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Abstract 

Can women`s rights be realized in a religiously conservative, non-liberal country such as 

Saudi Arabia? Viewed by many as THE leading Muslim nation in the Arab world, this oil rich 

kingdom is also well known to be friendly with the United States as well as other western 

countries. And also for creating and upholding some of the most conservative Sharia-based 

laws against its people, and especially against its women. Nevertheless, in the past few years 

women in Saudi Arabia have taken careful but courageous steps into public space, and an 

increasing number of Saudi women are now graduating and taking jobs abroad. How can 

women in Saudi Arabia strengthen their rights, and what are the most significant challenges 

they face in this process? How can the world community and especially western-liberal 

actors, states and organizations support this development instead of becoming an obstacle?  

All over the world women are faced with discriminatory power structures. A common 

contemporary view is that these power structures are at their strongest and most oppressive in 

Muslim countries and communities. Islam and Muslims are being demonized in the western 

part of the world. Violations against human rights and against women do take place in 

Muslim societies. Women in Saudi Arabia are in many ways being treated as lesser because 

of their gender. But is Islam really the main antagonist in this respect? I believe not. And I 

also believe it is important to challenge this much held view in order to make way for a 

fruitful discussion on how to empower women within the current normative frames of their 

societies and religion.  

Chandra Talpade Mohanty`s critique on “white” western-oriented feminism and Abdullahi 

Ahmed An Naʹim`s cross cultural perspectives on human rights and how to present these to 

the Muslim world in order for them to earn a permanent residence there along with Asifa 

Quraishi-Landes critical analysis of the way that western actors, states and organizations 

engage themselves in human rights violations taking place in Muslim societies will provide 

my theoretical background for this paper. Their perspectives will help design and present a 

more nuanced view on the possibilities and challenges facing the realization of women`s 

rights in a patriarchal society such as Saudi Arabia.  

Change is always possible. However, in order for a society to change its type if governance, 

its political power structure and its long held cultural and religious views and traditions it 

cannot simply be told by someone else that change is needed. Fundamental change of such 

vital factors has to happen from within the society itself. And the leading actors in this process 

will depend on its peoples support and the right kind of support from the outside world.   
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Kapitel 1 

 

Introduktion 

Saudiarabien är USAs viktigaste militära och säkerhetspolitiska allierade i Mellanöstern och 

har även mycket goda relationer med övriga länder i västvärlden. Det är samtidigt en stat där 

all politisk makt är koncentrerad inom den mäktiga familjen Al Saud som har infört en strikt 

tolkning av sunni-islam kallad Wahhabismen. Den saudiska staten förbjuder bland annat sina 

kvinnor att umgås med män som inte är deras make eller i nära släktskap. Landet kritiseras 

även för omfattande brott mot mänskliga rättigheter och tillåter inte politiska och ideella 

organisationer1. Situationen för kvinnor kan således verka svår att förändra.   

I FNs landrapport från 2008 framhävdes bland annat landets skolor och sjukhus som mycket 

moderna och välfungerande2. Det relativa välståndet bland befolkningen, dock ojämnt 

fördelad, kan bidra till att underlätta det ständiga förtrycket av mänskliga rättigheter och då i 

synnerhet kvinnornas rättigheter. Saudiarabien är ett välmående och modernt land jämfört 

med andra länder i regionen vilket även har underlättat för makthavarna att hålla män och 

kvinnor segregerade i det offentliga rummet3. Jag kommer återvända till och utveckla min 

argumentation kring detta senare i uppsatsen. Mycket har dock hänt i Saudiarabien, särskilt 

under de senaste decennierna. Kvinnorna har, under ständig iakttagelse från staten, blivit mer 

synliga både inom det saudiska samhället och även för omvärlden.   

Saudiarabien anses vara ”islams vagga”. Muslimer från andra länder anländer i betydande 

antal varje år för att genomföra hajj (den stora färden) eller umrah (den lille), som båda 

betyder pilgrimsresa4. Islam utgör således en central del av Saudiarabiens nationella identitet. 

Kvinnors roll har varit och är mycket viktig och det blir intressant att se åt vilket håll 

Saudiarabien kommer gå och inte minst hur omvärldens reaktioner och respons blir. Kvinnors 

rättigheter och frihet kommer även fortsättningsvis vara en mycket central och omdebatterat 

faktor i denna process.  

 

                                                            
1 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien, regeringskansliet, utrikesdepartementet, 2007, s 1, 9 
2 Concluding observations of the committee on the elimination of all kinds of discrimination against women, 
CEDAW, 2008, s 2 
3 Le Renard, Amelie ” Only for women – Women, the state and reform in Saudi Arabia”, Middle East Journal, 
2008, s 1 
4 http://www.islamiska.org/s/vallfard.htm 

http://www.islamiska.org/s/vallfard.htm


2 
 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att identifiera och analysera hur man bäst kan skapa positiva 

ändringar för kvinnor i Saudiarabien, ett land där kvinnor i nuläget diskrimineras både i 

lagsystemet och i sin vardag. Samtidigt kommer jag även att identifiera faktorer som i allra 

största grad hindrar en sådan utveckling och analysera hur man bäst kan bemöta och 

överkomma dessa. Jag kommer sedan även diskutera den roll det internationella (västliga) 

samhället bör inta i den process som pågår för starkare rättigheter för kvinnorna i 

Saudiarabien.  

För att åstadkomma detta syfte ska följande tre frågor besvaras: 

1. Vilka faktorer kan skapa positiva ändringar för kvinnorna och deras rättigheter i 

Saudiarabien?  

2. Vad representerar de största hindren i denna process, och är islam och sharia-baserade 

lagar en utav dessa hinder? 

3. Hur kan man som utomstående (västlig) aktör på bästa vis stödja kvinnornas kamp för 

sina rättigheter i Saudiarabien?  

 

Undersökningsmaterial 

Madawi Al-Rasheeds bok A most masculine state – gender, politics and religion in Saudi 

Arabia beskriver och diskuterar hur kvinnors roll har varit avgörande för själva bildandet av 

den saudiska staten och maktkonsolideringen till kungafamiljen Al Saud. Kvinnan som en 

lydig, from och djupt religiös varelse har varit viktig som symbol och en bild av det saudiska 

samhället som rent, religiöst och okorrumperat av västlig kultur. Fortsättningsvis har som 

nämnt Saudiarabien uppnått en stark status i regionen både som en ekonomisk och som en 

religiös aktör. Detta har skapat interna spänningar i landet, vilket jag vill gå närmre in på i 

kapitlet som behandlar just kvinnornas situation i Saudiarabien. 

 Amélie Le Renards artikel ”Only for women – Women, the state, and reform in Saudi 

Arabia” från 2008, lyfter fram den mycket institutionaliserade könssegregeringen som finns i 

landet. Oljeboomen under 1980-talet medförde en urbanisering och internationalisering av det 

saudiska samhället vilket fick de religiösa konservativa att utfärda en rad fatwaer mot 

kvinnorna för att hindra de att korrumperades av västliga värden.   
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Riffat Hassan diskuterar i sin artikel ”Are human rights compatible with Islam?” hur de mest 

konservativa och mest brutala tolkningar av islam har fångat västliga aktörers uppmärksamhet 

och fört till en stereotypisering av islam vilket i sin tur har gjort det mycket svårt för 

muslimska kvinnor att tala för och kämpa för sina rättigheter både inom islamiska och 

västliga forum.  

