfte med denna uppsats är att försöka ge läsaren en inblick i vad Koranen och andra skrivna källor säger om kvinnans ställning i islam. D.v.s. om det utifrån västerländska värderingar (som dock inte på något vis är universella eller gäller som de rätta) finns ett kvinnoförtryck inom islam. Ett mål vore uppnått om den väckte funderingar och eventuell diskussion bland läsare.


1.2 METOD


Jag har valt att med deskriptiv metod försöka ge läsaren en inblick i den muslimska kvinnans ställning. Jag har försökt ge både positiva och negativa aspekter av området. Till min hjälp har jag haft ett flertal böcker som behandlar det aktuella området. Jag har jämfört dem med varandra och försökt att låta alla författare komma till tals. För det tycks mig finnas en aning olika vinklar och synsätt på det hela. Jag har även använt mig av ett antal olika artiklar som jag erhållit av den islamiska informationsföreningen. Jag har börjat uppsatsen med att beskriva kvinnans situation innan islams uppkomst och de förändringar som ägde rum i och med islams intåg. Därefter har jag försökt ge läsaren en bild av några företeelser som kan uppfattas som kvinnoförtryckande, men alla mynt har två sidor och detta är inget undantag, så jag har även skrivit om argument för att islam inte skall uppfattas som kvinnoförtryckande. För att läsaren lättare skall få en överblick, har jag efter varje område gjort en kort sammanfattning. I min slutliga diskussion försöker jag bl a om möjligt besvara de frågor som jag ställde i inledningen.


1.3 AVGRÄNSNING


Det finns en stor mängd fakta inom detta område och min avgränsning är att jag har försökt att ge läsaren en så jämn vinkling som möjligt av både negativt och positivt. Men eftersom att sidantalet är begränsat så har jag varit tvungen att begränsa materialet. Jag har också försökt att begränsa mig till någorlunda vardagliga och allmänna saker.


2. FÖRÄNDRINGAR AV KVINNOSYNEN

2.1 FÖRISLAMISK SYN PÅ KVINNAN


Förr levde de människor som senare skulle komma att bli muslimer som nomader med allt vad det medförde. Krig var någonting som hörde vardagen till. I dessa samhällen var det mannen som innehade ställningen som överhuvud. Det var hans krigsförmåga som avgjorde om stammen skulle röna framgång eller motgång. Det var också hans uppgift att se till att ingen av de kvinnliga medlemmarna togs till fånga av fienden, som använde dem som slavar eller älskarinnor. Om någonting sådant ändock skedde så innebar det stor skam för mannen. Hans ställning som krigare försvagades. Det betydde att när en kvinna nedkom med ett flickebarn så betydde hon bara en ytterligare belastning för mannen och hot mot hans ställning. Hon skulle inte växa upp till krigare och bistå mannen i en krigssituation. Hon erhöll inget värde i och med sin ankomst. Detta gjorde att mannen ej sällan lämnade flickebarnet att dö. Om fadern avled kunde äldste sonen överta den nyblivna änkan. För att så skulle ske lade han helt enkelt bara sina klädesplagg på henne.


Kvinnan under förislamisk tid innehade inga rättigheter. Hon kunde inte säga nej till giftermål. Hennes status i samhället var mycket låg och hon blev behandlad därefter. Kvinnorna var som varor som kunde säljas och behandlas efter behag. Hon hade bara att acceptera om mannen valde att skaffa fler fruar. Det fanns ingen gräns för hur många man fick ha. Det fanns inte heller någon lag som reglerade hans behandling av fruarna sinsemellan. Fast som regel hade männen bara en hustru, flera innebar större kostnader och fler att skydda från fienden.


2.2 FÖRÄNDRINGAR I OCH MED ISLAMS UPPKOMST


I och med islams uppkomst förändrades kvinnans ställning inom ett flertal områden. Bl a förbjöd Koranen männen att begrava sina nyfödda döttrar, de hade samma värde som sönerna. Männen förbjöds också att ha mer än fyra fruar samtidigt. Inte nog med det, han fick inte gifta sig med mer än en om han inte behandlade dem lika, ej heller om han inte kunde föda dem som det anstod dem.
 Kvinnan erhöll också arvsrätt, hon fick ärva en tredjedel av kvarlåtenskapen och hennes bror två tredjedelar. Arvet fick hon sedan använda efter egen vilja. Hon hade inga skyldigheter att använda arvet till någonting bestämt, utan det var hon och endast hon som bestämde när och hur pengarna skulle spenderas. Detsamma gällde brudgåvan, som innan islams tillkomst tillfallit kvinnans fader, broder eller annan förmyndare. Från att ha varit ett värdelöst objekt fick kvinnan i och med islam flera viktiga funktioner. Hon fick en ekonomisk, social och rättslig ställning. Hon erhöll också rätten att få bedja.


