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Inledning 

 

Den marockanska familjelagstiftningen som reformerades 2004 är unik för området mellanöstern 

och Nordafrika. Den nya reformeringen ökar kvinnors rättigheter och är ett steg i rätt riktning i 

arbetet för jämställdhet i landet. Familjelagstiftningen som kallas Moudawana har funnits i 

Marocko sedan 1957, ett år efter Marockos självständighet. Moudawana har varit en av de få 

marockanska lagar som efter lång tid fortfarande varit baserad på religiösa lagar och har innan dess 

reformering begränsat kvinnors rättigheter i hög grad. Detta har lett till att påtryckningar för en 

förändring av lagen har funnits ända sedan 1950-talet, framförallt från den feministiska 

kvinnorörelsen.1  

 

Dock har vissa förändringar gjorts i lagen sedan 1950-talet. 1993 gjordes en reformering av 

familjelagstiftningen efter påtryckning av feministiska kvinnoorganisationer. Förändringarna var 

dock så små att de långt ifrån uppfyllde organisationernas ställda krav, vilket var en besvikelse för 

den feministiska kvinnorörelsen.2 Det dröjde sedan fram till 2004 då mer omfattande förändringar 

gjordes som kom att göra den marockanska familjelagstiftningen till den enda i sitt slag i regionen. 

Reformeringen 2004 har bidragit till att öka den formella jämställdheten mellan män och kvinnor 

när det kommer till bland annat äktenskap, vård av barn och skilsmässa.3 

 

Familjelagstiftningen har varit ett föremål för diskussion under lång tid där vissa anser att en 

ändring krävs för att uppfylla ett mer jämställt samhälle, medan andra anser att en ändring av mer 

liberalt eller sekulärt slag skulle vara att kränka islam då lagen är religiöst grundad.4 Då denna 

diskussion ändå resulterat i en lagändring mot ökad jämställdhet finner jag det intressant att 

undersöka processen som lett fram till den reformering som skedde 2004.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnors påverkan på beslutsfattande och lagändring i 

fallet med Marockos familjelagstiftning. Som nämns ovan har den feministiska kvinnorörelsen ställt 

krav på staten under flera årtionden för en reformering av familjelagstiftningen i syfte att göra den 

mer jämställd. Då en reformering sedan skedde 2004 är detta ett intressant fall att undersöka för att 

se vad som ledde fram till att det slutligen inträffade. Var det att Marocko efter 36 års ledarskap av 

                                                 
1 Sadiqi 2008, s. 329 
2 Ibid. s. 331 
3 Ibid. s. 335 
4 Brand 1998, s. 50 
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kung Hassan II fick en ny kung 1999, som sa sig vara mer modern än sin far? Var detta ett tillfälle 

för den feministiska rörelsen att åter igen sätta press på makten för att få igenom sina krav om 

jämställdhet?  

 

Enligt tidigare forskning är feministiska rörelser en stor bidragande faktor när det kommer till att 

driva igenom jämställdhetsfrågor som gynnar kvinnors rättigheter. Weldon & Htun har i en studie 

undersökt feministiska rörelser och deras påverkan på hur regeringar tar till åtgärder för att 

bekämpa våld mot kvinnor. Resultatet av deras studie visade att feministisk aktivism var en stor 

bidragande faktor till politisk förändring.5 

 

Kvinnorörelsens påverkan på staten och dess beslut har även studerats av Research Network on 

Gender Politics and the State (RNGS). RNGS är ett nätverk av forskare som under lång tid 

fokuserat på ett forskningsprojekt om kvinnorörelser och hur staten svarat på dessa rörelser. De 

använder sig av teorin state feminism, statsfeminism, som handlar om hur statliga 

jämställdhetsinstitutioner i samverkan med kvinnorörelser kan påverka beslutsfattandet och 

lagändring som främjar kvinnors rättigheter.6  

 

Med utgångspunkt från dessa teorier är uppsatsens syfte att undersöka processen och debatten som 

föranledde reformeringen av Marockos familjelagstiftning 2004. Syftet för denna undersökning är 

alltså att titta på hur interaktionen mellan den feministiska kvinnorörelsen och staten såg ut i 

processen fram till reformeringen av familjelagstiftningen 2004. Detta genom att titta på hur 

debatten sett ut, vilka som har varit för en reformering och vilka som har varit emot samt deras 

argument. Mer om hur jag ska gå tillväga för att studera detta återfinns i avsnittet om metod och 

material. 

 

Min frågeställning är följande: 

 

Har feministiska kvinnorörelser påverkat reformerandet av Marockos familjelagstiftning 

Moudawana 2004?  

 

Avgränsning 

Då familjelagstiftningen har varit en omdebatterad fråga under en lång tid kan det antas att det har 

                                                 
5 Weldon & Htun, 2013, s. 231 
6 School of Politics, Philosophy, and Public Affairs. Research Network on Gender Politics and the State 
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varit en lång process som till sist 2004 ledde till en lagändring. Därför behövs en avgränsning göras 

för att genomföra denna studie. Jag har valt att avgränsa min studie till att undersöka hur debatten 

om Moudawana har fortlöpt från att tydliga krav på en reformering ställdes 1992 av den 

feministiska kvinnorörelsen fram till att reformeringen fastslogs 2004. Jag har valt att undersöka 

utmärkande händelser under processens gång och att studera ett begränsat antal centrala aktörer 

under dessa händelser. Dessa kommer att presenteras längre fram.  

 

 

Tidigare forskning 

 

Här ges en övergripande sammanfattning av en del av den forskning som tidigare har gjorts i ämnet 

om kvinnorörelsens påverkan på staten och dess beslutsfattande som är relevant att ta upp för min 

undersökning. 

 

Kvinnorörelsens påverkan 

En hel del studier har gjorts på ämnet kring kvinnorörelsers påverkan på beslutsfattande. Ett 

omfattande projekt som tidigare nämnts är RNGS, som startade 1995 och består av ett närmare 40-

tal forskare. Studierna som gjorts inom detta forskningsprojekt syftar till att undersöka 

kvinnorörelser från sent 1900-tal och på vilket sätt regeringar har svarat på dessa rörelsers krav. 

Dessa studier fokuserar bland annat på att förklara hur olika statliga institutioner har samarbetat 

med kvinnorörelser och dess aktivister för att genom detta inkludera kvinnor och deras intressen i 

den beslutsfattande processen. Studierna handlar bland annat om att analysera olika typer av 

debatter, exempelvis politisk representation, abort och prostitution i olika länder för att sedan 

jämföra kvinnorörelsens påverkan på dessa debatter.7 

 

Ytterligare en studie som har gjorts på kvinnorörelsers påverkan på beslutsfattande och lagändringar 

är undersökningen om hur feministisk mobilisering påverkar regeringar när det kommer till att 

förändra lagstiftningen gällande våld mot kvinnor. Denna studie innefattar en analys av politiken 

gällande våld mot kvinnor i 70 olika länder under en period från 1975 till 2005. Detta för att få svar 

på varför vissa regeringar runt om i världen har vidtagit olika åtgärder för att bekämpa våld mot 

kvinnor, medan andra regeringar inte har gjort någonting för att lösa detta problem. I denna 

omfattande undersökning kommer författarna fram till att den viktigaste faktorn som agerar 

                                                 
7 School of Politics, Philosophy, and Public Affairs. Research Network on Gender Politics and the State 
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pådrivande för politisk förändring är feministisk aktivism. Studien visar även att internationella 

konventioner och avtal som exempelvis CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women), används som stöd till nationella feministiska rörelser för att på 

så vis påverka beslutsfattandet.8 Statsfeminism tas även upp i denna studie då resultatet bekräftar att 

statliga myndigheter och organisationer för kvinnofrågor och jämställdhet generellt sett hjälper 

staten när det kommer till att implementera en politik för att bekämpa våld mot kvinnor.  Detta 

mönster återfinns i demokratiska länder, såväl som i länder med en framväxande demokrati.9 

 

 

Teorianknytning 

 

I detta avsnitt redogörs den teori som min undersökning grundar sig på, statsfeminism. Här ges en 

överblick av den relativt omfattande teorin och en beskrivning av dess grunder. 

 

Statsfeminism 

Denna uppsats ämnar undersöka hur processen sett ut för att nå en reformering av 

familjelagstiftningen. För att studera detta har jag valt att använda mig av teorin som kallas för 

statsfeminism. Forskningsprojektet RNGS definierar statsfeminism på följande sätt: 

 

“those times when institutions inside the state have formed partnerships with women’s movement activists to 

open up the policy making process to include women and women’s interests.”10  

 

Chansen att få igenom en feministisk politik ökar således när kvinnorörelsen och dess aktivister 

samarbetar och allierar sig med så kallade women’s policy agencies. Dessa definierar Mazur och 

McBride som en statsbaserad sammansättning som arbetar för kvinnors rättigheter och status samt 

för att bekämpa hierarkier baserade på kön.11 En feministisk politik uppnås enligt teorin om 

statsfeminism genom samarbete mellan dessa politiska myndigheter för jämställdhet och 

feministiska kvinnorörelser. 

 

Analysen som RNGS gjort i sina studier bygger på statsfeminismen och utgår från några specifika 

                                                 
8 Weldon & Htun 2013, s. 231    
9 Ibid. s. 240 
10 School of Politics, Philosophy, and Public Affairs. Research Network on Gender Politics and the State 
11 Mazur & McBride 2013, s. 655 
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punkter. Dessa innefattar att 1) kvinnorörelsens aktörer har från 1960-talet till tidigt 2000-tal fått 

positiv respons från staten. 2) Myndigheter/organ för jämställdhetsfrågor bildade allianser med 

kvinnorörelsens aktörer. 3) Då rörelsens utövare allierade sig med dessa myndigheter var 

sannolikheten större att nå framgång. 4) Förklaringen till rörelsens och myndigheternas framgång 

och effektivitet hittas hos de generella karaktärsdragen hos rörelsen, i de kännetecken som är 

fördelaktiga för den politiska miljön och för myndigheterna för jämställdhetsfrågor. Även stöd från 

vänsterorienterade partier, fackföreningar och regeringen förklarar rörelsens och myndigheternas 

goda resultat.12 

 

Teorin om statsfeminism bygger på ytterligare teorier. De som jag har valt att ta upp här är de som 

jag anser vara mest relevanta för min undersökning. Det är teorin om sociala rörelser, teorin om 

institutionalism och staten samt teorin om politik och inramning.  