Isobel Coleman har skrivit en bok, Paradise beneath her feet – How women are transforming 

the Middle East, där hon beskriver hur förändring sker inifrån några av världens mest 

konservativa muslimska samhällen, däribland Saudiarabien.  

Ytterligare material som jag kommer att använda mig av är en landrapport om Saudiarabien 

utfärdad av FN som påpekar många pågående utmaningar i landet bland annat beträffande 

situationen för kvinnorna, samt en rapport utfärdad av FNs ”Special Rapporteur” som tar för 

sig problem och utmaningar beträffande våld mot kvinnor i Saudiarabien, från 2009.  

Rapporten beträffande mänskliga rättigheter i Saudiarabien som utfärdades av det svenska 

utrikesdepartementet i 2011 innehåller en sammanfattande redogörelse för situationen i 

Saudiarabien och information från denna kommer även att inkluderas i uppsatsen. 

Milica Subotić diskuterar i sin artikel ”Cultural relativism for universality of human rights”, 

från 2005, reservationer gentemot FNs kvinnokonvention. Han tar upp frågan huruvida man 

ska tillåta stater att reservera sig gentemot konventioner i så stor grad att kärnsyftet riskerar att 

kompromissas eller om dessa stater ska uteslutas utan förbehåll? Å ena sidan urholkas 

betydningen av en anslutning till en konvention om det finns så många reservationer att själva 

kärnsyftet med denna konvention uteblir i den aktuella statens lagsystem. Å andra sidan 

förlorar en konvention med få anslutna stater sitt universella värde.   

Elena Namlis artikel ”Universal rights versus Sharia? Reflections on the moral and legal 

dimensions of human rights law and Sharia” kommer även bidra till att ge ett kritiskt 

perspektiv på den dominerande bilden av den västlig-liberala stat som den enda ramen där 

mänskliga rättigheter och kvinnor kan blomma inom. Att påtvinga individer i en annan kultur 

med en annan religion sin egen tolkning av de universella mänskliga rättigheterna påminner 

olyckligt om hur de imperialistiska staterna försökte ”civilisera” befolkningarna i länderna de 

erövrade.  

 

 



4 
 

Metod 

För att besvara mina tre kärnfrågor beträffande kvinnors rättigheter i Saudiarabien kommer 

jag att behandla tidigare vetenskaplig forskning som jag har bedömt som relevant för att 

åstadkomma mitt uttalade syfte, däribland böcker och artiklar samt även rapporter beträffande 

mänskliga rättigheter i Saudiarabien utfärdat av FN och det svenska utrikesdepartementet.  

Mina teoretiker, Chandra Talpade Mohanty, Abdullahi Ahmed Naʹim samt Asifa Quraishi-

Landes, har jag valt att inkludera i min uppsats som min teoretiska bakgrund för att jag har 

bedömt att deras perspektiv är nyttiga för att kunna besvara mina tre kärnfrågor beträffande 

kvinnors rättigheter i Saudiarabien enligt mitt syfte.  

Mitt undersökningsmaterial har jag även valt eftersom jag i dessa böcker, artiklar, rapporter 

och övriga texter har hittat användbara argument, reflektioner och resonemang som skall 

hjälpa mig att i min uppsats kritiskt vardera de möjligheter och de hinder/utmaningar som 

finns för kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Från västligt håll tenderar man att stereotypisera 

den saudiska kvinnan och det saudiska samhället i övrigt. Man visar inte hänsyn till de 

variationer som finns inom Saudiarabien samt hur kvinnornas situation även påverkas av 

socioekonomiska och kulturella faktorer. Den stereotypa bilden av islam som kvinnors värsta 

fiende har också tyvärr blivit dominerande och leder till att en tvärkulturell diskussion kring 

kvinnors rättigheter i muslimska länder ofta stannar upp vid antagandet att islam och 

mänskliga rättigheter inte går att kombinera. De argument som vill presenteras i denna 

uppsats skall ge en betydligt mer nyanserad och utvecklat bild av islams roll i det förtryck och 

den marginalisering av kvinnor som tyvärr existerar även, inte enbart i muslimska länder.  

Jag kommer även att rikta kritik mot den traditionella feminismen och hur denna snarare 

tenderar att inskränka kvinnokamp i icke-västliga länder och inte visar hänsyn till 

kvinnoperspektiv som befinner sig utanför den priviligierade medelklassen. Mohantys bok 

Feminism utan gränser som varnar för att försöka överföra västlig feminism till andra kulturer 

blir ett nyttigt verktyg tillsammans med bland andra An Naʹims tvärkulturella perspektiv på de 

universella mänskliga rättigheterna och Asifa Quraishi-Landes kritik gentemot vissa typer av 

västligt engagemang för kvinnoförtryck i muslimska samhällen.    

Jag kommer alltså som nämnt att besvara mina inledande kärnfrågor med hjälp av tidigare 

vetenskaplig forskning som jag har bedömt som relevant. Uppsatsens omfång samt den 

befintliga tidsramen tillåter inte att presentera en fullständig bild av aktuell forskning kring 

detta ämne eftersom det är mycket omfattande men jag hoppas att det material och de 
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författare jag har valt samt min teoretiska utgångspunkt vill kunna lyfta fram de möjligheter 

som finns för ökade rättigheter för kvinnor i Saudiarabien med utgångspunkt i de befintliga 

religiösa, sociala och kulturella ramar. Jag hoppas även att kunna lyfta fram vikten av att vara 

uppmärksam på de religiösa och kulturella variationer som de mänskliga rättigheterna ska 

anpassas efter för att kunna behålla sitt universella värde samt att inte bli blind för den västlig-

liberala kulturens brister i denna process. Demoniseringen av islam och sharia tjänar inga 

parter, minst av allt de muslimska kvinnorna. De tolkningar av sharia som dominerar i 

Saudiarabien och många andra muslimska länder hindrar kvinnor att få tillgång till och åtnjuta 

sina rättigheter. Men sharia är inte hugget i sten, inte ens i Saudiarabien. 

Att hitta författare och akademiker som riktar in sig på Saudiarabien specifikt inom dessa 

ämnen har varit utmanande. Det finns betydligt mer vetenskapligt material om kvinnors 

rättigheter inom islam som tar för sig andra länder med en muslimsk majoritet i Nordafrika 

och i Mellanöstern. Detta kan skyldas att Saudiarabien som land intill alldeles nyligen i stor 

grad har varit stängt för insyn utifrån. Detta håller dock på att ändra sig varför Saudiarabien är 

ett mycket intressant land att rikta sig mot med dessa frågor. Att Saudiarabien har en så pass 

ledande roll i sin region gör även att landets utveckling inom dessa områden är intressant även 

med tanke på framtiden för kvinnornas rättigheter i de övriga arabiska länderna samt i 

mellanöstern generellt.  

 

Teoretiska perspektiv 

Chandra Talapade Mohantys bok ”Feminism utan gränser” jämte Abdullahi Ahmed Naʹims 

artikel ”Humans right`s in the muslim world – Socio-political conditions and scriptural 

imperatives – a preliminary inquiry” samt hans mycket insiktsfulla bok Islam and the Secular 

State – negotiating the future of Shari`a och Asifa Quraishi-Landes artikel ”What if Sharia 

weren`t the enemy? Rethinking international women`s rights advocacy on Islamic law” 

kommer att utgöra min teoretiska bakgrund för uppsatsen.  

Jag kommer att kombinera Mohantys postkoloniala feministiska teori med An Naʹims 

tvärkulturella perspektiv på de mänskliga rättigheterna för att kunna ge en så nyanserad analys 

som möjlig av situationen för kvinnor i Saudiarabien. 