2.3 SAMMANFATTNING


Från att ha betraktas som en mycket lågt stående varelse innan islams uppkomst, så har kvinnan erhållit en placering i livet i stort sett jämbördig med mannen. Hon har helt plötsligt fått ett värde i sig. De nyfödda flickebarnen väcker glädje även hos mannen. Även hon har blivit någonting att värna om och ingenting som skall förbannas och slängas bort som en bit skämt kött. Kvinnan ses ej längre som en tung last för mannen att bära utan snarare som en hjälp och ett stöd för honom. Hon har också erhållit rätten att ärva och spendera arvet hur hon vill utan mannens inblandning, vilket tidigare inte var att tänka på. Till skillnad från tidigare har kvinnan någonting att säga till om vid valet av make. Hon kan tom säga nej om hon vill. Ingen har längre rätt att tvinga henne till någonting utan att ta hänsyn till hennes nytillkomna rättigheter.


3. FÖRETEELSER SOM KAN UPPFATTAS SOM KVINNOFÖRTRYCKANDE


3.1 SLÖJAN


Det finns bl a två ställen i Koranen som används som argument för att den muslimska kvinnan skall bära slöja. Det är sura 24:31 som lyder enligt följande


”Säg och till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över vilka de råda, eller sådana stackare till män, som ej hava något sinne därför, eller barn, som ej förstår sig på kvinnors nakenhet. Och de må icke heller slå ihop fötterna, så att de smycken, som de dölja märkas. Omvänden eder till Gud allesammans, I rättrogna, för den händelse I månden varda lyckliga! ”


Den andra är sura 33:59.


”Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.”


Dessa Koranverser tolkar många av de Koranlärde som ett påbud för kvinnan att bära slöja. Man anser att kvinnan inte skall visa sin skönhet eller väcka känslor hos män som hon skulle kunna gifta sig med. Det är hennes plikt att klä sig ärbart.
 Man anser att kvinnor har ett beteende som gör att de vill visa män hur vackra de är och de gör det gärna på ett utmanande sätt. När islam infördes förbjöds detta beteende. För att särskilja respektabla kvinnor från andra mindre respektabla sådana måste kvinnan bära en slöja som täcker henne från topp till tå så fort hon går ut, även händerna måste vara dolda. Är hon inomhus är kraven ej lika hårda. Om en kvinna går ut utan slöja, så skadar hon allvarligt både sitt och familjens anseende. Vissa uppfattar det t o m så att det är bäst om kvinnan aldrig lämnar sin mans hem. Detta kan då få den följden att många gifta kvinnor inte ens lämnar hemmet för att besöka sina föräldrar. Främmande män får heller inte skåda henne, så om en kvinna insjuknar måste hon undersökas av en kvinnlig läkare eller dylikt. Tvånget att bära slöja kan tolkas ett moraliskt påbud. Man använder den bl a som ett gräns skapande ting mellan man och kvinna.


3.2 MANNENS OCH KVINNANS SKILDA NATUR


Islam uppstod i ett patriarkaliskt samhälle. Därav följde att religionens profet Mohammed vände sig till männen när han kom med sitt budskap. Kvinnor och barn räknades inte. De ansågs vara otillräkneliga till sin natur och de stod under männens förmyndarskap. Det fanns dock undantag, Mohammeds första anhängare var en kvinna, hans hustru Khadidja. Hon var den första som stödde Mohammed när denne först tvivlade.
 Det finns tre teologiska antaganden som gör att man i den muslimska världen ser kvinnan som underlägsen mannen. Det första är att hon skapades efter mannen och utav hans revben.


”Människor, frukten eder Herre, som skapat eder av en enda varelse och skapat hans maka av honom och låtit män och kvinnor i mängd utgå från dessa båda! Frukten Gud, vid vilken I besvärjen varandra liksom vid blodsbanden! Gud är förvisso väktare över eder.”


Det andra antagandet gäller det faktum att kvinnan ensam bär skulden till syndafallet. Vilket i sin tur lett till att hon kan uppfattas som en fresterska. Det tredje och sista antagandet gäller det faktum att hon inte skapades för sin egen skull utan för mannens.


”Till hans tecken hör ock, att han skapat hustrur åt eder bland eder själva, att I mån bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet; häri finnas sannerligen tecken för människor, som tänka efter.”


De båda könen skapades således för att följa de könsbelagda plikterna där kvinnans främsta uppgift gäller arbetet i hemmet och omhändertagandet om barnen. Om en man låter kvinnan sköta männens plikt kommer det inte att gå honom väl i livet.
 Kvinnans natur kräver av henne att hon sköter det hon blivit skapad för annars riskera hennes natur att ändra sig, men människor är förnuftiga och det gör att man ser till att sköta sin plikt som man erhållit av Gud. De enda gånger hon tillåts lämna sin naturliga plats i hemmet är när hon har ett ärende som är socialt, ekonomiskt eller kulturellt betingat. Mannen i sin tur utför bara sin plikt som Gud givit honom. Denna höga plikt har han fått eftersom han till sin natur är kvinnan överlägsen, både vad gäller hans egenart, karaktär, materia och ande. Vilket automatiskt leder till att han som starkare part måste styra de svagare.