 

Sociala rörelser och kvinnorörelser 

Denna teori fokuserar främst på att förklara och förstå utformningen och utvecklingen av rörelserna 

snarare än att förklara dess utfall. Däremot finns det studier där sociala rörelsers påverkan på staten 

studeras och vad som ligger bakom rörelsernas framgång via staten. Dessa förklaringar går att dela 

upp i två grupper. Resursmobilisering: där undersöks de egenskaper rörelsen har internt, så som 

aktiviteter, protester, deras medlemskap, organisationer och dess mobilisering. Politiska 

möjlighetsstrukturer: innebär de externa faktorerna bland annat statlig organisation, politiska 

partier, lagstiftningsprocessen och möjlighet att påverka. Detta inkluderas i statsfeminismen där 

förklaringen till rörelsers framgång är baserad på de karaktärsdrag som aktörerna inom 

kvinnorörelsen besitter (resursmobilisering) samt den politiska miljön vid tidpunkten för debatten 

(politiska möjlighetsstrukturer).  

 

Studier om sociala rörelser har även kommit fram till att stöd av och relationer till 

vänsterorienterade politiska partier är en viktig faktor för att sociala rörelser ska nå goda resultat. 

Vänsterorienterade partier och deras ideologi står ofta för förändring och jämställdhet vilket 

sannolikt betyder att när dessa partier sitter vid makten är staten mer mottaglig för den sociala 

rörelsens krav gällande jämställdhet.13 Utifrån denna teori avser jag att undersöka den Marockanska 

feministiska kvinnorörelsen och beskriva hur denna sett ut i just detta fall, i kombination med hur 

denna rörelse interagerar med staten.  

 

                                                 
12 Mazur & McBride 2013, s. 665–666 
13 Ibid. s. 664  
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Institutionalism och staten 

Denna teori uppmärksammar statens kapacitet att påverka samhället och att staten och dess 

processer har en effekt på organisationer och politiska grupper. Med andra ord påverkas sociala 

rörelser via interaktion med staten. Istället för att se den demokratiska staten som en helhet förstås 

den som en samling av olika arenor och det finns därav en möjlighet att på ett djupare plan utforska 

dessa. Detta genom att studera statens olika myndigheter eller underavdelningar. På grund av detta 

kan det antas att olika sociala rörelser har större möjligheter att höras inom de statliga arenorna och 

få gehör för sina åsikter.14 Då Marocko inte är en demokrati i västerländsk mening utan en 

konstitutionell monarki kan det antas att det inte finns samma förutsättningar och möjligheter för 

rörelser att höras inom de så kallade statliga arenorna. Dock vet vi att en lagändring har gjorts som 

är gynnsam för jämställdheten, vilket gör det intressant att studera detta fall för att se hur det har 

gått till. För att kunna kartlägga processen som ledde fram till lagändringen behöver den politiska 

debatten vid tidpunkten undersökas. Detta görs genom en inramningsanalys (framing) av den 

relevanta politiska debatten.  

 

Politisk konflikt och inramning  

Inramning handlar om att definiera ett politiskt problem samt en önskad lösning till detta problem. 

Exempelvis kan man genom att jämföra olika ramar fastställa allianser mellan myndigheter/organ 

och rörelsens aktörer. Ser myndigheter och rörelsen på problemet på samma sätt? Ramar de in 

problemet på samma sätt eller skiljer de sig åt? Det inflytande som myndigheter har i politiska 

debatter kommer utifrån deras möjlighet att påverka frågans inramning som används av politiska 

aktörer. 

 

Politisk konfliktteori kopplar samman ramar för politiska processer. Definitionen av de olika åsikter 

som finns i en specifik debatt innefattar frågans inramning. Denna avgör vem som har inflytande 

och vem som tillåts närvara när politiska beslut fattas. Om det exempelvis gäller frågor som berör 

kvinnors rättigheter eller jämställdhet innebär det att kvinnliga representanter har något att säga till 

om i debatten. Ett mål för kvinnorörelsen och dess aktörer är således att påverka debattens 

frågeställning för att återspegla sina perspektiv, antingen direkt eller med hjälp av andra statliga 

aktörer som politiska organ.15 Utifrån detta kommer denna uppsats att undersöka hur olika aktörer 

agerat genom processen fram till reformeringen. 

 

 

                                                 
14 Mazur & McBride 2013, s. 663 
15 Ibid. s. 665 



8 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis menar teorin om statsfeminism att kvinnorörelsens mål nås då deras idéer får 

ta plats och får tillgång till processen inom politiskt beslutsfattande. Detta görs genom att 

kvinnorörelser allierar sig med myndigheter och organ som arbetar med jämställdhetsfrågor.16 

Några av förklaringarna till att kvinnorörelserna når sina mål är en kombination av olika faktorer. 

Däribland myndigheters aktiviteter samt karaktärsdragen hos rörelsen, politiska miljön och 

myndigheterna och även stöd från vänsterorienterade partier.17 

 

 

Metod och material 

 

Här nedan följer en beskrivning av vilken metod jag har använt och hur jag har gått tillväga för att 

genomföra denna studie. Jag redogör även för det material jag har använt samt diskuterar mina 

källor.  

 

Metod 

Denna studie faller inom ramen för en fallstudie där jag studerar den feministiska kvinnorörelsen i 

Marocko och processen som ledde fram till en mer jämställd familjelagstiftning. Detta kan ses som 

en form av processpårning men med beskrivande ambitioner. Det som studeras är ett fall av 

kvinnlig mobilisering. Då detta är en lag som beskrivits som unik i regionen är detta ett fall som står 

ut, vilket gör det intressant att studera. Min utgångspunkt ligger i utfallet, reformeringen av 

familjelagstiftningen 2004, för att sedan studera processen bakom detta utfall och se om denna 

stämmer överens med teorin om statsfeminism. En fallstudie görs i syfte att studera ett eller flera 

fall och beskriva dess analysenhet eller analysenheter i detalj. Bland annat kan det vara en 

beslutsprocess eller ett händelseförlopp som undersöks.18 

 

Uppsatsen ämnar undersöka den feministiska kvinnorörelsen och beslutsfattandet som ledde till en 

reformering av familjelagstiftningen 2004. Detta görs genom att kartlägga processen mellan 

kvinnorörelsens krav fram till utfallet, reformeringen och se hur kraven hanterats. För att avgränsa 

mig har jag valt några olika faktorer att undersöka. Dessa är:  

 

                                                 
16 Mazur & McBride 2013, s. 666  
17 Ibid. s. 667 
18 Teorell & Svensson 2007, s. 82 
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- Feministiska kvinnorörelser och deras krav  

- Motrörelse 

- Den politiska miljön, interaktion med staten: Politiska partier/Kungen 

 

För att studera de faktorer jag valt att avgränsa mig till börjar jag med att definiera feministisk 

kvinnorörelse. Sedan har jag undersökt vilka som var de mest framträdande kvinnoorganisationerna 

under denna period. Därefter har jag tittat på de krav som ställts av den feministiska kvinnorörelsen 

i frågan om familjelagstiftningen. Som förklarades under rubriken avgränsning finns utmärkande 

händelser som i litteraturen om Marocko och dess kvinnorörelse beskriver. Några av dessa har valts 

för att sedan undersöka hur några av huvudaktörerna i debatten kring Moudawana har agerat eller 

argumenterat vid dessa händelser. Efter att ha tittat på den feministiska rörelsens krav har 

reaktionerna på dessa undersökts när det kommer till olika typer av motrörelser, politiska partier 

och kungen. 

 

Process som undersöks kan sammanfattas på följande sätt:  

Krav från rörelse  Vilka agerar/reagerar? Kung, partier, parlament, kommissioner  Utfall 

 

Detta är som tidigare nämnts en beskrivande studie där en process och ett utfall beskrivs snarare än 

att påvisa en förklaring då det kan finnas många möjliga förklaringar och faktorer som bidrar till att 

en reformering görs. Det är naturligtvis för omfattande att undersöka alla faktorer inom ramen för 

en uppsats som denna. 

 

Material 

Då Marocko inte är ett demokratiskt land är tillgången till förstahandskällor så som dokument från 

parlamentet eller liknande svårt att få tag på. Att studera ett sådant land och dess process för 

beslutsfattande ger därför en begränsad materialsökning eftersom det inte är lika transparent som i 

ett demokratiskt land. Något annat som märks i sökandet på material är att all information inte är 

digitaliserad och att organisationer och beslutsfattande organ inte använder webbsidor i lika hög 

utsträckning som i exempelvis Sverige. Vissa organisationer eller myndigheter har ingen hemsida 

eller begränsad information på denna, och enstaka hemsidor fungerade inte. I viss mån har även 

språket varit en begränsning då en del information på hemsidor endast är på arabiska eller franska. 

 

De huvudkällor jag använder är böcker och artiklar som handlar om Marockos feministiska rörelse 

och om familjelagstiftningen Moudawana. Då det är ett händelseförlopp som studeras behövs 
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tillgång till olika källor för att kunna rekonstruera detta förlopp. De källor som har använts för 

denna studie är i hög utsträckning sekundärkällor. Det innefattar böcker och artiklar som är skrivna 

av olika författare med varierande akademisk bakgrund. Genom att använda flera källor av olika 

författare blir det lättare att säkerställa att källan är äkta och trovärdig, vilket är ett av de källkritiska 

kriterier som tas upp av bland annat Teorell och Svensson.19 Däremot är det viktigt att vara 

medveten om att då det är sekundärkällor jag använt så kan det finnas spår av tolkning från 

författaren som påverkar innehållet. 

 

En annan huvudkälla som används är en översättning av den nya familjelagstiftningen som är gjord 

av organisationen, HREA, The global human rights education and training centre. De är tydliga 

med att poängtera att detta är en inofficiell översättning men jag känner mig ändå trygg i att 

använda mig av den då jag har sett att den har använts som referens i andra vetenskapliga artiklar 

samt böcker.  