Mohanty förespråkar postkolonial feministisk teori som tar förbehåll om de många former 

kvinnoförtryck kan anta beroende på de kulturella, ekonomiska och sociala förutsättningar 

som finns på olika platser i välden. Traditionell feministisk teori skapad av vita västerländska 
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medelklasskvinnor tenderar att ge en förenklad och ofullständig bild av kvinnor från andra 

kulturer och sociala klasser som en enhetlig grupp5. An Naʹim står för en tvärkulturell 

tillnärmning till de mänskliga rättigheterna. Eftersom de skapades genom ett samarbete 

mellan västliga länder måste konventionerna omtolkas i möte med andra kulturer och 

religioner. Detta kräver anpassning både av de mänskliga rättigheterna och även av inhemska 

lagsystem i de länder som strävar efter att anpassa sina lagar enligt dessa6. Hans teorier 

kommer att bli användbara i min diskussion kring huruvida islam och sharia verkligen utgör 

ett hinder mot kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Även hans resonemang om att omtolkning 

från båda parter är nödvändigt när mänskliga rättigheter ska separeras från sina ursprungliga 

västliga sekulära ramar och förenas med en annan religion och kultur. Quraishi-Landes kritik 

gentemot internationellt engagemang såsom det utspelat sig i vissa konkreta rättsfall hon 

referat till kommer i sin tur att utgöra ett viktigt bidrag i denna diskussion samt även när det 

internationella samhällets, och då i synnerhet västvärldens roll, ska evalueras och kritiseras.    

Postkolonialistisk feministisk teori samt ett tvärkulturellt perspektiv på mänskliga rättigheter 

kommer utgöra min grund när jag besvarar uppsatsens kärnfrågor. Chandra Talpade Mohanty 

problematiserar i Feminism utan gränser traditionell feministisk teori för att denna tar 

utgångspunkt i kvinnors rättigheter ur ett uteslutande västerländskt medelklassperspektiv. 

Kvinnor som är uppväxta i ett visst land med en viss kultur i en viss punkt i historien kan inte 

åberopa sig veta vad frihet och rättvisa verkligen innebär för kvinnor med ett helt annorlunda 

historiskt, kulturellt och socialt utgångspunkt. Feministisk teori måste vara känslig för sådana 

skillnader och kunna ta steget utanför den plats och den tid denna skapades i7.  

An Naʹim presenterar bland annat i sin bok Islam and the secular state – negotiating the 

future of Shari`a ett tvärkulturellt perspektiv på mänskliga rättigheter. De uppstod som et 

västligt projekt och ska nu spridas internationellt. Detta innebär att de måste omtolkas och 

omformuleras utifrån de kulturella, religiösa och traditionella variationerna som finns i 

världen. Detta är svårt men ytterst nödvändig för att bevara det universella värdet av de 

mänskliga rättigheterna. Han fasthåller att islam och sharia som en tvingande autoritär politisk 

makt som exkluderar eller diskriminerar andra religioner och trosuppfattningar inte är en 

giltig tolkning av religionen. En sann muslim följer och praktiserar sin religion utifrån 

                                                            
5 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser, TankeKraft Förlag, Hägersten, Stockholm, 2003, s 64 
6 An Naʹim Abdullah Ahmed, Islam and the secular state – negotiating the future of Sharia, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 2008, s 1-2 
7 Mohanty, Feminism utan gränser, 2003, s 64 
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personlig övertygelse, inte på grund av lagar och regler som pressas på henne av staten eller 

någon annan maktinstans8.   

Asifa Quraishi-Landes varnar för att skapa det hon i sin artikel betecknar som ett onödigt krig 

mellan islam och sharia å ena sidan och kvinnors rättigheter å den andra. Att som västlig 

utomstående kritisera sharia på grund av dennes inkompabilitet med mänskliga rättigheter och 

kvinnors frihet blir ofta kontraproduktivt och kan i värsta fall ge vatten på kvarnen till de 

konservativa religiösa aktörer som på grund av personliga intressen vill tysta de muslimska 

kvinnor som kämpar för sina egna och sina medsystrars rättigheter. I sin ursprungliga form 

förespråkar islam inte nödvändigtvis förtryck av kvinnor utan detta har kommit till genom att 

Koranen och sharia har tolkats i en mycket konservativ riktning. Kvinnliga muslimska 

feminister har under senare tid börjat tolka sin religion på ett mer progressivt kvinnovänligt 

sätt9. Detta är mycket intressant med tanke på den tidvis mycket aggressiva fördömande tonen 

västliga aktörer omtalar islam och sharia med.      

Jag har valt att använda mig av dessa teoretiker då jag bedömer att deras perspektiv behövs 

för att kunna diskutera kvinnors rättigheter i Saudiarabien på ett så nyanserat och öppet sätt 

som möjligt. Det är lätt att som kvinna uppväxt i ett västligt sekulärt land inta den position att 

ens egen kontext är den som även alla andra ska sträva efter att uppnå. Min ambition med 

denna uppsats är att genomföra en analys av kvinnors rättigheter i Saudiarabien utifrån mina 

tre kärnfrågor och i största möjliga mån utan de västlig-liberala glasögonen på.  

 

Disposition 

Mina utvalda teoretiker kommer jag att behandla närmre i nästa kapitel där jag ytterligare 

redogör för deras teoretiska perspektiv och de resonemang och argument som underbygger 

dessa. Jag kommer även att närmre motivera varför jag valt att utgå från dessa teorier i min 

uppsats och varför deras perspektiv behövs för att kunna analysera kvinnors möjligheter och 

utmaningar i Saudiarabien samt att bidra till att nyansera diskussionen kring mänskliga 

rättigheter i förhållande till islam och sharia samt hur västvärldens roll och engagemang ofta 

brister i detta hänseende och hur detta engagemang bör arta sig för att gynna kvinnorna i 

Saudiarabien.    

                                                            
8 An Naʹim Abdullahi Ahmed, “Human rights in the muslim world – Socio-Political conditions and scriptural 
Imperatives – a preliminary inquiry”, Harvard human rights journal, 1990, s 8 
9 Quraishi-Landes, “What if Sharia weren`t the enemy? Rethinking international women`s rights advocacy on 
Islamic law” Columbia journal of gender and law, 2011, s 176 
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Kapitel 3 om kvinnors situation i Saudiarabien kommer att handla om landet både i nuläget 

samt historien från det att den saudiska staten bildades och fram till den utveckling som har 

skett de senaste åren. Amelié Le Renard redogör i sin artikel bland annat för hur oljeboomen i 

Saudiarabien underlättande för staten att skapa och reproducera total könssegregering i det 

offentliga rummet. Flera faktorer är alltså bidragande i att forma kvinnors liv och deras 

förutsättningar i Saudiarabien. Den starka positionen islam har i landet är även en 

betydelsefull faktor som sådan. Jag kommer även ta för mig Madawi Al-Rasheeds bok där det 

bland annat diskuteras hur kvinnors roll och deras status är med på att forma det saudiska 

samhälle och upprätthålla Saudiarabien som ett religiöst och kulturellt maktcentrum i 

Mellanöstern.     