3.3 MANNENS OCH KVINNANS RELIGIÖSA SKILLNADER


Även på detta område finns det skillnader mellan man och kvinna. Det finns ett antal undantag som gäller kvinnorna. Om en kvinna är gravid eller ammar ett barn har hon ingen skyldighet att delta i fastemånaden. Under tiden kvinnan föder barn eller under menstruationen får hon inte delta i kulthandlingar p.g.a. att hon inte kan uppnå rituell renhet. Till skillnad från mannen som uppmanas be i moskén så bör kvinnan be i hemmet. Så även om Koranen ger man och kvinna i stort sett desamma religiösa rättigheter, så skiljer sig dessa åt i det praktiska utförandet. Exempelvis hur många kvinnor får möjligheten att bege sig på pilgrimsfärd till Mecka? Kvinnor får som regel inte heller vara böneledare i moskén. Det är någonting som bara män i regel har rätt att vara. Det är inte sällan som människor tror att omskärelse av kvinnan är ett religiöst påbud. Faktum är att det inte finns något stöd för denna stympning i Koranen och koranlärde har mycket svårt att klart och tydligt peka ut vart i Koranen det finns belägg för handlingen och varför den skall utföras. Ett möjligt fel som islam har gjort här är att man har tillåtit att denna i grunden afrikanska sedvänja fått fotfäste inom islam.


3.4 RÄTTSLIGA SKILLNADER


Vad beträffar mäns och kvinnors rättigheter vid giftermål, skilsmässa, vårdnad av barn osv. så står de att finna i den religiösa lagen. Juridiskt sett så gynnas mannen på kvinnans bekostnad. Vid arv erhåller kvinnan endast en tredjedel medan brodern ärver resterande två tredjedelar.


”Gud ålägger eder rörande edra barn: En manlig arvtagare bekomme lika mycket som två kvinnor, men om det finnes blott kvinnor och mer än två, så bekomme de två tredjedelar av vad den avlidne efterlämnat, och är det en enda, bekomme hon hälften. Hans föräldrar bekomme vardera en sjättedel av vad han efterlämnat, om han har barn; men har han ej barn, utan ärva honom blott föräldrarna, så bekomme modern en tredjedel, och har han syskon, så bekomme modern en sjättedel, allt detta dock först efter avdrag av testamentariska förordnanden eller skuld. Vad edra föräldrar och edra barn beträffar, så kunnen I ej veta, vilka månde bliva eder mest till gagn. Allt detta är en bestämmelse från Gud; Gud är förvisso den Vetande, den Vise.”


Den muslimska mannen får gifta sig med upp till fyra kvinnor. Dessa får vara muslimska, kristna, judiska och hinduiska. Kvinnan däremot får endast gifta sig med en man och denne måste vara muslim. Inom vissa riktningar i islam så räcker det inte med att kvinnan tackar ja till giftermålet för att det skall ske, utan hennes närmaste manliga släkting måste säga ja först. Om ett par inte kan få barn tillsammans så har mannen rätt att skilja sig från kvinnan, likaså kvinnan från mannen. Det blir också kvinnan som får skulden för barnlösheten. Det enda sättet för henne att bli fri från den stämpeln är att mannen inte heller i sitt nästa äktenskap välsignas med barn.
 Tyvärr har mannen haft det väldigt lätt att skilja sig från kvinnan. Genom att bara säg ”jag förskjuter dig” tre gånger så är han skild från kvinnan och hon behöver inte ha gjort något fel, detta tillvägagångssätt är idag som regel inte tillåtet. Idag är det lättare för en svensk man att skilja sig än vad det är för en muslimsk man att göra desamma. Det enda hon får behålla vid en skilsmässa är brudgåvan och sina egna eventuella pengar. Hem, barn och allt annat får hon gå ifrån. Ibland har hon ingenstans att ta vägen och hamnar då i en mycket tragisk och utsatt situation. Som regel saknar hon utbildning och inte sällan saknas även pengar. Detta är för henne en fruktansvärd situation att hamna i. Om mannen anklagar kvinnan för äktenskapsbrott så drabbar även detta kvinnan mycket hårt för det leder till att hon ofta förlorar stödet från vänner och familj. Även om hon frias är det nästan omöjligt för henne att återvända hem. Till och med om mannen straffas för att falskeligen ha anklagat henne. En kvinnas vittnesmål är bara värt hälften mot mannens.