 

Samtidighet är ett annat källkritiskt kriterium vilket handlar om hur lång tid det gått från 

händelseförloppet till att källan uppkommit då en källas värde i allmänhet är högre ju kortare 

perioden mellan händelsen och källan är.20 Detta är en händelse som utspelar sig för inte allt för 

lång tid sedan vilket betyder att det inte borde vara några större problem när det kommer till 

samtidighet. Det jag har märkt är dock att officiella hemsidor exempelvis Marockos parlament eller 

ministerier endast publicerat olika rapporter eller uttalanden de senaste åren. Deras publikationer 

sträcker sig inte så långt som till 1990-talet/början på 2000-talet då det kan antas att en 

digitalisering av denna typ inte stod lika högt på agendan. Därav har inga förstahandskällor kunnat 

användas från exempelvis kungens tal eller rapporter av olika slag. 

 

Naturligtvis hade det underlättat för denna undersökning att kunna använda sig av 

förstahandskällor. Däremot anser jag att det material som jag fått från mina sekundärkällor räcker i 

en mer övergripande och avgränsande undersökning inom ramen för en kandidatuppsats. Om en 

studie gjorts att på ett djupare plan av beslutsprocessen i Marocko hade däremot förstahandskällor 

behövts. 

 

 

 

                                                 
19 Teorell & Svensson 2007, s. 104 
20 Ibid. s. 104 
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Analysverktyg 

 

Enligt teorin om sociala rörelser så är det kvinnlig närvaro i form av feministiska rörelser som 

behövs för att driva igenom jämställdhetsfrågor och lagar. Enligt statsfeminismen är det dessa 

rörelser i kombination med politiska organ för jämställdhetsfrågor som behövs för att en feministisk 

politik ska gå igenom. Det analysverktyg jag använder mig av är inspirerat från RNGS-modellen. I 

denna modell beskrivs de oberoende variablerna som kvinnorörelsernas karaktärsdrag samt det 

politiska klimatet. De mellanliggande variablerna är politiska organ för jämställdhetsfrågor, deras 

karaktärsdrag samt deras aktiviteter. Den beroende variabeln är kvinnorörelsens påverkan och 

statens gensvar. Detta är en modell med många olika variabler och faktorer som kräver en mer 

omfattande studie än omfånget av denna uppsats. På grund av detta har jag gjort en förenkling av 

denna modell som passar för mitt syfte.  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är att studera den feministiska kvinnorörelsen i Marocko samt 

dess interaktion med staten. För att göra detta behövs först en definition av vad som innebär med en 

feministisk rörelse. RNGS definierar feministisk rörelse på följande vis: 

 

“Feminist movements (actors and ideas) are a sub-category of women’s movements. Feminist movement 

actors are distinguished by their feminism. Like the women’s movements their ideas include identity with 

women as a group; explicitly gendered language about women; and representation of women as women in 

public life. In addition there are specific feminist ideas to raise the status of women and challenge gender 

hierarchies.”21 

 

I denna uppsats kommer jag att undersöka de kvinnoorganisationer som definieras som 

feministiska. Detta är viktigt att poängtera då det finns kvinnoorganisationer med ett mer 

konservativt och religiöst syfte som motarbetat den feministiska rörelsen. 

 

Kvinnorörelser kan se ut på olika sätt beroende på dess syfte eller ideologisk inriktning. Den kan 

vara organiserad på olika sätt och kan exempelvis innefatta kvinnojourverksamhet, tidskrifter eller 

olika grupperingar och nätverk inom bland annat näringslivet, universitet eller politiken. Då 

kvinnorörelsens syfte är att kämpa för att kvinnor ska vara likställda med män så kan den kallas för 

feministisk, däremot var det inte vanligt att den kallades för det förrän under 1900-talet.22 

 

                                                 
21 Mazur & McBride 2006, s. 225 
22 Nationalencyklopedin. Kvinnorörelse 
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Modellen för analys 

Enligt RNGS-modellen som nämnts tidigare är första steget att välja en politisk debatt som en stor 

del av samhället påverkas av. Många politiska aktörer ska ha engagerat sig i den politiska frågan så 

som politiska partier samt sociala rörelser. Frågan ska även ha genererat ett stort intresse för 

allmänheten som tagit sig uttryck i demonstrationer, mediebevakning eller liknande. Frågan ska 

också vara en sådan som står högt på agendan hos politiska ledare.23 Den Marockanska 

familjelagstiftningen har, sedan dess uppkomst varit, och är fortfarande en omdiskuterad fråga. 

Dock har den feministiska kvinnorörelsen sedan 1980-talet drivit på debatten starkare med krav om 

förändring. Detta är en lagstiftning som påverkar hela befolkningen i Marocko då den gäller 

familjen som kan ses som kärnan i samhället. Det är en fråga som har blivit mycket 

uppmärksammad då det finns många starka åsikter om den. Det är en av de få lagar i landet som 

fortfarande baseras på de religiösa lagarna, sharia. Detta innebär att de liberala ser det som att 

förändring är nödvändigt i takt med att andra lagar förändrats. Medan religiösa, konservativa parter 

menar att en förändring i lagen skulle strida mot islam.24 

 

Då Marocko inte är en stat som ser ut på samma sätt som de tidigare stater som har studerats med 

hjälp av RNGS-modellen behöver vissa faktorer tas i beaktande i detta fall. Exempelvis blir kungen 

en viktig aktör att studera med tanke på den makt som kungen besitter i Marocko. I 

händelseförloppet som studeras finns det avgörande händelser som lett till att reformeringen 

genomförts. Jag har valt ut dessa specifika händelser och centrala aktörer för att se hur de olika 

aktörerna har agerat i dessa fall. De händelser som jag har valt är kampanjen som samlade en miljon 

namnunderskrifter, det är förslaget av The Plan of Action for the Integration of Women in 

Development, tillsättandet av den kungliga kommissionen Royal Consultative Commission 

Charged with Reform of the Moudawana, presentationen av förslaget på reformeringen och vad 

som föranlett detta samt utfallet. 

 

I tabellen nedan presenteras en mall för vilka frågor som ställs i analysen för att undersöka det 

faktiska ämnet för min undersökning. 

 

 

 

 

                                                 
23 Haussman & Sauer 2007, s. 9 
24 Brand 1998, s. 50 
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Teoretisk definition Operationalisering 

Kvinnlig mobilisering Vilka är de utmärkande organisationerna inom 

den feministiska rörelsen? 

Vilka krav har de på staten? 

Vad är deras argument? 

Motrörelse Vilka är huvudaktörerna mot den feministiska 

rörelsens krav? 

Vad är deras argument? 

Politiskt klimat/ Interaktion med staten Hur diskuteras den feministiska rörelsens krav 

av: 

Motrörelsen 

Ledande partier 

Kung 

Feministiska kvinnorörelsens påverkan/ Utfall Statens svar på den feministiska rörelsens krav: 

Ja/ Nej/ Till viss del 

 

 

Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras en historisk överblick över Marocko och landets liberaliseringsprocess 

generellt. Därefter följer en redogörelse för hur kvinnorörelsen har sett ut och sedan görs en 

beskrivning av själva familjelagstiftningen Moudawana innan dess reformering 2004. 

 

Marocko och dess liberaliseringsprocess  

Formellt sett är Marocko en konstitutionell monarki där den största makten ligger hos kungen men 

landet har också ett parlament. Kungen kallas för amir al-muminin ”de troendes ledare” vilket 

innebär att han är landets högste ledare och representant.25 Det betyder även att han har inflytande 

att vägleda i frågor gällande religion.26 Efter Marockos självständighet från Frankrike 1956 

tillträdde Mohammed V som kung. 1961 tillträdde hans son Hassan II och regerade sedan fram till 

sin död 1999 då den nuvarande kungen, Mohammed VI övertog makten.27 

 

                                                 
25 Nationalencyklopedin. Marocko. 
26 Brand 1998, s. 35 
27 Utrikespolitiska Institutet. Marocko, Modern historia. 
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När det kommer till processen för ett mer liberalt Marocko råder det delade meningar om när den 

startade men att det finns tendenser till en sådan process redan under 1970-talet.28 I och med ett 

kuppförsök som inträffade i början av 1970-talet ökade inskränkningar av de mänskliga 

rättigheterna då parlamentet upplöstes och oliktänkande undantrycktes. 1975 hölls den så kallade 

”Gröna Marschen” då Marocko intog Västsahara och i samband med detta annonserade kungen sina 

avsikter att återupprätta demokratin. Bland annat upphävdes viss censur, politiska fångar släpptes, 

politiska partier återupplivades och ett parlamentsval hölls. Konsekvenserna av konflikten i 

Västsahara syntes dock på det ekonomiska planet och under 1980-talet var arbetslösheten hög vilket 

också ledde till missnöje och upplopp.29  

 

Försök i att stärka och utveckla banden mellan Marocko och EU av ekonomiska skäl gjordes under 

1980. Detta ledde till att kung Hassan II 1987 sökte om fullt medlemskap i EU men detta nekades.30 

För att öka sitt anseende blev frågan om mänskliga rättigheter viktig för Hassan II vilket bland 

annat resulterade i uppkomsten av organisationer för mänskliga rättigheter. Däribland Organisation 

Marocaine des Droits de l’Hommes (OMDH), den marockanska organisationen för mänskliga 

rättigheter, som fick tillstånd att verka i december 1988. Därefter skapades Rådet för Mänskliga 

Rättigheter 1990 som hade stöd från staten och 1993 grundades Ministeriet för Mänskliga 

Rättigheter.31 

 

Kvinnorörelsens historia 

På 1940-talet började politiska kvinnoföreningar startas då politiskt aktiva kvinnor började bilda 

föreningar utifrån sina partier. En av de första var Sisters of Purity (Akhawat Al-Safaa)32 som var 

en del av Istiqlal, självständighetspartiet.33  

 

Under 1960-talet var det vanligt att kvinnor fick stöd via manliga släktingar eller mentorer för att 

kunna nå ledande positioner. Detta genom att de hjälpte kvinnorna att få fäste i bland annat 

studiegrupper eller politiska partier som oftast var vänsterorienterade.34 De självständiga 

kvinnoorganisationer som fanns under 1970-talet var i princip endast de som uppkommit ur redan 

existerande politiska partier. Det var sedan under 1980-talet som de första självständiga 

organisationerna bildades. Under samma årtionde skedde en plötslig ökning av 

                                                 
28 Brand 1998, s. 31 
29 Ibid. s. 35–36 
30 Ibid. s. 32 
31 Ibid. s. 35 
32 Sandberg 2014, s. 30 
33 Sadiqi 2008, s. 327 
34 Sandberg 2014, s. 67 
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kvinnoorganisationer och aktiviteter i samband med att politiska partier började uppmärksamma 

frågor kring mänskliga rättigheter. Eftersom att det inte hade skett några större genombrott för 

kvinnors rättigheter fram till denna period började kvinnor se att de var tvungna att själva agera för 

att åstadkomma förändring. Även internationella faktorer hade stor betydelse för uppsvinget av 

kvinnorörelser då kvinnors situation, och kvinnors rättigheter under denna tid diskuterades runt om i 

världen.35  

 

Moudawana 

Familjelagstiftningen, eller Moudawana är en av de få lagar i Marocko som fortfarande är baserad 

på de religiösa lagarna, sharia, trots den genomförda reformeringen. Lagen behandlar frågor som 

rör äktenskap, skilsmässa, arvsrätt och vård av barn bland annat.36 Nedan följer en övergripande 

redogörelse för hur lagen såg ut innan dess reformering 2004.  