I kapitel 4 tar jag för mig förhållandet mellan islam och kvinnors rättigheter. Man kommer 

inte undan en diskussion om islam och sharia kontra kvinnors rättigheter när man talar om 

kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Det pågår en debatt om huruvida islam och sharia 

verkligen kan kombineras med mänskliga rättigheter och då i synnerhet med ökade rättigheter 

och friheter för kvinnor. FNs kvinnokonvention är den konventionen flest länder har infört 

reservationer mot, och många av dessa länder är muslimska med et styresätt som baserar sig 

på lagar utformat från en viss tolkningstradition av sharia10. Isobel Coleman har skrivit en 

bok, Paradise beneath her feet – How women are transforming the Middle East, där hon 

redogör för hur ett ständigt ökande antal kvinnor och män jobbar inifrån sina muslimska 

samhällen för att starka kvinnors rättigheter och öka deras självständighet. Jag kommer 

använda hennes analys av de olika typerna av kvinnokamper generellt i autoritära stater med 

en muslimsk majoritet samt även hennes observationer inom den saudiska staten i synnerhet. 

Hassan Riffats artikel, ”Are human rights compatible with Islam?” pekar på den 

stereotypisering av islam som tyvärr i nuläget dominerar den västliga bilden av religionen. 

Dessa två författares analyser och argument utgör bakgrunden för min diskussion kring 

huruvida kvinnors rättigheter kan realiseras inom islam och sharia.  

I kapitel 5 diskuterar jag hur det internationella samhället bör förhålla sig till den pågående 

kampen för kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Quraishi-Landes argumenterar bland annat för 

att västliga aktörers aggressiva hållning gentemot islam och sharia skapar ett onödigt krig 

mellan islam och kvinnors rättigheter. An Naʹim argumenterar för att de mänskliga 

rättigheterna måste tolkas utanför sin västliga eurocentriska kuvös om de verkligen på allvar 

                                                            
10 Subotić, Milica, ”Cultural relativism for universality of human rights – The case ofreservations to human 
rights treaties, Center for interdisiplinary postgraduate studies, University of Sarajevo/Bologna, 2005, s 1 
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ska uppnå ett universellt värde. Samtidigt är det tydligt att kvinnorna i Saudiarabien inte får 

alla sina rättigheter uppfyllda. Får de dock det i större grad om en utomstående stat, 

organisation eller aktör tar på sig att föra deras talan? Mohanty förespråkar kvinnokamp på 

gräsrotsnivå. Ändringar ska komma från folket, inte från elitaktörer vare sig inom landet eller 

utanför. I västliga länder har dock även kvinnokampen fötts inom en utbildad medelklass och 

sedan spridit sig.  

I det sista kapitlet vill jag presentera min slutliga konklusion som skall besvara mina tre 

inledande kärnfrågor.  
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Kapitel 2 

 

Feminism i en postkolonialistisk islamisk dräkt? 

Jag kommer ta utgångspunkt i Chandra Talpade Mohantys postkolonialistiska feministiska 

teori samt Abdullahi Ahmed An Naʹims tvärkulturella tillnärmning till mänskliga rättigheter. 

Chandra Talpade Mohanty är prefekt och professor vid Hamilton jämte Syracuse universitet. 

An Naʹims är Charles Howard Chandler professor vid Emory universitet, juridiska fakultet. 

Asifa Quraishi-Landes är docent vid Wisconsin juridiska universitet och specialiserar sig 

inom jämförande islamisk konstitutionell teori. 

Själva termen ”feminism” är ifrågasatt av många kvinnor i tredje världen då dessa rörelser har 

anklagats för att på ett kulturimperialistiskt och trångsynt sätt definiera innebörden av genus 

utifrån sina egna medelklassbaserade och vita erfarenheter11. För att tydliggöra sitt argument 

visar Mohanty till skillnaden mellan de feministiska texterna skrivna av respektive vita 

medelklasskvinnor och svarta arbetarklasskvinnor i USA. De sistnämnda fokuserar på genus i 

relation till ras och/eller klass eftersom dessa faktorer spelar in i att definiera kvinnliga 

ideologier som blir styrande för kvinnors liv. Under den nordamerikanska slav tiden 

konstruerades exempelvis ideologin om den vita kvinnan som kysk, civiliserad och moralisk 

ren. Denna ideologi berodde dock helt på motsvarigheten, som var den färgade kvinnan, som 

en promiskuös och tillgänglig plantagearbetare. Det som alltså formar kvinnors identitet är 

dessa beröringspunkter mellan olika systematiska nätverk av ras, klass, sexuella preferenser 

och national tillhörighet12. Förtryck av kvinnor måste alltså beaktas i samband med övriga 

maktrelationer i det aktuella samhället. Mohanty visar till Smiths begrepp 

”styrningsrelationer” som beskrivande för en feministisk analys som är känslig för de krafter 

som utövar en begränsning på kvinnors liv13.  

 

Saudiarabiens kvinnliga mångfald 

Kvinnor i Saudiarabien tillhör olika etniciteter, olika sociala klasser, olika nationaliteter, olik 

religiös och kulturell bakgrund och präglas av olika erfarenheter bland annat utifrån vart de 

växt upp och vilken generation de tillhör. Dessutom skiljer sig Saudiarabien i vissa 

                                                            
11 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser, TankeKraft Förlag, Hägersten, Stockholm, 2003, s 64-65 
12 Mohanty, s 69-71 
13 Mohanty, s 72-73 



11 
 

hänseenden från andra muslimska länder. Saudiarabiens starka ekonomi i samband med 

landets starka position som religiös förebild kan exempelvis ha bidragit som en hindrande 

faktor i att öka andelen sysselsatta kvinnor i samband med den ökande andelen kvinnor som 

nu fullföljer en högre utbildning.not Amélie Le Renard som även nämnts i det förra kapitlet 

har visat till att oljeboomen på 1980-talet gjorde att många män flyttade med sina familjer till 

storstäder och fick en inkomst som familjen kunde leva bekvämt på. Det var alltså inte på den 

tiden nödvändigt för hushållets materiella överlevnad att kvinnan skulle bli en inkomsttagare. 

Många kvinnliga gästarbetare som anländer Saudiarabien kommer från fattigare länder i 

regionen eller i Nordafrika huvudsakligen för att arbeta som hembiträden för välbefinnande 

saudiska familjer. Detta faktum understryker Saudiarabiens position som en ekonomisk jätte i 

regionen.   

Det existerar ett skilje mellan de saudiska medelklasskvinnorna och deras hembiträden som 

kommer från fattigare länder. Saudiska kvinnors värde förankras i stor grad i att de inte 

behöver jobba som de fattigare utländska kvinnorna. Saudiarabiens solida ekonomi 

kombinerat med landets religiösa position i regionen har alltså skapad detta ojämna 

förhållande band annat mellan saudiska kvinnor och gästarbetare, som lever under helt olika 

typer av kvinnoförtryck, och även bidragit till det kvinnoideal av en saudisk kvinna som 

hemmafru och mor med hemhembiträde. Geografisk placering är en annan faktor som 

påverkar kvinnans roll i Saudiarabien. De invånare som gynnades av oljeboomen på 1980-

talet flyttade in till de större städerna och hamnade i ett mer modernt internationellt miljö14. 

Jag vill gå närmre in på sådana maktstrukturer i det saudiska samhället i nästa kapitel om 

kvinnors situation i Saudiarabien. 