”… Tillkallen därvid två av edra män som vittnen, men kunna ej vittnena vara två män, så vittne en man och två kvinnor av dem I godkännen som vittnen, på det att ifall den ena av dem skulle fara vilse, den andra må påminna henne; och vittnena må ej vägra, när helst de varda kallade …”


Enligt en gammal rättslig tradition får hon inte heller behålla sina barn. Man går efter patrilinjär härstamning d.v.s. barnen härstammar från fadern. Inom äktenskapet säger sunnitisk lag säger att modern skall ha vårdnaden om barnen till det att flickan kommer i puberteten och pojken till det att han fyller sju. Enligt shia så skall modern ha dem tills det att flickan blir fem och pojken två år. Den lag som automatiskt ger fadern vårdnaden är ingen muslimsk lag och den leder till att många kvinnor stannar kvar hos männen trots att de behandlas dåligt. Alla sedvänjor och lagar gynnar män framför kvinnor.


Kan en orsak vara att religionen växte fram i ett mansdominerat samhälle? Kan en annan orsak vara att Koranen nästan undantagslöst tolkas och tolkats av män? Det finns två Korancitat som upplyser oss om att mannen bör ge kvinnan ett underhåll vid skilsmässa. Det första citatet lyder som följer


”Ingen skuld drabbar eder, om I skiljen eder från hustrurna, i fall I icke kommit vid dem eller anslagit en bestämd andel för deras räkning. Men låten dem få underhåll, den förmögne efter sina tillgångar, och den obemedlade efter sina tillgångar, såsom tillbörligt är, emedan detta är en plikt för dem, som göra väl!”


Den andra är sura 2:242


”De frånskilda hustrurna tillkommer underhåll på tillbörligt sätt, emedan detta är en plikt för de gudfruktiga.”


Det kan verka lätt för en muslimsk man att skilja sig men i de flesta muslimska länder räcker det inte med att säga ”jag förskjuter dig” tre gånger, utan man måste anlita en juridiskt kunnig också. Det är till exempel lättare för en muslimsk man från Iran att lämna sin hustru i Sverige än i hemlandet Iran.


3.5 PARTERNAS STÄLLNING I FAMILJELIVET


För att få en bättre bild av familjelivet i länder där islam dominerar så kan det vara av vikt att veta att samhällena är patriarkaliskt och traditionellt uppbyggda. I dessa samhällen är det mannen som arbetar utanför och kvinnan i hemmet. Det finns mycket få möjligheter för kvinnan att få arbete utanför hemmet även om hon hade mannens tillåtelse. Mannen är som angivits tidigare den muslimska familjens överhuvud. Vad det än gäller har han sista ordet och detta gäller utan undantag. Det är han som bestämmer om kvinnan har tillåtelse att lämna hemmet om det gäller någonting annat än ett ärende. Inom hemmets väggar är det kvinnan som sköter allt från matlagning till barnskötsel.


Om mannen vill får han skaffa ända upp till fyra fruar, men det finns ett antal krav han måste uppfylla. För det första måste han ha råd att fler än en hustru, han får inte ta en ny på den gamlas bekostnad utan båda måste få det jämbördigt ekonomiskt ställt. För det andra får han inte bara ha sexuellt umgänge med den nya hustrun och ej den gamla. Alla fruar skall behandlas rättvist.


”Om I frukten att ej kunna iakttaga rättvisa mot de faderlösa, äkten då så många kvinnor det synes eder lämpligt, två eller tre eller fyra, men frukten I ändock, att I ej skolen kunna iakttaga billighetens krav, så tagen blott en enda eller blott de slavinnor, över vilka I råden! Detta är det bekvämaste sättet att undvika orättvisa. Given ock hustrurna deras hemgift till skänks, men om de självmant efterskänka eder någonting, så njuten det i lugn och ro!”


Hon i sin tur har ingen rättighet att säga nej till mannen om han vill umgås sexuellt med undantag om hon är sjuk eller gravid. Koranen ger stöd åt mannen att så ofta han vill umgås med sin hustru sexuellt.


”Edra hustrur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter behag, men uträtten ock något gott för egen räkning! Frukten Gud och veten, att I skolen möta honom! Och förkunna de rättrogna ett hugnesamt budskap!”


Det anses vara viktigt att de muslimska flickorna fostras rätt d.v.s. enligt den muslimska etiken. Om man inte gör det kan hennes natur ta över och göra henne uppstudsig och olydig, inte alls den fogliga och mjuka kvinna som islam tycks förespråka. Om kvinnan inte lyder sin man har han rätt att bestraffa henne med lagen på sin sida. Inte sällan anser man att kvinnans väg till paradiset går genom att hon lyder mannen i allt.


”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så värnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor.”


”De rättrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare, de där påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otillbörliga, förätta bönen och giva allmosan och lyda Gud och hans apostel. Över dessa skall Gud förbarma sig; Gud är förvisso väldig och vis.”


Säger männen att vägen till paradiset går genom att lyda mannen i allt för att de vill ha fogliga lätthanterliga kvinnor? Eller är det verkligen den rätta vägen? Är kvinnorna då tvungna att följa männens minsta nyck? Koran vers 4:38 talar om mannen som kvinnans föreståndare och att han erhållit företräde framför kvinnan av Gud, medan 9:72 ger de båda könen en mer jämlik ställning gentemot varandra. Kanske orsakar sådana till synes paradoxala verser att det ofta blir feltolkningar? Kanske väljer männen att tolka dem till sin fördel? Kanske gör de det helt omedvetet p.g.a. att de trots allt är män med referensramar därefter.