 

Äktenskap 

Äktenskapet ses som ett juridiskt kontrakt där en man och kvinna förenas för ett gemensamt och 

hållbart äktenskapligt liv. Dess grundläggande mål är ett liv fyllt av trohet, renhet i ledning av 

maken. Kvinnor måste ha en wali eller en äktenskapsförmyndare vilket gör att kvinnor har bristande 

kontroll över sitt eget äktenskap. Vuxna kvinnor måste dock ge sitt godkännande för att ingå 

äktenskap förutom då en domstol accepterar hennes förmyndares ansökan om att gifta bort henne 

vid fall då oro för hennes moraliska välstånd uttrycks. Åldern för samtycke till äktenskap är 18 år 

för män och 15 år för kvinnor.  

 

Skilsmässa 

Talaq innebär att maken eller makan uttalar tre gånger att denne vill skilja sig vilket sedan efterföljs 

av en tre månaders vänteperiod, alternativt att detta uttalas under tre efterföljande månader. Då detta 

sker måste två juridiska tjänstemän närvara och uttal om skilsmässa måste registreras officiellt av en 

domare. Detta uppbrott är giltigt även om hustrun väljer att inte delta i förhandlingen. I de fall då 

makan motsätter sig skilsmässa, men utan att kunna visa upp att någon skada skett av maken, finns 

det möjlighet till medling. Målet är att, om möjligt, nå försoning. Om inte ska domaren ta hänsyn 

till medlarens rapport i avseende av upplösning av äktenskapet. 

 

 

                                                 
35 Brand 1998, s. 48–50 
36 Weingartner 2005, s. 693 
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Polygami 

Enligt sharialag är det lagligt för en man att vara gift med högst fyra fruar samtidigt under 

förutsättningarna att han har möjlighet att behandla dem rättvist. Tillåtelse för detta behöver inte 

sökas via en domstol och det finns inte heller några konsekvenser för den som inte kan behandla 

sina fruar rättvist. Polygami är en mans rättighet och det är inte nödvändigt att behandla fall om 

orättvisa juridiskt då det endast är en fråga om mannens samvete. En kvinna kan dock inkludera 

villkor i äktenskapskontraktet där hon har rätt till att upplösa äktenskapet om mannen gifter sig med 

ytterligare en kvinna.  

 

Vård av barn 

En frånskild kvinna eller änka kan generellt sett få behålla vårdnaden om sina barn fram till att 

hennes söner nått puberteten och att hennes döttrar nått puberteten och gift sig. Vid denna tidpunkt 

går vårdnaden över till fadern eller närmsta manliga släkting på faderns sida. Oavsett om modern 

under en tid får behålla vårdnaden så är det fortfarande fadern eller närmsta manliga släkting på 

faderns sida som är förmyndare för barnen. Detta förmyndarskap ger rätt att kontrollera barnets 

utbildning och rätten till att gifta bort dem utan moderns tillåtelse. Moderns rätt till vårdnad beror 

även på hennes fysiska och mentala hälsa. 

 

Arv 

Koranen fastställer att en kvinna ärver en åttondel av makens egendom då han har överlevande 

släktningar. Om så inte är fallet ökar makans andel till en fjärdedel av makens egendom. Finns det 

ytterligare fruar efter ett polygamiskt äktenskap, får varje fru en lika stor del från antigen en 

åttondel eller en fjärdedel. När det kommer till barn så har en dotter rätt till hälften av en förälders 

egendom, medan om flera döttrar finns får de dela på två tredjedelar. Om det finns en son och en 

dotter så är dottern inte sedd som en arvinge utan får ärva hälften av vad brodern får.37  

 

 

Analys 

 

Utifrån den undersökning som har gjorts för att kunna besvara min frågeställning har olika 

avgörande händelser i processen att reformera familjelagstiftningen Moudawana uppdagats. Det är 

dessa som jag utgår från i min analys för att se hur olika aktörer har agerat och argumenterat under 

dessa olika händelser. En av de större händelserna i den feministiska kvinnorörelsens arbete för en 

                                                 
37 Weingartner 2005, s. 694–697 
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reformering var kampanjen 1992 där konkreta krav ställdes på staten för att förändra lagen. Jag 

väljer därför att börja med denna händelse och sedan följa händelseförloppet kronologiskt fram till 

utfallet och lagändringen.  

 

En miljon namnunderskrifter – Den feministiska kvinnorörelsens kampanj 1992 

Kampanjen var en avgörande händelse för den feministiska rörelsen i arbetet för att ändra 

familjelagstiftningen. I och med kampanjen publicerades krav som kvinnoorganisationen UAF 

(Union de l’Action Feminine) hade för reformeringen av lagen. För att få gehör för dessa krav från 

staten samlades namnunderskrifter in för att påvisa folkets stöd för deras krav. De lyckades få ihop 

en miljon underskrifter. Detta avsnitt går igenom hur kampanjen startades, vilka krav som 

presenterades och hur centrala aktörer reagerat och agerat till följd av denna kampanj. 

 

Den feministiska kvinnorörelsen 

Den feministiska kvinnorörelsen i Marocko består av många olika aktörer och organisationer, 

alltifrån journalister, kvinnliga politiker och kvinnorättsorganisationer. I litteraturen om Marockos 

familjelagstiftning är två av de mest utmärkande organisationer som kämpat för en reformering av 

Moudawana, UAF (Union de l’Action Feminine) och ADFM (Association Démocratique des 

Femmes du Maroc).   

 

ADFM- Association Démocratique des Femmes du Maroc 

ADFM, demokratiska föreningen för kvinnor i Marocko, startade som en del av det politiska partiet 

PPS, Partie du Progrès et du Socialisme, partiet för framsteg och socialism, 1985 men förklarade 

sedan organisationen som självständig och oberoende av partiet. De som leder organisationen består 

bland annat av lärare, advokater och akademiker.38 ADFM, var aktiv i olika projekt som bland annat 

innefattade kurser i läskunnighet, juridisk och medicinsk rådgivning, seminarier och möten om 

utbildning och arbete. Under kort tid öppnade organisationen åtta olika kontor på olika ställen runt 

om i landet.39 

 

UAF- Union de l’Action Féminine 

UAF, föreningen för kvinnors agerande, grundades 1987 av kvinnor som var medlemmar i det 

socialistiska partiet OADP, Organisation de l’Action Démocratique et Populaire. Dock ville man att 

organisationen skulle förbli självständig och öppen för alla kvinnor oavsett politisk bakgrund.40 Den 

                                                 
38 Salime 2011, s. 23 
39 Brand, 1998, s. 51 
40 Salime 2011, s. 23 
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grundades av samma grupp kvinnor som även skapade tidskriften 8 Mars vilket var en 

arabiskspråkig tidskrift som startades 1983 där artiklar publicerades kring kvinnors status och 

situation.41 Organisationens ordförande var Latifa Jbabdi som under lång tid varit drivande som 

aktivist. Utöver tidskriften bidrog organisationen till bland annat undervisning för läskunnighet, 

assisterande liksom ADFM i juridisk och medicinsk hjälp, och olika typer av ungdomscenter. UAF 

har flera regionala avdelningar runt om i Marocko men även ett fåtal kontor i Frankrike.42 

 

1992 startade organisationen UAF en kampanj för att samla namnunderskrifter till stöd för en 

lagändring av Moudawana. För att nå ut med sin kampanj startades olika typer av lokala kommittéer 

runt om i städer för att genom närkontakt göra befolkningen medveten om deras arbete. De 

anordnade olika typer av workshops och konferenser där allmänheten blev informerad om 

kampanjen och dess mål. Ett nätverk av olika kvinnoorganisationer och politiska partiers 

kvinnofalanger skapades även till stöd för namninsamlingen. Efter ett antal månader hade UAF 

samlat ihop mer än en miljon namnunderskrifter.43 Därefter skickades resultatet av kampanjen till 

ett antal olika politiska partier samt ledare i parlamentet. Då svar från dessa uteblev annonserades 

kampanjen genom att den 7 Mars 1992 först hålla en presskonferens och därefter publicerades 

organisationens krav i tidskriften 8 Mars. UAF:s krav på förändring bestod av: 

 

• Inrätta jämställdhet mellan maken och makan i familjen. 

• Kvinnor, ska som män kunna ombesörja sina rättsliga angelägenheter då myndighetsåldern 

uppnåtts.  

• Kvinnor ska ha rätt att gifta sig utan att behöva ha en förmyndare (wali) när hon är myndig. 

• Låt skilsmässan gå via en domare och ge kvinnan samma rätt och på samma grunder som 

mannen att ansöka om skilsmässa. 

• De båda makarna ska ha samma skyldigheter och rättigheter i äktenskapet. 

• Förbjuda polygami. 

• Låta makan ha samma rätt som maken till förmyndarskap åt deras barn. 