Chandra Talpade Mohanty varnar mot att reducera feminism till en ensidig kamp där alla 

kvinnor över hela världen kämpar mot samma typ av förtryck och önskar att uppnå exakt 

samma typ av frihet. Detta blir en olycklig och oförtjänt konsekvens av feminismen när bara 

en grupp kvinnor har tolkningsföreträde och agerar, även om det sker i bästa mening, som 

talrör för marginaliserade kvinnor i andra kulturer utan att vara uppmärksamma på deras 

specifika kultur, klasstillhörighet eller levnadssätt i övrigt. Traditionell feminism tenderar att 

stereotypisera kvinnor från andra kulturer och religioner (Mohanty refererar i sin bok till 

”tredjevärldenkvinnan” som den vita västliga medelklasskvinnans forskningsobjekt) och 

reducera de till passiva, förtryckta objekt som ska ”räddas” av de västliga progressiva 

                                                            
14 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, Cambridge 
Middle East Studies, 2013, s 116. 
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feministerna. Mohanty kritiserar liberala feminister såsom Robin Morgan för att hon i sitt 

omfattande verk ”Systerskap är globalt” talar om kvinnor som en enhetlig grupp som 

förtrycks av ett hundra procent patriarkaliskt system. Hennes misstag enligt Mohanty är att 

hon isolerar kampen mellan könen från allt annat som har pågått parallellt genom historien 

såsom klasskamp, raskamp, kamp för frihet mot kolonialt förtryck etcetera. Kvinnor utsätts 

således för ett uteslutande manligt förtryck som existerar utanför den övriga historien15.  

 

Kvinnor som aktiva agenter, inte passiva objekt 

Marnia Lazreg som Mohanty hänvisar till i sin bok argumenterar för att feministisk forskning 

i Mellanösten och Nordafrika präglas av en ”västerländsk gynocentrisk” föreställning om 

skillnaden mellan kvinnor i första och tredje världen. Med det menar hon (Lazreg) att man 

måste studera kvinnor i andra kulturer utifrån en princip om ”intersubjektivitet”. Även deras 

liv struktureras av ekonomiska, politiska och kulturella faktorer som de själva responderar till. 

Deras liv får inte i västlig forskning reduceras till det lidande och det ”öde” som vi föreställer 

oss att de lever under16. Mohanty relaterar till Lazreg`s argumenter då hon själv kritiserar 

västlig traditionell feminism för att missa komplexiteten i kvinnors situation inom andra 

kulturer eftersom deras liv då enbart värderas utifrån en idé om att de förtrycks av det manliga 

könet utan att ta förbehåll om kvinnornas eget aktörskap och hur kvinnoförtrycket interagerar 

med andra faktorer i samhället17.  

Mohanty anklagar den (i all huvudsak) västligt producerade traditionella feminismen för att 

ha koloniserat mångfalden och olikheterna i den värld som finns bortanför Europa och 

Nordamerika. Mohanty omtalar även Juliette Minces studie beträffande kvinnors roll inom 

familjesystem i muslimska och arabiska länder och hur den patriarkaliska strukturen inom 

denna familjekonstruktion orsakar kvinnors underlägsna position som exempel på ett 

vetenskapligt arbete som faller i denna fälla att utgå från kvinnor som en given grupp av 

förtyckta subjekt innan de träder in på de sociala relationernas fält. Minces påstår att denna 

patriarkala familj bär upp en ”nästan identisk föreställning om kvinnor”. Et sådant påstående 

blir problematiskt med tanke på de stora variationer som finns både mellan och inom de olika 

                                                            
15 Mohanty, s 132-133 
16 Mohanty, s 219 
17 Mohanty s 220 
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muslimska samhällen eftersom det inte beaktar de historiska, materiella och ideologiska 

maktstrukturer som skapar dessa föreställningar om den patriarkala familjestrukturen.  

Exempel på en västlig studie om kvinnor i tredje världen som bidrar till att förenkla denna 

socialt, geografiskt och kulturellt spridda grupp, är den av Momsen och Townsend som 

använder en rad analyskategorier för att mäta ”kvinnovärdena” i tredje världen, varav en utav 

deras viktigaste kategori var frågor berörande fertilitet. Fertilitet är faktiskt den mest 

studerade aspekten av kvinnors liv i tredje världen. Även att denna aspekt kan vara både 

deskriptiv och användbar tjänar den inte till att ge en fullständig och uttömmande bild av 

kvinnors situation18.  

En rapport utfärdat av FN beträffande våld mot kvinnor i Saudiarabien framhäver att det inom 

utbildning har hänt en mycket positiv utveckling för kvinnor men att denna positiva trend inte 

har följts av en ökad kvinnlig sysselsättning. Detta är exempel på en enskild analyskategori 

man kan använda för att ”mäta kvinnovärdena” i Saudiarabien. Denna kategori vill dock, på 

samma vis som fertilitetskategorin inte hellre ge en fullständig bild av kvinnors situation i 

landet19.  

Mina Modares vars argument Mohanty även omtalar i sin bok kritiserar i sin studie 

beträffande islam och shiakvinnor de texter som behandlar islam som en religiös ideologi 

upphöjd över och avskild från sociala relationer och sedvänjor. Islam ska istället ses som en 

diskurs innehållandes regler för samhällets ekonomiska, sociala och hierarkiska relationer. 

Islam påverkar hellre inte alla kvinnor på samma vis eftersom denna religion samverkar med 

andra faktorer, exempelvis vilken social och ekonomisk position kvinnorna har, och som 

andra faktorer är även islam en faktor som är i ständig utveckling20. I följande avsnitt vill jag 

gå över till att närmre analysera och diskutera Abdullahi Ahmed An Na`ims teorier kring en 

tvärkulturell tolkning av de mänskliga rättigheterna. 

 

 

 

 

                                                            
18 Mohanty s 64 
19 “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”, Yakin Erturk, 
2009, s 8 
20 Mohanty, s 38-45 
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Mänskliga rättigheter kontra konservativ religiös lagstiftning 

Saudiarabien anslöt sig till FNs konvention om förbud mot alla former för diskriminering av 

kvinnor den 7 september år 2000. De har dock åberopat en generell reservation mot 

konventionen som innebär att skulle Saudiarabiens inhemska lagar hamna i konflikt med en 

eller flera utav konventionens artiklar är de inte pliktiga att anpassa sina inhemska lagar 

därefter. Detta undergräver själva syftet med konventionen och Saudiarabien har som nämnd 

fått kritik för detta, bland annat i FNs generalförsamlings landrapport avseende Saudiarabien 

publicerat den 14 april 2009. Jag vill återkomma till innehållet i denna rapport senare i 

uppsatsen. En viktig poäng i detta sammanhang är dock att inte blunda för eller bagatellisera 

de reservationer som västliga länder åberopar mot olika artiklar i 

människorättskonventionerna.  

An Na`im påpekar i sin artikel hur islamiska regimer tenderar att utforma konservativa lagar 

som i störst grad inskränker på privatliv och rörelsefriheten till svaga grupper inom samhället, 

exempelvis kvinnor och (religiösa) minoriteter och hellre rör sig i en mer progressiv, liberal 

riktning när de konfronteras med statens egna eller utländska intressen21. Jag vill gå in på hur 

makthavarna i Saudiarabien i senare år har försökt spela en dubbel roll, både som 

konservativa religiösa förebilder och moderna internationaliserade aktörer. Detta har även 

som nämnd påverkat kvinnornas situation. An Naʹim riktar fokus på det press den saudiska 

staten upplever när den ökande moderniseringen och internationaliseringen av samhället 

hamnar i konflikt med den konservativa islamiska ideologi som annars genomsyrar 

statsapparaten. Eftersom nationen Saudiarabien är bygd på religiös ideologi är det lätt att 

föreställa sig hur makthavarna hamnar i kläm mellan liberala krafter både utanför och inom 

det saudiska samhället och konservativa religiösa krafter både i Saudiarabien och även i andra 

muslimska länder som själva upplever en liknande konflikt22.  