3.6 SAMMANFATTNING


De muslimska kvinnorna bär slöja av ett flertal skäl bl a för att koranlärde har tolkat Koranverserna som att kvinnan skall bära slöja för att dölja sina behag för alla andra än sina äkta män. Den används också för att särskilja ärbara kvinnor från sådana som är mindre ärbara. Slöjan har med andra ord fått symbolisera den respektabla kvinnan. Enligt Koranen skapades kvinnan av och för mannen därav att denne är överlägsen henne. De är skapade till olika göromål, men det betyder inte att den ena partnerns sysslor är mer värda än den andres. Sina plikter har de erhållit av Gud och det är därför viktigt att var och en håller sig till sina plikter.


Koranen ger mannen och kvinnan likvärdiga religiösa rättigheter, men det speciella i kvinnans natur gör att hon i verkligheten inte kan utnyttja dessa rättigheter så som det sig bör. Juridiskt gynnas mannen på kvinnans bekostnad vid skilsmässa och vårdnad om eventuella barn. En frånskild kvinna hamnar ofta i en väldigt utsatt situation som kan leda till tragiska följder. Man har frångått Koranen som ger modern vårdnaden om barnen till en viss ålder och anlitar istället en gammal lag som ger mannen vårdnaden om barnen undantagslöst. De flesta muslimer lever i ett patriarkaliskt samhälle med allt vad det innebär. Männen har rätt att gifta sig med upp till fyra hustrur medan kvinnan bara får gifta sig med en och denne måste vara muslim. Kvinnan måste foga sig helt efter sin mans krav annars ger Koranen honom rätt att slå henne. Hon är underställd honom i familjelivet.


4. ARGUMENT FÖR ATT ISLAM INTE KAN UPPFATTAS KVINNOFÖRTRYCKANDE


4.1 SLÖJAN


Många anser inte att Koranen konkret stödjer användandet av slöja. Den säger bara att både män och kvinnor skall klä sig anständigt. Man anser slöjan vara ett skydd för kvinnan dels när hon går ut, så att hennes och familjens heder inte skadas och dels för att förhindra att hon utsätts för sexuella trakasserier, till exempel när hon deltar i utbildning då hon kommer i kontakt med män. Desamma gäller om hon trots allt skulle arbeta utanför hemmet.


4.2 RÄTTSLIGT


Islams lagstiftning ger kvinnan rätten att vara en människa med samma själsliga innehåll, moralisk hållning och mänskliga grundprinciper som mannen.
 Om en kvinna blir beskylld för otrohet så vägs hennes vittnesmål lika högt som mannen, men i alla andra övriga ärenden måste det till två kvinnor för att lyckas uppväga en mans vittnesmål.


4.3 RÄTTIGHETER


Enligt islam är kvinnan jämställd med mannen beträffande de mänskliga rättigheterna. Båda parter har rättigheter och skyldigheter att rätta sig efter. Kvinnan har liksom marinen full åsiktsfrihet, hon har också rösträtt vilket många andra kvinnor inte har. De eventuella pengar och egendomar kvinnan har i sin ägo är under hennes beslutanderätt. Absolut ingen utom hon själv förfogar över dessa utan någon inskränkning.
 Enligt islam kan ingen tvinga en kvinna att ingå ett äktenskap som hon inte önskar ingå, inte ens hennes fader har den rätten. Islam har med andra ord aldrig givit mannen rätt att bestämma och förfoga över kvinnans religion, åsikter, rättigheter, personlighet och pengar.
 ”Professor Abdel Rahim Omran vid det berömda al-Azhar-universitetet i Kairo sammanfattar kvinnans ställning inom islam på följande vis: kvinnan är likvärdig mannen i religiösa, sociala och nationella hänseenden, men underlägsen mannen i familjelivet. Hon kan inte tvingas till äktenskap. Hon måste ge sitt tillstånd och hon kan behålla sitt namn som ogift i äktenskapet om hon vill. Hon är fullständigt fri att göra vad hon vill med sina pengar medan mannen (eller fadern eller brodern) är skyldig att försörja henne och hennes eventuella barn. Vid arv får hon som dotter, hälften av broderns andel. När äktenskapskontraktet ingås kan hon få med i kontraktet att hon inte accepterar att mannen tar ytterligare hustrur. Omran anser att den här sammanfattningen visar att män och kvinnor om man ser det i ett helhetsperspektiv, är likvärdiga inom islam.”


4.4 FAMILJEN


I ett islamiskt äktenskap är det mannen som står för alla utgifter, kvinnan är inte skyldig att betala någonting även om hon skulle vara välbärgad. Om hon vill bidra får hon givetvis det men hon är ej tvungen. Så fort äktenskapet är ingått övergår försörjningsbördan för kvinnan från fadern eller annan manlig släkting till den nyblivne äkta mannen. Detta är orsaken till att mannen ärver dubbelt mot kvinnan för han måste stå för: hela ansvaret för familjen, betala morgongåva till sin blivande hustru, förlovningspresenter och förlovningsgåva, att försörja hustrun och eventuella barn med mat, dryck, kläder, bostad och så vidare.