• Fastställa att arbete utanför hemmet samt utbildning ska vara en rättighet som maken inte 

kan motsäga sig. 44  

                                                 
41 Sadiqi 2008, s. 327–328 
42 Brand 1998, s. 52 
43 Salime 2009, s. 155–156 
44 Brand 1998, s.69–70 
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Trots att kampanjen fick ett stort stöd i form av en miljon namnunderskrifter fanns det splittring 

inom såväl feministiska organisationer som religiösa kvinnoorganisationer. Vissa ansåg att deras 

krav var för hårda och att en förändring istället borde ske gradvis. Vissa menade att detta var ett 

angrepp på islam. Organisationens syfte var att redan på 1980-talet starta en offentlig debatt om hur 

familjelagstiftningen diskriminerar kvinnor. Men då organisationen var öppet sekulär misslyckades 

deras kommunikation. Latifa Jbabdi, UAF:s ordförande menade att det var nödvändigt att använda 

sig av koranen i sin kommunikation för att deras projekt skulle nå ut och accepteras.45 

 

Motståndsrörelsen 

Det fanns de som såg Moudawana och dess text som något heligt då dess ursprung är från religiösa 

lagar och dessa motsatte sig kampanjen som startats för att förändra lagen. Vissa religiösa grupper 

ansåg att detta var en direkt eller indirekt attack mot Marocko och det muslimska samhället.  

 

En av de första negativa reaktionerna på kampanjen kom från den islamistiska gruppen Al-Islah 

wa’l-Tajdid (Reform and Renewal). Rörelsen leddes av parlamentsledamoten Abdelilah Benkirane 

och deras reaktion publicerades i gruppens veckotidning Al-Raya där politiska och religiösa ledare 

uppmanades att ta ställning mot kampanjen.46  Mohammed al-Habib al-Tujkani, professor i islamisk 

lag, publicerade i april 1992 en fatwa i tidningen Al-Raya som fördömde den feministiska 

kampanjen.47 En fatwa är ett “utlåtande eller ”svar” av en mufti eller religiös lärd över en fråga 

gällande islams regler.48 Al-Habib al-Tujkani menade att kampanjen var i strid med islam och enligt 

sharialagarna bör de som strider mot islam straffas med döden. Han menade även att kampanjen var 

en konspiration mot islam vars syfte var att avlägsna det som fanns kvar från islamisk lagstiftning 

för att uppnå värderingar i linje med västvärlden. Även Ministeriet för Religiösa Donationer och 

Islamiska Frågor ska ha uppmanat predikanter i moskéer på ett implicit sätt att motsätta sig UAF:s 

kampanj. Detta kunde ses som ett sätt för Hassan II att fördöma kampanjen då det är kungen som 

själv utser ministrarna och ministeriet är starkt påverkat av kungens politik.49 

 

De politiska partiernas reaktioner  

Majoriteten av de politiska partierna, både de nationalistiska såväl som de socialistiska höll sig 

passiva utan att ta ställning i och med att diskussionen för och emot en reformering 

                                                 
45 Elliott 2009, s. 214 
46 Salime 2009, s. 156 
47 Elliott 2009, s. 215–216 
48 Nationalencyklopedin. Fatwa. 
49 Elliott 2009, s. 216 
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intensifierades.50 De politiska oppositionspartiernas reaktion gällande kampanjen kom som en 

besvikelse för många kvinnor. Orsakerna till deras passivitet kunde härledas till olika faktorer. 

Bland annat mäns generellt bristande intresse för frågor gällande kvinnors rättigheter, risken för 

rivalitet inom partier samt svårigheterna som fanns i koordinationen mellan oppositionspartierna i 

deras nyligen bildade block inför det första parlamentsvalet på länge som närmade sig. Dessa 

partier såg att denna fråga kunde leda till splittring, vilket gjorde att de inte gav sitt stöd till 

kvinnorörelsen i denna fråga och vissa rentav motsatte sig deras förslag.51 Exempelvis hade Istiqlal, 

självständighetspartiet föreskrivit sina kvinnliga medlemmar att dra sig ur UAF:s nätverk. En 

förklaring till partiers passivitet kan vara att de befarade att ett stöd för kampanjen kunde leda till 

ökad support för partiet OADP då detta parti var det huvudsakliga partiet som uttalat stödde 

kampanjen.52 I samband med detta sa UAF:s ledare Latifa Jbabdi i ett uttalande: 

 

“[W]e suffered, not only from the state of the Islamists, but also from the political parties. We suffered 

innumerable pressures to stop the campaign… I had contacts with the parties, and was attacked more than I 

ever was by Islamists… by the USFP and the Istiqlal. For them, to touch the mudawwanah was to touch a 

taboo which would then create problems.”53 

 

Kungen tar ställning 

På grund av de motsättningar gällande debatten kring Moudawana, mellan religiösa och mer 

sekulära grupper, ingrep slutligen kung Hassan II. Han ville inte tillåta denna fråga bli föremål för 

politisk strid då det potentiellt kunde splittra nationen och menade att han var den enda som hade 

befogenhet att göra en ändring av familjelagstiftningen.54 

 

"...the personal status code is, before anything else, my responsibility, and I will shoulder any responsibility 

arising from the application or the non-application of such a code. Therefore you [referring to the women 

activists] should refer such matter to me...you should not mix up religious matters with civil and political 

matters..."55 

 

Hassan II agerade genom att inrätta en kommission för att granska familjelagstiftningen. 

Kommissionens åsikt gavs sedan vidare till ytterligare en kommission som bestod av religiösa 

                                                 
50 Salime 2009, s. 156 
51 Brand 1998, s. 70–71 
52 Salime 2009, s. 156 
53 Brand 1998, s. 70 
54 Elliott 2009, s. 216 
55 Maddy-Weitzman 2005, s. 401 
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forskare och jurister, endast män, som tillslut förde vidare sina rekommendationer till kungen.56 

Kungen svarade på dessa krav 1993 med att göra små förändringar som var en stor besvikelse för 

kvinnorörelsen.57 Ändringarna som gjordes innefattade bland annat att kvinnan var tvungen att ge 

sitt medgivande vid äktenskap och signera kontraktet, vilket begränsade förmyndarens kontroll över 

henne. Kvinnor som var över 21 kunde ingå äktenskap på egen hand om de inte hade någon fader, 

och behövde inte någon förmyndare. I de fall mannen valde att gifta sig med ytterligare en fru var 

han tvungen att informera sin första fru om detta. Kvinnan kunde också inrätta en klausul i deras 

äktenskapskontrakt som gjorde att hon hade rätt till skilsmässa om hennes make valde att gifta sig 

med en ny kvinna. Dock var det upp till en domare att tillkännage skilsmässan eller inte. Mannens 

ansökan om att skilja sig från sin fru behövde behandlas av två notarier och makan bli kallad till 

domstol. Om fadern avled fick modern rätt att juridiskt representera sina barn. Vid skilsmässa gavs 

vårdnaden först till modern och sedan till fadern. För att hjälpa till med familjetvister skapades en 

institution för familjerådgivning.58 

 

Det påstås i efterhand att Hassan II egentligen inte hade för avsikt att reformera lagen och det blev 

därför en överraskning när så blev fallet.59 Att det trots allt ledde till förändring, även om inte 

kraven uppfyllts, sågs som ett steg i rätt riktning för kvinnorörelsens aktivister. Detta då det visades 

att Moudawana inte var en helig text som inte fick ändras, som vissa hävdade, utan en text som 

kunde ändras till följd av en politisk process.60 Detta gjorde också att debatten om Moudawana för 

första gången hamnade på agendan och att diskussionen som jämställdhetsfrågor och kvinnors 

rättigheter nu öppet kunde diskuteras av allmänheten. 61 

 

“The National Plan of Action for Integration Women into Development” 1999 

Nästa steg som är utmärkande för Marocko i processen för att reformera familjelagstiftningen är 

förslaget the National Plan for the Integration of Women in Development,”.62 Planen baserades på 

CEDAW (United Nations’ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women) som skrevs på av Marocko under 199363 och föreslog förändring inom olika områden, 

däribland utbildning, politik, hälsa och ekonomisk utveckling.64  
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De politiska partiernas reaktioner 

Valet 1997 vanns av Koutla, ett av tre block som innefattade partierna Socialist Union of Popular 

Forces (USFP), Istiqlal, Party of Renewal and Progress (PRP) samt Organisation of Democratic and 

Popular Action (OADP). Inget av blocken vann absolut majoritet, vilket var 163 platser, men 

Koutla-blocket tog hem 102 platser. USFP vann 52 platser i parlamentet vilket var flest av de andra 

partierna. USFP:s partiprogram var baserat på ”modern socialist principles” och leddes av 

Abderrahmane Youssoufi som utsågs till premiärminister av kung Hassan II.65 Youssoufi hade 

tidigare haft en betydande roll då han upprättat olika organisationer för mänskliga rättigheter runt 

om i arabvärlden och var en framstående ledare för ett oppositionsparti på vänsterkanten.66 För att 

Marocko skulle ha möjlighet att nå verklig utveckling och välstånd förstod denna regering att en 

politik som var mer mottaglig för genusrelaterade frågor var nödvändig.67 

 

Det var Mohammed Said Saadi, Ministern för Social Välfärd som fick i uppdrag att utforma en plan 

för att uppmärksamma kvinnors situation.68 Detta resulterade i att den nya socialistiska regeringen, 

som också var Marockos första,69 med premiärminister Abderrahman El-Youssoufi 1999 

presenterade ”The National Plan of Action for the Integration of Women in Development”70 även 

kallad ”The Plan”. Planen innefattade 214 punkter totalt varav åtta av dessa gällde förändringar 

inom familjelagstiftningen,71 bland annat att det skulle vara jämställt i hemmet och att lagarna inom 

äktenskap och skilsmässa skulle ses över. Denna plan innehöll många av de krav som den 

feministiska rörelsen tidigare ställt, bland annat kravet om höjd lägsta ålder för äktenskap för 

kvinnor, avskaffandet av polygami och att berättiga kvinnor att begära skilsmässa på samma 

grunder som män.72 För att ge stöd till dessa förslag om förändring refererade planen till FN:s 

konventioner som arbetar för kvinnors rättigheter, bland annat Beijing Platform for Action och 

CEDAW.  