An Na`im påpekar även i sin artikel att sharia såsom denna ”gudomliga väg” hittills blivit 

tolkat av till exempel makthavarna i Saudiarabien klart bryter mot mänskliga rättigheter. 

Myndigheterna i muslimska länder kan dock inte bortse från det inflytandet sharia har på 

samhället utan att själva riskera att förlora politiskt stöd och förtroende från en stor del utav 

sitt eget folk. De kan därför hellre inte anpassa sina lagar och regler enligt internationella 

mänskliga rättigheter om dessa anses strida mot sharia. I synnerhet kvinnors och icke-

                                                            
21 An Naʹim Abdullahi Ahmed, “Human rights in the muslim world – Socio-Political conditions and scriptural 
Imperatives – a preliminary inquiry”, Harvard human rights journal, 1990, s 26 
22 An Naʹim, “Human rights in the muslim world…”, s 28-29 
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muslimers positioner som dessa tolkats har visat sig särskilt problematiskt med tanke på 

mänskliga rättigheter23. För att kunna uppnå en konsensus mellan islam och mänskliga 

rättigheter förespråkar han en nytolkning av sharia men varnar samtidigt för att denna inte 

måste gå för långt i att urholka sharias betydelse och kraft eftersom majoriteten av muslimer 

håller sharia för att vara överordnat all annan lag24.  

 

Sekulärism ur ett islamiskt perspektiv 

An Naʹim fasthåller att sharia är en viktig del av en muslims religiösa liv. Samtidigt avvisar 

han idén om sharia som positiv lag. Han visar till att Rashid Ridda så tidigt som på 1930-talet 

fasthöll att sharia inte kunde kodifieras som nationell lag. Som nämnd tidigare betyder sharia 

på svenska ungefär ”den gudomliga vägen”, och denna är det upp till varje enskild individ att 

följa. An Naʹim hävdar att sharia som ett påtvingat lagsystem underminerar själva kärnan av 

islams betydelse och innebörd, nämligen att ens trosuppfattning är något som uppstår inifrån, 

en personlig individuell övertygelse om att de religiösa principerna är värda att följa. Tvingar 

makthavarna i ett land hela sin befolkning att följa deras specifika tolkning av sharia har islam 

förlorat sin innebörd och sitt kärnbudskap på individnivå. Koranen fasthåller även att det inte 

kan finnas någon form för tvång inom religionen. Religionens kärna är en frivillig 

överlämning25. Att leva ett fromt religiöst liv i tråd med islams principer som de framgår av 

Koranen måste vara något som en individ förpliktigar sig till, inte något som en statsmakt 

använder sitt våldsmonopol för att utkräva av sitt folk. Detta vill i värsta fall främja nifaq 

(hyckleri). An Naʹim förespråkar därför en religiöst neutral stat som tillåter sina invånare att 

överge sig till den religion de själva känner att de tillhör. Islam kan inte separeras från det 

politiska liv, hellre inte är det önskvärd, däremot kan statsapparaten låta bli att använda sin 

tolkning av sharia som ett maktmedel26.  

Beaktar man An Naʹims vision om en sekulär stat som främjar islam, exempelvis vid att 

förespråka lagar som överensstämmer med centrala islamiska princip då brorparten av 

befolkningen är muslimer men som samtidigt vakar över religiösa minoriteters intressen 

stämmer inte denna vision överens med vissa muslimska länders politiska natur i dag. 

Saudiarabien tillåter som tidigare nämnd inte politiska organisationer att verka i landet. Detta 

                                                            
23 An Naʹim, “Human rights in the muslim world…”, s 20-21 
24 An Naʹim, “Human rights in the muslim world…”, s 46 
25 An Naʹim Abdullah Ahmed, Islam and the secular state – negotiating the future of Sharia, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 2008, s 2 
26 An Naʹim, “Islam and the secular state…”, s 4 
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menar An Naʹim inte bara underminerar religiösa minoriteter men även delar av den 

muslimska befolkning som inte delar den begränsade tolkningen av sin religion som 

maktinnehavarna har spikat ut. Att påtvinga ett shariabaserat system i form av lagar som 

bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter underminerar alltså själva essensen i islam. 

En sekulär stat som öppnar för fri trosuppfattning stämmer även mer överens med historiska 

islamiska traditioner än de totalitära post-kolonialistiska kraven om en islamisk stat27.  

Att beteckna en viss tolkningstradition av sharia som skapades och utfärdades av en grupp 

lärda muslimer på en viss tid som permanent och absolut även för framtida generationer är i 

strid med islam då en viktig princip enligt Koranen är att vägen till sharia kräver konstant 

debatt, omvärdering och förbättring28. Nutida muslimska samhällen består generellt i en mer 

utbildat befolkning, vilket har medfört att ständigt flera muslimer börjar ifrågasätta etablerade 

traditionella islamiska principer som länge har ansetts som dominerande inom vissa 

samhällen. För att åstadkomma mer konsensus mellan islam och mänskliga rättigheter borde 

det vara intressant både för progressiva muslimer och västliga aktörer att gå närmre in på vad 

som utgör essensen inom islam. Det är inte i enlighet med islam att kväva debatt kring och 

konstruktiv kritik gentemot ledande tolkningar av islam och sharia29.  

 

Det onödiga kriget mellan sharia och kvinnors rättigheter 

Asifa Quraishi-Landes framhäver även i sin artikel viktigheten av att erkänna den position 

sharia har i muslimska länder. Hon diskuterar i sin artikel ”What if Sharia weren´t the enemy? 

Rethinking international women`s right`s advocacy on Islamic law” det onödiga kriget mellan 

sharia och kvinnors rättigheter i länder med muslimsk majoritet. Hon menar detta har skapat 

ett motstånd mot kvinnors rättigheter eftersom deras ledare uppfattar kampen för kvinnors 

rättigheter och kampen mot islam som en och samma. Detta är kontraproduktivt. Kvinnokamp 

är möjligt även där islam är statsreligion, men den måste utspela sig inom de realistiska 

ramarna och utgå från sharia som ursprungskälla för gällande lag. Att (oftast från västligt håll) 

aggressivt opponera mot sharia och islam kan i värsta fall, argumenterar Quraishi-Landes, 

svårgöra arbetsklimatet för de islamiska feministerna som jobbar för sina rättigheter i sina 

                                                            
27 An Naʹim, “Islam and the secular state…”, s 8-9 
28 An Naʹim, “Islam and the secular state…”, s 13 
29 AN Naʹim, “Islam and te secular state…”, s 19 
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hemländer. De blir inte bara beaktade som kvinnorättsförkämpare utan även som motståndare 

av sin egen religion30.  

Det är mycket intressant att sharia bjuder in till så pass stor grad av tolkning. Sharia betecknas 

som ”den gudomliga vägen” och denna kan ingen människa känna till hundra procent. Det 

blir alltså upp till varje individ att tolka hur han eller hon bäst kan följa denna väg. Detta utgör 

som nämnd tidigare en viktig plattform för islamiska feminister som kan tolka sharia mer 

progressivt och kvinnovänligt. Huvudkällorna till denna gudomliga väg är Koranen, som 

muslimer håller för en ordrätt reproducering av guds ord uttalat till profeten Muhammed. Den 

andra källan är Muhammed själv, att hålla hans levnadssätt som gällande norm för sitt eget 

liv, kallad sunna. Fiqher utgör muslimska lärdes utarbetning av sin förståelse av vad som 

enligt dessa källor utgjorde guds lag. Processen att genom ingående studier hitta fram till en 

tolkning av guds lag som resulterar i dessa fiqher kallas för ijtihad, som då översatt kan 

betecknas som en tolkningsprocess. Dessa är närvarande i alla aspekter av et islamiskt baserat 

lagsystem, från egendomsrätt till familjerätt och straffrätt31. Bara ordvalet i en extern kritik av 

ett beslut som har fattats enligt islamsk lag kan alltså slå ut fel. Det är inte sharia som 

domaren direkt refererar till när han meddelar domen utan en eller flera fiqher, en människas 

tolkning av sharia. Sharia står som något övermänskligt som inte fullt ut kan förstås av oss 

människor här på jorden. Att då i synnerhet som utomstående icke-muslimsk aktör kritisera 

sharia kan därför förståeligt nog komma att uppfattas som kränkande för troende muslimer.  