Detta förklarar den till synes orättvisa arvsfördelningen mellan man och kvinna. Detta orsakar också att det inte finns behov av en kvinnlig arbetsmarknad på samma sätt som i exempelvis Sverige. Det behövs inte två inkomster i samma utsträckning för att familjen skall överleva vilket nästan är ett krav i Sverige.


Synen på sexualitet inom islam skiljer sig från hur man normalt ser på den i patriarkaliska samhällen, där den anses vara en farlig kraft som hotar att förgöra männens framstående ställning i samhället. Kvinnlig sexualitet bör helst inte förekomma alls. I islam däremot ses den som någonting naturligt och positivt. Det är alltså någonting som båda parter har rätt att utkräva av den andre partnern. Om kvinnan inte erhåller sexuellt umgänge med sin man på tre till fyra månader har hon rätt att begära skilsmässa. Det föreligger dock svårigheter för henne att bevisa det hela vilket krävs för att skilsmässa skall erhållas.
 Kvinnan har ytterligare en rättighet. Det är nämligen upp till henne om hon vill bli gravid eller inte.


Om kvinnan har rätt till sexuell tillfredsställelse hur kommer det sig då att islam tillåter könsstympning som inte ens är ett islamiskt påbud? De gör kvinnan sexuellt neutral genom avlägsnandet.


4.5 VEM ÄR EGENTLIGEN FÖRTRYCKT?


Det finns områden i Bibeln och Koranen som berättar om ungefär samma saker och många av dessa är mer kvinnofientliga i Bibeln än i Koranen. Exempelvis berättelsen om syndafallet där det är kvinnan som får hela skulden i Bibeln medan Koranen anser att det var satan och inte Eva som lockade Adam i fördärvet. Den hinduiska änkebränningen finner ingen som helst motsvarighet inom den islamiska religionen. Ej heller den pornografiska exploateringen av kvinnan i västvärlden. Det är detta förfarande som gör att muslimerna anser oss i västvärlden ha en nedlåtande syn på kvinnan och att vår moral är totalt fördärvad. Vi har en tendens att tro att allt en muslim gör bottnar i en islamisk källa. Så är inte fallet utan det är muslimers sätt att beskriva sig själva utifrån sin tro. Exempelvis kvinnlig omskärelse tror många icke muslimer vara en islamisk sedvänja vilket det inte är. Vi anser det kanske vara förtryck osv., men upplever de själva det som förtryck? Många gånger är så inte fallet.
 Slöjan har för många av oss västerlänningar setts som ett kvinnoförtryck i den muslimska världen, medan den där ses som att led i avståndstagandet från väst.
 Eftersom att man före islam bl a såg på kvinnan som en slav så kunde hon köpas och säljas efter behag. Detta gjorde att hon inte hade någon arvsrätt. Man kunde inte sälja någon som hade egna pengar. Men i och med islams ankomst på sexhundratalet så upphörde detta. Kvinnan fick rätten att ärva om än bara en tredjedel. Detta gör att man skulle kunna se på islam som en föregångare framför många andra till exempel England. Där var det tillåtet att sälja sin hustru ända in på elvahundratalet. På Irland fick kvinnorna vänta ända till femtonhundrasextiosju innan kvinnan genom en lagändring fick rätt att bestämma över sin egendom, men bara till en viss del.


4.6 SAMMANFATTNING


Om man studerar Koranen så kan det vara svårt att erhålla en klar och tydlig bild av kvinnans ställning. Kvinnors och mäns lika värde inför Allah står att finna i sura 33:35


”De Gud undergivna, både män och kvinnor, de rättrogna, både män och kvinnor, de sannfärdiga, både män och kvinnor, de tåliga, både män och kvinnor, de ödmjuka, både män och kvinnor, de allmosegivande, både män och kvinnor, de fastande, både män och kvinnor, de kyska, både män och kvinnor, och dem, som flitigt åkalla Gud, både män och kvinnor, har Gud förvisso berett förlåtelse och stor lön.”


Medan en annan sura säger att kvinnan är underlägsen mannen. Så här lyder sura 4:38


”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilken I frukten uppstudsighet, så värnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor.”


Den bild västerlandet har är att den muslimska kvinnan är förtryckt.
 Idag vet vi att tolkningarna utav Koranen och sunna är gjorda i manlig favör. Detta orsakar att både sedvänjor och lagar gynnar männen framför kvinnorna. Idag finns det dock de som försöker att tolka om dem neutralt d.v.s. utan att ta parti för något av könen. Genom att bekämpa missbruket och feltolkningarna så kan det sanna islam återupprättas. Det sanna islam är fredens, rättvisans, kärlekens, medkänslans och jämställdhetens religion. Inte förtryckandets religion.