 

Som tidigare diskussioner om kvinnors rättigheter så ledde även förslaget om ”The Plan” till 

debatter, starka åsikter och polarisering, både inom regeringen och i samhället i stort. Medan 

                                                 
65 Inter-Parliamentary Union. Morocco, Parliamentary Chamber: Majlis Nawab, Elections Held in 1997 
66 Sandberg 2014, s. 123 
67 Elliott 2009, s. 216 
68 Zoglin 2009, s. 967 
69 Sadiqi 2008, s. 332 
70 Evrard 2014, s. 23 
71 Sadiqi 2008, s. 332 
72 Evrard 2014, s. 23 



23 

 

ministern som ansvarade för familjepolitiken och det sociala skyddsnätet förespråkade planen ansåg 

ministeriet för religiösa frågor och religiösa ledare att den stred mot sharialagarna.73 

 

Regeringens förslag och den efterföljande debatten resulterade i att det anordnades stora 

demonstrationer år 2000. Två olika marscher anordnades, en var till stöd för ”The Plan” och hölls i 

Rabat och den andra var en motdemonstration som hölls i Casablanca.74 

 

Den feministiska kvinnorörelsen 

”The Plan” var ett resultat av kvinnliga aktivisters samarbete med vänsterorienterade partier och 

även andra partier i parlamentet. Genom att använda sina tidigare kontakter och personliga 

relationer arbetade kvinnorörelsen för att skapa stöd för ”The Plan” hos politiker.75 

 

Demonstrationen i huvudstaden Rabat anordnades av kvinnoorganisationer, bland annat UAF och 

ADFM76 för att visa sitt stöd. Uppgifter kring antalet demonstranter i Rabat varierar. Vissa menar 

att det var runt ett tio tusental,77 andra att det var femtio till hundra tusen78 och vissa menar att det 

var hundra tusentals som demonstrerade för kvinnors rättigheter.79 De som deltog var bland annat 

representanter från kvinnorättsorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter samt 

politiker, varav sex stycken var ministrar från den sittande regeringen.80 

 

Den feministiska rörelsen såg att staten inte skulle gynnas av uppkomsten av islamism i landet och 

började därför att alliera sig med staten för att på så vis kunna fortsätta att driva politiken om 

kvinnors frågor. Då en ny ung kung, Mohammed VI tillträdde 1999, förstärktes denna process 

kraftigt. 81 

 

Motståndsrörelsen 

Samtidigt som den feministiska rörelsen samlades för att demonstrera för ”The Plan” ägde en 

motdemonstration rum i Marockos största stad Casablanca.82 De som organiserat 

motdemonstrationen var det islamistiska partiet PDJ (Rättvise- och utvecklingspartiet) och den 
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islamistiska rörelsen Al-Adl wa’l-Ihsan (Justice and Spirituality).83 Två av de största islamistiska 

organisationerna för kvinnor var Justice and Spiruality och Movement of Unification and Reform. 

Dessa bestod av ett nätverk som under en period arbetat mot den feministiska kvinnorörelsen med 

att informera och utbilda kvinnor i den muslimska livsåskådningen och ansåg att en förändring av 

reformen var inspirerad av västvärlden som inte tillhörde deras tro. Deras arbete visade sig ha nått 

ut då det dök upp hundra tusentals kvinnor för att demonstrera mot regeringens plan.84 

Demonstrationens budskap var att regeringens plan stred mot islam och dess värden för den 

muslimska familjen.85 Denna demonstration räknade till ca tio gånger så många demonstranter 

jämfört med den som anordnades av kvinnoorganisationerna. Cirka femhundra tusen till en miljon 

demonstranter beräknades delta i Casablanca.86 Men det var inte bara medlemmar från islamistiska 

partier och organisationer som deltog i denna demonstration, utan även politiker från andra partier. 

Däribland medlemmar från det socialistiska partiet USFP och från Istiqlal, vilka var två av de bäst 

representerade politiska partierna i regeringen.87  

 

Protesterna från islamistisk håll ledde slutligen till att planen, National Plan for the Integration of 

Women in Development, drogs tillbaka av regeringen.88 

 

Kungen tar ställning 

Som nämndes tidigare var det kung Hassan II som utnämnde Abderrahman El-Youssoufi till 

premiärminister efter valet 1997 men kort där efter, sommaren 1999 avled monarken hastigt. 

Tillträdde gjorde då hans son, Mohammed VI som efter en månad vid makten, i augusti 1999 

uttalade sig om kvinnors situation: 

 

 “How can society achieve progress, while women, who represent half the nation, see their rights violated 

and suffer as a result of injustice, violence, and marginalization, notwithstanding the dignity and justice 

granted them by our glorious religion?”89 

 

Under sina första år visade Mohammed VI i lika hög grad som sin far, en dualistisk inställning till 

frågan om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Han var medveten om vikten av att å ena sidan 

samarbeta med ulama, de religiösa ledarna och de konservativa krafterna för att förhindra en 
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polarisering och radikalisering av samhället. Däremot slutade han aldrig att betona sin förpliktelse 

att förbättra kvinnors status och främja deras utveckling.90 Detta visade han genom att utnämna en 

rad olika kvinnliga ledare. I mars 2000 tillsattes för första gången en kvinna som kunglig rådgivare, 

senare, samma år, utnämnes en kvinna som chef för the National Office of Oil Research and 

Exploration. I oktober var även chefen som tillsattes för National Office of Tourism en kvinna. 

Dessa typer av utnämningar till politiska och religiösa poster fortsatte även under de följande åren.91 

 

“Royal Consultative Commission Charged with Reform of the Moudawana” 

2001 

Under denna rubrik redogörs kort hur kung Mohammed VI agerade för att ta upp frågan om 

kvinnors rättigheter efter det att ”The Plan” misslyckats genom att tillsätta en kommission. Nedan 

redogörs för vilka som deltog i kommissionen och hur deras arbete såg ut. 

 

Kungen griper in 

Kort efter att Mohammed VI övertog tronen 1999 visade han sitt stöd för regeringens plan för att 

förbättra kvinnors situation. Men efter det massiva motståndet 2000 från mestadels islamistiska 

grupper valde kungen att dra tillbaka sitt stöd och istället upprätta en kommission vars uppdrag var 

att fungera som rådgivande instans för kungen i frågan om familjelagstiftningen.92 Han utnämnde 

kommissionen, Royal Consultative Commission Charged with Reform of the Moudawana för att 

sätta ihop rekommendationer för en reformering. De som ingick i kommissionen var en blandning 

av politisk, intellektuell och religiös elit, både konservativa religiösa och aktivister.93 Till skillnad 

från den kommission som upprättats av hans far knappt tio år tidigare bestod som sagt denna 

kommission av både religiösa och icke-religiösa forskare och akademiker som var både män och 

kvinnor.94 Kungen bad den kungliga kommissionen att ta hänsyn till religiösa lagar, ijtihad 

(resonemang och nytolkning inom islam) och mänskliga rättigheter i utvärderandet av 

familjelagstiftningen.95  

 

Men att nå ett resultat skulle ta lång tid för kommissionen då de misslyckades med att komma 
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överens och flera år passerade utan att de skulle komma fram till ett gemensamt beslut.96 

 

Den feministiska kvinnorörelsen 

Kvinnorättsaktivisterna kände nu att de dels kunde förlita sig på den nya premiärministern och den 

nya kungen. Den 8 mars 2001 höll kungen och premiärministern och ett flertal andra ministrar möte 

med ca 40 representanter för olika kvinnorättsorganisationer.97 Efter att kungen i april skapat 

kommissionen som skulle arbeta med att utvärdera Moudawana hade det efter fem månader 

fortfarande inte skett någon förändring, vilket ledde till att ADFM och ytterligare organisationer 

uppmärksammade frånvaron av förändring. I ett offentligt meddelande visade de sin besvikelse över 

att kommissionen fortfarande inte hade nått ett resultat och erbjöd även rekommendationer som 

kunde antas av kommissionen.  

 

Av de som deltog i kommissionen var tre stycken kvinnor, dessa var Nouzha Guessous, professor 

vid fakulteten för medicin och apotek i Casablanca och grundare av Marockos största 

människorättsorganisation Organisation Marocaine des Droits Humains. Zhour Al Horr var den 

första kvinnliga domaren och arbetade vid social och arbetsdomstolen i Casablanca och Rahma 

Bourquia som var rektor vid Hassan II Universitet i Mohamedia och den första kvinnan som utsågs 

som rektor för ett Marockanskt universitet.98 

 

Kommissionens arbete 

Utifrån de direktiv som kommissionen fått från kungen beslutade de att arbetet skulle utförs i tre 

steg. Till en början närvarade de vid presentationer som hölls av representanter från civilsamhället. 

Sedan gjordes granskningar och utvärderingar av andra muslimska länders familjelagstiftning vilket 

visade att de fanns få skillnader i lagarna mellan dessa länder. Det sista steget i arbetet var att 

tillsammans diskutera och debattera frågan. Svårigheten och den största utmaningen för 

kommissionen var att komma fram till ett beslut där alla de aspekter som kungen efterfrågade skulle 

tillämpas och hur detta skulle ske. Skulle lagen främst baseras på islam, mänskliga rättigheter eller 

juridik?  

 

Anledningen till att beslutet om reformeringen dröjde var att kommissionen förstod att det beslut 

som fattades också behövde vara ett som hela samhället kunde acceptera. På grund av alla de olika 
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åsikter som fanns i samhället var det också det som gjorde att det tog tid för kommissionen att bli 

eniga i frågan.99 

 

Reformerna presenteras 2003 

Nedan följer hur kvinnorörelsen i väntan på ett svar från kommissionen om familjelagstiftningen 

fortsatt sin kamp för jämställdhet genom att arbeta för kvotering av kvinnor i parlamentet. I detta 

avsnitt tas även en oväntad händelse upp, ett terrorattentat i Casablanca, och hur detta påverkade 

processen i att till slut presentera förslag till reformer i Moudawana.  