 

Konklusion: Inga genvägar 

Det dessa författare bidrar till i min uppsats är att erbjuda andra perspektiv än det västliga 

eurocentriska när det gäller kvinnors rättigheter i ett icke-liberalt och religiöst konservativt 

land som Saudiarabien. Alla individer präglas av den kontext de föds och växer upp inom. 

Detta följer även med de i möte med andra individer födda i andra kontexter. Nordamerika 

och Europa har enligt egen mätstock kommit längst när det gäller principer som frihet, 

rättvisa, demokrati och jämställdhet. Detta försöker vi då att införa till den övriga världen. I 

processen glömmer vi saker såsom vår egen historia av aggressiv kolonisering och att vi 

försöker överföra normer och principer som under lång tid har skapats, utvecklats och formats 

inom vår specifika kontext. Kvinnor i Saudiarabien har själva påbörjat något.  Det kommer ta 

                                                            
30 Quraishi-Landes, “What if Sharia weren`t the enemy? Rethinking international women`s rights advocacy on 
Islamic law” Columbia journal of gender and law, 2011, s 176-177 
31 Quraishi-Landes, s 203 
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lång tid att utveckla. Det kanske kommer komma bakslag.  Men än så länge har vissa typer av 

västligt engagemang visat sig oförmögna att åstadkomma positiva ändringar alls. Tvärt om 

har västlig inblandning i vissa tillfällen visat sig göra mer skada än gott. Det finns ingen 

genväg till ett samhälle som ser alla individer som lika värda. Inget land kan idag åberopa sig 

att varje gång lyckas i att behandla alla sina invånare rättvist. Ett fullständigt jämställt 

samhälle förblir en utopi vi alla kan sträva efter att efterlikna. Vägen mot ett samhälle där 

kvinnor och män deltar på lika villkor tar aldrig slut. Den pågår även i vårt eget land.  
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Kapitel 3 

 

Kvinnor som nationalsymbol 

I detta kapitel vill jag gå närmre in på kvinnors nuvarande situation i Saudiarabien samt den 

roll kvinnor tilldelades både i bildningen av den saudiska stat samt det mer samtida projektet 

att presentera en stat som är modern och framgångsrik för omvärlden, där även kvinnorna 

numera kan synas och höras av andra än den närmaste familjen. Saudiarabien är på många vis 

ett motsägelsesfyllt land. Å ena sidan det rikaste landet i sin region med den bästa 

infrastruktur, den bästa sjukvården, och ett utbildningssystem som i ständigt större grad 

inkluderar kvinnor på alla nivå. Samtidigt är Saudiarabien det mest konservativa muslimska 

landet i världen, där kvinnor inte får köra bil eller vistas i det offentliga rum med män som 

inte tillhör deras närmaste familj och där alla former för politisk opposition är förbjudet.  

 

Starten 

Bildningen och konsolideringen av Saudiarabien var ett resultat av våldsam och blodig 

erövring av Abd al-Aziz idn Saud. Dagens Saudiarabien utgör alltså sammansmältningen av 

olika regioner, stammar, lokala härskare och elitgrupper till en enskild stat som sedan år 1932 

styrs av den förmögna och inflytelserika kungafamiljen Al Saud. Innan den tiden utgjorde den 

färska staten en smältdegel av olika lokala identiteter, en gemensam saudisk nationalkänsla 

saknades. I regionen Hijaz, med städerna Mecka, Medina och Jeddah, påbörjades formningen 

av en gemensam islamisk arabisk identitet, först bland de mer priviligierade av städernas 

befolkning som njöt av både inländska och utländska kontakter. Mecka fick småningom status 

som ett religiöst tillflyktsställe för bland annat anti-kolonialistiska ulama-aktivister. Muslimer 

från olika delar av världen etablerade även skolor och välgörenhetsorganisationer32. Den 

saudiska stat 1932 började som et projekt med syftet att återställa en samlat religiös nation 

under Wahhabi-islam. All lag skulle ha en gudomlig källa, sharia, istället för att förankras i 

moderna skapade konstruktioner av nationell identitet. Till skillnad från att försöka samla en 

stat kring exempelvis en anti-kolonialistisk eller sekulär nationell identitet gick Saudiarabien 

alltså för en gemensam religiös nationell identitet som den samlande kraften bak 

statsbyggande. Unikt för Saudiarabien är att här tillämpades Wahhabi-läran i sin striktaste 

                                                            
32 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, Cambridge 
Middle East Studies, 32 Avenues of the Americas, New York, 2013, pp 9-10.  
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form, vilket bland annat resulterade i en rad olika fatwaer för kvinnor, däribland körförbudet 

mot kvinnor som i senare år nu har debatterats även internationellt. Wahhabismen har många 

gånger beskyllts för att inskränka kvinnornas liv i Saudiarabien. Religionen i sig själv kan 

dock inte med tanke på det vida tolkningsutrymmet bära ansvaret för kvinnornas befintliga 

situation i landet33. 

  

Wahhabismen, kvinnoförtryckande eller kvinnofrigörande? 

Akademiker vars specialområden berör Saudiarabiens religion och historia har varit oense om 

den roll Wahhabi-lärans grundare Muhammed ibn Abd al-Wahhab gav kvinnor. Natana 

Debelong-Bas tillhör de som menar att denna lära innehåller potential för att starka och 

frigöra kvinnor i Saudiarabien. Enligt henne verkade ibn Abd al-Wahhab som en 

kvinnofrigörare på sin tid i ett samhälle som präglades av allvarlig och omfattande 

diskriminering av kvinnor. Den misogyni som präglar normer och regler i landet är hellre ett 

resultat av patriarkism och lokala sedvänjor. Dessa argument är centrala inom islamisk 

feminism i Saudiarabien idag. Å andra sidan har bland andra Khaled Abou El-Fadl tolkat 

Wahhabi-läran som mer autoritär och kvinnoförtryckande. Han hänvisar till de många fatwaer 

riktade mot kvinnor som har utarbetats från Wahhabi-läran, som exempelvis förbjuder 

högklackade skor, att resa utan en manlig förmyndares godkännande och att klappa händer34. 

Att samma skriftliga källor har producerat så pass olika slutsatser beträffande Wahhabi-

grundarens kvinnosyn är mycket intressant och bekräftar bland annat An Naʹims argument om 

att religionen är objekt för ständig omtolkning och det således är omöjligt att exempelvis 

fastslå en gång för alla att en viss religion såsom denna hittills blivit tolkat inte går att förena 

med de mänskliga rättigheterna.  