5. ETT MANLIGT RESPEKTIVE KVINNLIGT PERSPEKTIV


5.1 VAD ANSER MÄNNEN OM KVINNAN OCH SIN EGEN PLIKT


Många muslimska män i Sverige är rädda för att släppa ut sina fruar i det svenska samhället. De är rädda för att de skall bli påverkade av vårt sätt att tänka och vara. Som regel besöker inte kvinnorna moskén under fredagsbönen. Detta beror inte på att de inte får lämna hemmet utan det beror på att de har så mycket att göra med allt hushållsarbete i hemmet. Männen anser att kvinnorna inte har möjlighet att hinna med båda plikterna, utan det får räcka med att be bönen hemma. Om kvinnorna känner behov av att umgås och tala så brukar de träffas hemma hos varandra och samtidigt som de förbereder kvällsmaten så passar de på att umgås. Detta gör att de inte försummar sina plikter bara för att de träffar andra, snarare tvärtom: de hjälps åt att klara av tidsödande saker mycket fortare.


Det är inte sällan som svenskar har mycket bristfälliga kunskaper om religionen islam. Många har en tendens att bara se det yttre och härleda det till sina egna referensramar. Det är svårt att förstå ett så annorlunda levnadsmönster när man befinner sig omgiven av sitt eget mönster. Detta kan kanske vara en orsak till att vi tenderar att anse den muslimska kvinnan som förtryckt. Om man istället besökte hennes hemland med alla dess egenskaper så skulle vi möjligen se annorlunda på saken. Då skulle helt plötsligt hennes mönster vara det rätta och vårt eget det felaktiga. Då kanske det skulle visa sig att vi förtryckte de våra istället. Vi reagerar bara över kvinnans situation men hur är det med mannens?


Det är den muslimske mannens plikt att ta ansvar för sin familj. Det är han som skall försörja och leda familjen. Han är skyldig att offra sitt liv för sin familj. Det är av högsta vikt att man tar sina plikter på allvar annars riskerar man att dömas till helvetet på den yttersta dagen.


Den muslimske mannen tvingas att bära ett tungt ok på sina axlar. Han måste ensam stå för försörjningen av sin fru och sina barn, ibland också andra kvinnliga släktingar som står utan manligt beskydd. Det är av yttersta vikt att mannen lyckas skaffa arbete hela tiden, för vem skulle annars stå för alla utgifter. Det vore katastrof för familjen om mannen blev utan arbete och ingen annan släkting fanns till hands som kunde hjälpa dem. Den enskilde mannen skulle även han drabbas mycket hårt om någonting dylikt inträffade. Han skulle ha misslyckats med det uppdrag som han givits av Allah. Det är nog svårt att föreställa sig vad de psykiska konsekvenserna blev för den drabbade mannen i denna situation. Om familjen tvingas leva i Sverige som flyktingar skulle detta i stort sett utan undantag inträffa. De vore tvungna att leva på bidrag och då är det inte underligt om det muslimska innehållet i familjen gick under för alla de krav de möter i Sverige.


Det har visat sig att det är männen som oroar sig mest över kvinnornas ställning och rättigheter än kvinnorna själva.


5.2 VAD ANSER KVINNORNA SJÄLVA OM SIN SITUATION


I och med islams ankomst fick kvinnan rättigheter som inte ens fanns i hennes föreställningsvärld redan för fjortonhundra år sedan. I Europa undrade man fortfarande vid denna tidpunkt om kvinnan överhuvudtaget var mänsklig eller hon skulle betraktas som ett djur. Man undrade även över i vilken position hon stod i förhållande till mannen om hon var dennes slav eller egendom. Även idag så har den muslimska kvinnan större reell frihet än icke muslimska kvinnor. Den muslimska kvinnan har en fri kvinnokultur och hon har till och med områden dit männen inte äger tillträde.


De muslimska kvinnorna anser att islam är en väldigt anpassningsbar och modern religion. Oavsett vart man lever går den att forma så att den fungerar även i en vilt främmande kultur. Man måste dock kämpa för att det skall lyckas och det är svårt, men det går. Hon anser inte heller att slöjan skulle vara någon form av förtryck, snarare tvärtom. Den hjälper männen att se människan bakom det sköna yttre. Istället för att det yttre avgör vilken hustru man väljer så lär man känna den verkliga kvinnan bakom och klarar sig därmed kanske från många olyckliga äktenskap. Man undviker att bara bländas av det yttre. Kvinnorna finner det underligt när västerlänningar anser att deras slöja är en symbol för kvinnoförtryck, när de helt accepterar att exempelvis nunnor går klädda i dok.
 De muslimska kvinnorna i Sverige finner det avskyvärt att en man och kvinna kan ha en relation som endast går ut på sexuell tillfredsställelse. Många av dem upplever inte arbetet utanför hemmet som ett sätt att få komma ut bland människor, att bli fri från bundenheten till hemmets fyra väggar.