 

I maj 2003 utsattes Marocko för ett terrorattentat utfört av självmordsbombare. Det var fem 

explosioner som inträffade på olika platser i Casablanca och attackerna krävde ca 45 dödsoffer och 

uppemot 100 skadade.100 De som utförde attackerna visade sig ha kopplingar till extremistisk 

islamism och påverkade Marocko starkt på olika sätt. Bland annat hade denna händelse en stor 

betydelse för beslutsfattande kring familjelagstiftningen. Detta då de främsta opponenterna till 

lagändringen, konservativa islamiska grupper, förlorade mycket stöd till följd av attacken.101  

 

Den feministiska kvinnorörelsen 

Trots att kommissionens arbete med att utvärdera Moudawana dröjer finner den feministiska 

kvinnorörelsen sätt att fortsätta arbeta för ett jämställt Marocko. I väntan på ett resultat av 

kommissionens utvärdering av Moudawana beslutade sig ca 20 kvinnorättsorganisationer 2001 för 

att arbeta aktivt inför det kommande valet 2002 och höjde frågan om könskvotering. Frågan hade 

tidigare lyfts av organisationen ADFM 1996 som förespråkade att 20 % av platserna i parlamentet 

skulle reserveras för kvinnor. 1999 presenterades ett lagförslag om att 30 % av platserna skulle vara 

reserverade för kvinnor vilket också lyftes av kvinnor inom sina egna partier. Till följd av detta 

krävde dessa 20 organisationer 2001 att 33% av parlamentets platser skulle reserveras för 

kvinnor.102 Frågan kring kvotering fick stöd av premiärministern Youssoufi som också backades av 

kungen.103 Däremot menade regeringen att det inte gick att fastslå att endast kvinnor fick 

representeras på kvoteringslistan då detta skulle strida mot den klausul i landets konstitution om 

diskriminering.104  Istället skapades en informell överenskommelse “hedersavtalet” (honorary 

agreement) som reserverade 30 platser i parlamentet för kvinnor. Att kvoteringen infördes på detta 

                                                 
99 Zoglin 2009, s. 968–969 
100 Sandberg 2014, s. 131 
101 Zoglin 2009, s. 969 
102 Sandberg 2014, s. 125–126 
103 Sadiqi 2008, s. 333 
104 Sandberg 2014, s. 128 



28 

 

sätt oroade många kvinnorättsorganisationer då de var rädda att partier skulle bryta löftet och istället 

ha män på valsedlarna. Så blev inte fallet, utan 30 kvinnor valdes in via dessa listor under valet 

2002,105 och även fyra stycken genom den vanliga kandidatlistan.106 Valresultatet visade även vinst 

för den redan sittande koalitionsregeringen som denna gång fick majoritet.107 Genom stödet från 

regeringen fick den feministiska rörelsen ett starkt erkännande som en politisk aktör till följd av att 

dessa politiska åtgärder infördes.108 

 

Efter terrorattentaten i Casablanca 2003 var feministiska grupper några av de första som reagerade 

starkt på det inträffade genom att ta sig ut på gatorna. Då islamisternas kraft försvagats efter 

attackerna ledde detta till att feministernas närvaro blev förstärkt.109 Då rörelsen blev stärkt efter 

attacken uppmanade de åter igen staten att påskynda reformeringen utan ytterligare försening.110 

 

Kungen presenterar ett resultat  

Att den kungliga kommissionen till sist blev eniga kan bero på en kombination av olika faktorer. 

Dels har civilsamhällets aktiva deltagande och engagemang av exempelvis 

kvinnorättsorganisationer bidragit men också kungens politiska ledarskap samt nationella 

omständigheter som till exempel terrorattacken 2003.111 

 

Slutligen, hösten 2003 introducerade kungen kommissionens beslut. I sitt officiella öppningstal av 

parlamentet som också nådde ut till hela nationen presenterade kungen beslutet gällande 

reformeringen av Moudawana.112 När reformeringen av Moudawana annonserades i kungens tal 

legitimerades varje reform med referenser till Koranen.113 Genom att rättfärdiga reformeringen med 

kopplingar till sharialagarna men också genom att uppmuntra till ijtihad (nytolkning) kunde 

motståndare avväpnas.114 Reformeringen legitimerades inte endast utifrån religiösa texter utan även 

genom den internationella diskursen om mänskliga rättigheter.115 I januari 2004, fyra månader efter 

kungens tal till parlamentet röstades den nya familjelagstiftningen igenom, enhälligt av parlamentet. 

Även det islamistiska partiet PJD var nu för en reformering. Efter terrorattentaten i Casablanca 

hamnade islamisterna i dålig dager och det antogs att det skulle varit svårt för deras ledare att sätta 
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sig emot de reformändringar som kungen föreslog. Man kan se det som att kungen tog tillfället i akt 

att slutligen agera i reformeringen av Moudawana.116 

 

Detta var första gången som parlamentet var involverat i att besluta kring familjelagstiftningen. Då 

lagen ändrats tidigare, 1957 och 1993 utfärdades dessa ändringar genom kungliga påbud utan att 

parlament varit delaktigt. Mohammed VI ansåg dock att parlamentets deltagande var viktigt för 

antagandet av den nya familjelagstiftningen.117 

 

Feministiska kvinnorörelsens påverkan/ Utfall 

Denna uppsats har tidigare beskrivit kvinnorörelsens krav på en ändring i familjelagstiftningen 

Moudawana samt hur dessa har hanterats och diskuterats genom åren. Det tidigare avsnittet 

handlade om att kungen och kommissionen kommit fram till förslag om att reformera lagen samt att 

dessa förslag röstats igenom av parlamentet och fick enhälligt stöd. Vad blev då utfallet av denna 

reformering och hur förändrades lagen? Levde dessa förändringar upp till den feministiska rörelsens 

krav? 

 

Då kungen presenterade resultatet av reformerna inför parlamentet 2003 poängterade han att inte 

endast en grupp var segrande i debatten om Moudawana. 

 

“Ladies and gentlemen, honourable Members of Parliament, The reforms, of which we cited the most 

important, should not be considered as a victory of one group over another, but rather constitute 

achievements for all Moroccans […]”118 

 

I slutändan hävdar dock flera aktörer att reformeringen var en framgång. För kungen var detta ett 

sätt att visa omvärlden att Marocko är en modern stat som värderar kvinnors mänskliga rättigheter 

och jämställdhet högt. Partiledare kan visa att de deltagit och stöttat processen för kvinnor och 

flickors situation. Islamistiska medlemmar från PJD partiet menar på att detta är en framgång även 

för dem då denna reformering ligger närmare deras önskemål än vad ”The Plan” gjorde.119 

 

Nedan följer en sammanfattning av de 11 reformerna som presenterades under det tal som kung 

Mohammed VI höll 2003 för parlamentet och som senare röstades igenom. 
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1. Det ska råda ett gemensamt ansvar för båda makar inom familjen. Enligt profeten Mohammed är 

det endast en hedervärd person som hedrar kvinnor, och endast en ondskefull person som 

nedvärderar dem. 

 

2. Berättiga en kvinna som nått myndighetsålder att vara sin egen förmyndare och utöva det enligt 

sina egna val och intressen. Hon kan även av egen fri vilja överlåta förmyndarskap till sin far eller 

en manlig släkting. En kvinna får inte tvingas gifta sig mot sin egen vilja.  

 

3. Lägsta ålder för äktenskap är nu densamma för både män och kvinnor, 18 år för båda. I enlighet 

med den Malikitiska skolan (en av islams fyra sunnitiska rättsskolor) kan en domare tillåtas att 

reducera denna ålder endast i väl motiverade fall. Både pojkar och flickor kan vid 15 års ålder välja 

sin vårdnadshavare. 

 

4. När det kommer till polygami krävs rättvisa. Koranen säger att om du befarar att du inte kan 

uppfylla rättvisa mellan flera fruar så ska du endast ha en. Den säger även att en man är oförmögen 

att handla rättvist mellan sina fruar även hur mycket han önskar göra det. Polygami är således 

tillåtet men endast under stränga restriktioner och med en domares tillåtelse. Detta istället för en 

olaglig polygami som skulle uppstå om det förbjuds helt.  

 

5. För den som är bosatt utomlands ska processen för äktenskap förenklas. Äktenskapskontraktet 

ska upprättas i närvaro av två muslimska vittnen samt i enlighet med de regler som gäller i landet 

för bostad och sedan registreras hos de marockanska konsulära eller rättsliga myndigheterna.  

 

6. Gör skilsmässa till ett privilegium som kan utövas i lika hög grad av maken som av makan i 

enlighet med rättsliga villkor fastställda för varje part. Den nya lagstiftningen förstärker också 

mekanismerna för försoning och medling både genom familjen och domaren. Skilsmässa genom att 

mannen endast säger att han vill skiljas, talaq, kräver nu rättslig tillåtelse och att alla rättigheter som 

hustrun och barnen har betalats i sin helhet av mannen. Oregelbundna uttalanden av mannen om 

skilsmässa ska inte betraktas som giltiga. 

 

7. Kvinnans möjlighet att ansöka som skilsmässa ska breddas då maken inte uppfyller något av de 

villkor som innefattas av äktenskapskontraktet eller då han har åsamkat makan skada så som brist 

på ekonomiskt stöd, våld, övergivande eller annan skada.  

 

8. Barns rättigheter ska skyddas då deras intressen med avseende på vårdnad garanteras genom att 
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bevilja vårdnaden till modern, sedan fadern, sedan mormodern. Skulle detta vara omöjligt överlåter 

domaren vårdnaden till den mest kvalificerade släktingen. Föräldraskapet ska garantera lämpligt 

boende för barnet utöver de finansiella skyldigheterna för underhåll.  

 

9. Barn ska ha rätt till bekräftelse av faderskap då ett äktenskap inte är officiellt registrerat. 

Domstolen undersöker bevis för att fastställa släktskap och sätter upp en tidsgräns på fem år för att 

lösa fall och sätta stopp för barns lidande som orsakats av en sådan situation. 

 

10. Tillåta barnbarn på dotterns sida att ärva från deras morfar på samma sätt som barnbarn på 

sonens sida tillåts.   

 

11. När det kommer till handhavandet av egendom som förvärvats av de två makarna under 

äktenskapet bekräftas principen om separat äktenskapsegendom men gör det också möjligt att i ett 

dokument utöver äktenskapskontraktet komma överens makarna emellan om hur tillgångar ska 

förvaltas. Om oenighet uppstår ska en domare hjälpa till för att bevisa och bedöma varje parts 

bidrag till familjekapitalet.120 

 

För att kunna svara på om den feministiska kvinnorörelsens krav uppnåtts tittar vi åter igen på de 

krav som ställdes 1992 och jämför dessa med de reformer som kungen presenterade 2003. 

 

Kvinnorörelsens krav Utfall / Reformerna 

Inrätta jämställdhet mellan maken och makan i 

familjen. 

Ett gemensamt ansvar för båda makar ska råda 

inom familjen 

Kvinnor, ska som män kunna ombesörja sina 

rättsliga angelägenheter då myndighetsåldern 

uppnåtts. 

Lägsta ålder för äktenskap är nu densamma för 

både män och kvinnor, 18 år för båda. 

 

En kvinna som nått myndighetsålder ska ha rätt 

att vara sin egen förmyndare och utöva det 

enligt sina egna val och intressen. 

Kvinnor ska ha rätt att gifta sig utan att behöva 

ha en förmyndare (wali) när hon är myndig. 

Punkten ovan gäller även detta krav. 

                                                 
120 HREA 2005, s. 3–5 
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Låt skilsmässan gå via en domare och ge 

kvinnan samma rätt och på samma grunder som 

mannen att ansöka om skilsmässa. 

Skilsmässa ska kunna utövas i lika hög grad av 

maken som av makan i enlighet med rättsliga 

villkor fastställda för varje part. 

 

Kvinnans möjlighet att ansöka som skilsmässa 

ska breddas då maken inte uppfyller något av 

de villkor som innefattas av 

äktenskapskontraktet eller då han har åsamkat 

makan skada. 

De båda makarna ska ha samma skyldigheter 

och rättigheter i äktenskapet. 

I kombination med ovanstående punkter kan 

det tolkas som att samma rättigheter och 

skyldigheter ska finnas för de båda makarna. 

Förbjuda polygami Polygami är tillåtet men endast under stränga 

restriktioner och med en domares tillåtelse. 

Låta makan ha samma rätt som maken till 

förmyndarskap åt deras barn 

Barnens intressen med avseende på vårdnad 

garanteras genom att bevilja vårdnaden till 

modern, sedan fadern, sedan mormodern. 

Fastställa att arbete utanför hemmet samt 

utbildning ska vara en rättighet som maken inte 

kan motsäga sig.121 

Detta finns inte utskrivet i någon av 

reformerna, men då ovanstående punkter 

belyser kvinnans rätt att vara sin egen 

förmyndare kan detta tolkas som att hon ska ha 

rätt till att bestämma över dessa saker. 

 

Således kan vi se att det krav som ställts men som inte har nåtts helt är punkten om förbud mot 

polygami. I reformeringen har stränga restriktioner införts men det finns fortfarande inte någon lag 

som förbjuder polygami. När det kommer till kraven om kvinnors rättigheter i fall av skilsmässa har 

dessa till hög grad uppfyllts. De krav som handlar om att äktenskapet ska vara jämställt, att makarna 

har lika rättigheter och skyldigheter och att kvinnan inte behöver någon förmyndare då hon nått 

myndighetsålder går att tolka in i bland annat punkt ett och två av reformerna. Detta då dessa säger 

att det ska råda ett gemensamt ansvar för familjen, att kvinnor ej ska nedvärderas utan hedras och då 

kvinnan är myndig har hon ett eget ansvar och ej krav på en manlig förmyndare. Detta innebär 

också att krav nummer tre uppfylls. I och med dessa punkter bör också det sista kravet uppfyllas då 

det handlar om en kvinnas frihet och rättigheter. Dock finns det inget i reformen som uttryckligen 

                                                 
121 Brand 1998, s. 69–70 
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nämner kvinnans arbete eller utbildning utanför hemmet. Till följd av denna genomgång kan 

slutsatsen dras att de krav som den feministiska rörelsen ställt till stor del har uppfyllts i den 

reformering som gjorts 2004.  

 

 

Resultat och diskussion 

 

För att uttala oss om ett resultat behöver vi återgå till frågeställningen som ställdes i början av 

denna uppsats. Har feministiska kvinnorörelser påverkat reformerandet av Marockos 

familjelagstiftning Moudawana 2004? Jämför vi med den feministiska kvinnorörelsens krav och de 

reformeringar som sedan gjordes kan vi se att kraven uppfylldes i mångt och mycket. Så, trots att 

motsättningar funnits och att företrädare och grupper kämpat i motsatt riktning kan vi alltså se att 

den feministiska kvinnorörelsen i stort sett har fått igenom sina krav när det kommer till 

reformeringen av familjelagstiftningen Moudawana. För att få igenom sin agenda har vi sett att den 

feministiska kvinnorörelsen arbetade för att alliera sig med kungen i olika skeende och 

organisationer från rörelsen blev också vid tillfällen inbjudna utav kungen för att diskutera 

familjelagstiftningen. Under den process jag studerat tas inga specifika myndigheter upp som 

arbetar för jämställdhetsfrågor. Vi kan således se att trots att inga uttalade myndigheter för 

jämställdhetsfrågor förekom genom processen så stämmer teorin om statsfeminism till viss del i 

detta fall. Detta genom att man kan se kvinnorörelsens allians med kungen som ett sätt att 

samarbeta med staten istället för genom myndigheter. Detta då kungen har den yttersta makten och 

representerar således staten. 

 

Det visades också att den feministiska kvinnorörelsen och dess organisationer fick stöd från 

framförallt vänsterorienterade politiska partier. Däremot var detta stöd begränsat under en viss 

period då en del partier ansåg att ett stöd för den feministiska kvinnorörelsen kunde skada eller 

splittra partierna eller dess koalitioner. Också då kung Hassan II ställde sig mindre positiv till den 

feministiska rörelsen och dess krav var även de vänsterorienterade partierna mindre positiva.  Detta 

kan även ha att göra med att de vänsterorienterade partierna var oppositionspartier under tiden för 

kampanjen 1992 och det kan antas att de därför inte var villiga att ta tydlig ställning av risken att 

förlora potentiellt stöd från olika grupper. När sedan samma partier stödde den feministiska rörelsen 

var det dessa som vunnit valet och satt vid makten. Det kan ses som att partiernas ställningstagande 

var beroende på om de kunde dra fördel av eller förlora på att stödja rörelsen. Då kungen sitter på 

den yttersta makten i Marocko kan hans åsikter vara avgörande för om exempelvis en feministisk 
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politik stöds eller inte. Vi kan se hur kungen till viss del har engagerat sig i debatten om 

familjelagstiftningen och hur han har agerat, men vi kan inte säga något om hans egentliga motiv 

eller anledning till sitt handlande.  

 

Religion har en högst betydande roll för detta fall då den genomsyrar samhället och kan antigen 

användas i syfte att rättfärdiga kvinnors rättigheter eller tvärt om, hänvisa till religiösa lagar för att 

påvisa att lagändring strider mot dem. Religion är inte en avgörande faktor som tas upp i RNGS-

modellen vilket gör att det finns brister i modellen då ett land som inte ingår i den västerländska 

eller sekulariserade världen undersöks.  

 

Debatten kring Moudawana är en debatt kring hur samhället ska bibehålla sin kultur och religion 

samtidigt som demokrati, mänskliga rättigheter och modernitet ska uppnås. Detta är något som kan 

leda till polarisering i ett samhälle då starka åsikter finns från båda håll. Statens uppgift är att 

bibehålla staten stabil och landet enat. För att uppnå detta blir statens ansvar att försöka stödja dessa 

båda grupper. Således kan reformeringen av Moudawana ses som en sådan medelväg. Ändringar 

gjordes för att främja jämställdhet som rättfärdigades genom religion. 

 

Som Salime, docent vid Rutgers Universitet, uttrycker det, så var det inte bara de feministiska 

grupperna som insåg att de behövde staten, utan staten drog också nytta av de feministiska 

grupperna. Då stora politiska och ekonomiska förändringar pågick behövdes stöd genom den 

liberaliseringsprocess som skedde. Eftersom staten skrivit under internationella konventioner om 

kvinnors rättigheter och även mottog finansiellt stöd var dessa feministiska organisationer en 

naturlig allierad för staten.122 2004 var första gången som Moudawana röstades om i parlamentet. 

Åren innan detta infördes kvotering vilket ledde till att fler kvinnliga politiker än tidigare ingick i 

parlamentet. Detta kan ses som ett tecken på att kvinnlig närvaro leder till att beslut för kvinnors 

intressen fattas.  Detta i kombination med att islamistiska partier på grund av omständigheterna inte 

ansåg att de kunde rösta emot förslaget med risk för att förlora stöd.  

 

Frågan är om betydelsen av den feministiska rörelsens alliering med politiska organ i detta fall är 

avgörande för att lagar som stärker kvinnors rättigheter ska stiftas? Eller om det helt enkelt, i en stat 

med avsaknad av demokrati, endast har betydelse vad den högste styrande, i detta fall kungen, anser 

bör finnas på agendan. Vi har däremot kunnat se att den feministiska kvinnorörelsen har varit en 

stark och pådrivande röst i debatten vilket också bör ha påverkat dess utfall.  

                                                 
122 Salime 2011, s. 43 
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Reflektion 

 

Viktigt att belysa är att denna studie endast fokuserar på processen bakom reformerandet av en lag 

vars utfall formellt sett ökar jämställdheten i det Marockanska samhället. Denna undersökning har 

alltså inte berört frågan om hur jämställt samhället är i praktiken eller hur väl lagen sedan tillämpas. 

Studien syftar inte heller till att ge all förklaring till varför eller hur det kom sig att en reformering 

genomfördes. Detta fall inkluderar många olika händelser och aktörer som varit betydande för 

familjelagstiftningen men denna undersökning har inte haft utrymme att studera alla dessa faktorer. 

Syftet med uppsatsen har varit att övergripande studera de mest väsentliga händelserna som kan ha 

påverkat reformeringsprocessen. 

 

Vidare forskning på ämnet hade varit att titta på hur lagen sedan fungerar i praktiken. Har denna 

process som resulterat i en lagändring också lett till att samhället är mer jämställt i praktiken och 

inte bara formellt sett? Denna studie har visat att starka åsikter har funnits i denna debatt och att 

många argument har baserats på religion vilket kan leda till att det finns ett stort tolkningsutrymme 

för hur lagen bör följas. Det vore därför intressant att studera om reformerna implementerats och 

hur lagen tillämpas och se om lagändringen har lett till en förändring för kvinnors situation i 

praktiken.  
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