5.3 SAMMANFATTNING


Många muslimska män är rädda för hur vi skall påverka deras kvinnor om de får möjlighet att komma i kontakt med oss. Det kan kanske leda till att de misslyckas med uppgiften de erhållit av Allah. Han tar sina plikter på allvar annars risker han att dömas på den yttersta dagen. Mannen har ett stort ansvar att axla och konsekvenserna blir stora om han misslyckas i sina åtgöranden. Många muslimska kvinnor ser sig inte som förtryckta, snarare tvärtom. De har erhållit rättigheter som det tog många år innan kvinnorna i väst fick. De ser inte sin klädsel som ett led i förtrycket utan de har alla förklaringar till varför det föreligger på ett visst sätt. De håller inte med om vår västerländska värdering av den muslimska kvinnan. Vi kanske ser det som en seger när den tidigare ”instängda” muslimska kvinnan slår sig fri och erhåller ett arbete utanför hemmet, men kan vi någonsin ana oss till hela vidden av konsekvenser det får för den muslimska familjen? Hon bryter mot Allahs lagar och arbetar inom ett område som inte hör till hennes kön. Det är inte hennes naturliga plats i livet. Vad tänker hon om bestraffningen på den yttersta dagen? Hamnar både hon och mannen i helvetet eftersom båda bryter Allahs bud? Hur går det med barnen?


I väst har man en tendens att nedvärdera hushållsarbete, men i många muslimska länder är hushållsarbetet en många gånger ansträngande heltidssysselsättning. Om hon därutöver skulle vara tvungen att ha ett arbete utanför hemmet skulle hennes börda bli omänsklig. Det är snarare så att det är vi i väst som förtrycker den hemarbetande kvinnan. Vi värdesätter många gånger inte hennes arbete för det anses inte vara ett riktigt arbete även om det även här i Sverige är nog så betungande. Den som arbetar utanför hemmet har åtminstone två dagar ledigt i veckan och några veckors semester varje år, men det har aldrig den hemarbetande hustrun. Hemmet måste skötas varje dag året runt.


De muslimska kvinnorna har ett svar på varför de accepterar vad Koranen säger om deras ställning. ”Gud står för all sanning och alla beslut över människorna, allt gott och allt ont kommer genom Guds vilja. Han har givit människorna Koranen att följa. Han vet bäst och människorna kan inte påverka hans vilja. Varför Gud handlar som Han gör är inte något man undrar över. Det är så.”


Vi har kanske många gånger svårt att förstå varför de muslimska kvinnorna accepterar sin situation samtidigt som de många gånger inte kan förstå hur vi kan tycka någonting sådant för de följer bara sin Guds bud. Är vi kanske så olika och många gånger inskränkta att vi aldrig helt och fullt kan förstå den andre? Man får hoppas att så icke är fallet.


6. AVSLUTANDE DISKUSSION


Att svara på frågan om huruvida den muslimska kvinnan är förtryckt eller inte är som läsaren kanske redan har förstått omöjlig. Det går inte att ge ett generellt gällande svar, bara svar utifrån den egna kulturkretsen. Utifrån västerländskt perspektiv kanske man skulle se henne som förtryckt åtminstone inom en del områden. Men jag lämnar frågan öppen för läsaren att själv ta ställning till huruvida den muslimska kvinnan är förtryckt eller ej. Det verkar som om det bland de muslimska kvinnorna råder blandade uppfattningar i den aktuella frågan. Muslimska feminister anser sig många gånger vara förtryckta, medan andra muslimska kvinnor inte anser sig vara förtryckta. De anser snarare att vi västerländska kvinnor är förtryckta. Också här måste frågan lämnas öppen. Även bland de muslimska männen tycks det råda olika uppfattningar. Hur man än vrider och vänder på frågan finns det alltid flera svar. Det tycks alltså inte råda något enhetligt svar på huruvida den muslimska kvinnan är förtryckt eller ej.


Om det sanna islam kom fram, skulle vår bild av den förtryckta kvinnan förändras? Hur skall vi kunna fördöma de män och kvinnor som tror att de lever rätt och tror att de gör rätt när det enda de gör är att följa alla de Korantolkningar som finns. Hur skall vi kunna väcka tanken hos dem om kvinnans situation? Det är självklart att de inte håller med. De följer sin Guds heliga bud och att handla annorlunda vore att förbryta sig mot dem och därmed riskera att straffas hårt på den yttersta dagen. Det är viktigt att förstå att man lever i olika världar med olika värderingar och kultur. Det är inte sällan som dessa olika världar kommer i konflikt med varandra och inte bara det, man har också svårt att förstå motpartens agerande i olika situationer. Deras värderingar överensstämmer inte med våra. Kanske kommer den dagen när alla människor förstår att alla är olika och har olika synsätt och att inget av dem behöver utesluta det andra. Att inget behöver vara rätt och fel, bara olika sidor på samma mynt.
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