 

Modernism jämte religiös återupplivande 

Enligt tidigare nämnda rapport utfärdat av det svenska utrikesdepartementet lovade den nu 

avlidna kung Abdullah i september 2011, efter senaste politiska val som resulterade i mycket 

begränsat deltagande, att kvinnor skulle få rösta och kandidera i lokalvalen i nästa val som ska 

hållas nu i december 2015, och även kandidera till den rådgivande församlingen Majlis ash-

                                                            
33 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, Cambridge 
Middle East Studies, 2013, s 14-15 
34 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, s 44-46. 
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Shura35. Enligt artikeln ”First Saudi woman register to vote” kommer kommunalvalen att 

genomföras den 12 december 2015, och i augusti när artikeln publicerades hade ett 70-tals 

kvinnor annonserat att de kommer att ställa upp som valkandidater36. Reformer avseende 

kvinnors rättigheter i Saudiarabien har skett, men det går mycket långsamt på många håll. 

Kvinnor får utbilda sig till jurister men får inte praktisera eller framställa fall inför en 

domstol. Planer finns för att kvinnor ska få framställa fall inför domstol, dock under 

förutsättning att de endast verkar som ombud för kvinnliga huvudmän i familjemål. De får 

fortfarande inte praktisera som domare, åklagare eller advokater37. Efter moské krisen i 

Mecka i 1979 kände kungafamiljen likaså med landets religiösa etablissemang (ulama) 

pressen att motarbeta den korrupta bilden landet drabbats av och återuppliva Saudiarabiens 

status som en religiös elitmakt. Ett viktigt verktyg i detta hänseende blev införandet av strikta 

regler riktade mot kvinnor i allt från deras klädsel till deras rörelsefrihet. Kvinnorna kunde, 

vid att underkasta sig strikta konservativa fatwaer, bidra till att återuppbygga bilden av 

Saudiarabien som en religiös, from och ren nation. Från 1980-talet framöver utarbetade ulama 

flera volymer bestående av fatwaer riktade mot kvinnor i alla aspekter av deras liv38. Dessa 

fatwaer utgjorde et viktigt fundament i skolornas religiösa pensum. Den saudiska befolkning 

blir alltså från skolålder serverat dessa förbud och påbud från staten för att de tidigt i livet ska 

anses som giltiga och gällande normer att leva enligt. Förutom att återuppbygga Saudiarabiens 

religiösa image ansågs den ökande regleringen av kvinnornas liv från makthavarnas sida som 

ett nödvändigt svar på de många problem som uppstod när kvinnorna i takt med den ökande 

moderniseringen av samhället började synas i ständigt flera offentliga sammanhang och även 

adoptera så kallade västliga vanor. De började anställas som lärare och sjuksköterskor och 

flera kvinnor etablerade sig även som egenföretagare. Dessa ändringar behövde regleras med 

nya fatwaer39.  Många av dessa förankras i idén om kvinnan som mentalt underlägsen sin 

manliga motpart. En kvinnas vittnesmål räknas därför väga hälften så tungt som en mans vid 

en rättegång, och kvinnor som närvarar vid en offentlig ceremoni eller föreläsning påbjuds att 

fylla raderna längst bak i rummet och lämna de främre till männen40. Kvinnornas klädsel blev 

även objekt för fatwaer. Även att inget skrivet inom islam nämner något specifikt om färg på 

                                                            
35 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien, regeringskansliet, utrikesdepartementet, 2011, s 3 
36 Al Jazeera, 20 augusti 2015, klockan 10:53 GMT, ”First Saudi woman register to vote”  2015 Al Jazeera 
network, http://www.aljazeera.com/news/2015/06/saudi-women-register-vote-150621081535058.html  
37 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien, 2011, s 7 
38 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, Cambridge 
Middle East Studies, s 108-110.  
39 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, s 112-113 
40 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, s 115 

http://www.aljazeera.com/news/2015/06/saudi-women-register-vote-150621081535058.html


22 
 

en kvinnas kläder är den socialt accepterade färgen för en saudisk kvinnas klädsel svart. Vit är 

inte en socialt accepterat färg för en kvinna eftersom den förbehålls den saudiska männen. 

Färgen svart var dock inte bara syftat att urskilja kvinnor från män utan den svarta 

heltäckande dräkten (aboya) skulle även urskilja de saudiska kvinnorna från de utländska. 

Detta kan även ses som ytterligare en skyddsmekanism mot den ökade moderniseringen av 

det saudiska samhället i samband med 1980-talets oljeboom41.  

 

Mehrem, en kvinnlig tvångströja 

Enligt rapporten ”Concluding observations of the committee on the elimination of 

discrimination against women: Saudi Arabia”, uttrycks bekymmer över bristen på 

implementeringen av de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter samt den 

generella reservationen landets makthavare har infört gentemot konventionen om förbud mot 

alla former för diskriminering av kvinnor. Principen om mehrem, som översatt till svenska 

betyder manligt förmyndarskap, identifieras som en utav de allvarligaste hindren för 

kvinnornas åtnjutande av sina rättigheter42.  

Madawi Al-Rasheed diskuterar i sin bok A most masculine state – gender, politics and 

religion in Saudi Arabia, just hur kvinnor gjordes till symboler för staten som en religiös 

samlande makt. Deras rörelsefrihet, deras klädsel och deras beteende blev en nationell 

angelägenhet43. Detta lever kvar i det saudiska samhället. Enligt svenska 

utrikesdepartementets rapport angående mänskliga rättigheter i Saudiarabien utfärdat i 2011 

är situationen allvarlig, i synnerhet för kvinnor. De fortsätter att stå under mehrem vilket 

inskränker deras rörelsefrihet, ställning inom familjerätten och det politiska livet samt 

jobbmöjligheter. Rapporten ”Promotion and protection of all human rights, civil, political, 

economic, social and cultural rights, including the right to development” beträffande våld mot 

kvinnor utfärdat av FNs “special rapporteur” riktar även kritik gentemot saudiska makthavare 

angående förmyndarskapssystemet som i stor grad omyndiggör kvinnorna. Systemet sägs vara 

resultat av sociala sedvänjor och traditioner, där skydd av kvinnan framstått som en viktig 

princip.  

                                                            
41 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, 2013, s 116.  
42 Concluding observations of the committee on the elimination of all kinds of discrimination against women, 
CEDAW, 2008, s 3. 
43 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, s 109-110. 



23 
 

Synen på mehrem varierar bland de saudiska kvinnorna. Några kvinnor uttrycker 

tillfredsställelse beträffande det skydd och de privilegier detta system medför. Andra kvinnor 

betecknar systemet som ett hinder i deras strävande efter att leva fullvärdiga liv eftersom det 

undergräver deras intellektuella kapacitet, deras moral samt deras rättskapacitet som vuxna 

myndiga individer44. Al Rasheed beskriver även i sin bok det mångfald man hittar bland den 

kvinnliga befolkningen i Saudiarabien, även när det gäller synen på kvinnors ställning i 

landet. Inom den välställde utbildade över -och övre medelklassen hittar man de kvinnor som 

är mycket liberala och internationaliserade, som åberopar FN konventioner i diskussioner om 

kvinnodiskriminering och som inte ser några hinder i att anpassa en moderat tolkning av islam 

till internationella förpliktelser beträffande kvinnors rättigheter. Dessa kvinnor reser ofta till 

andra länder i regionen och även till den västliga delen av världen. De kan gärna ta av sig sin 

slöja utomlands och sätta på den igen när de åker hem till familjen. För dessa kvinnor handlar 

de saudiska traditionerna i form av klädsel och offentligt beteende mer om ett personligt val 

än en obligation som ska påläggas de av statsmakten.  

Den andra (huvud)gruppen av kvinnor som har samlats kring frågor beträffande kvinnors 

rättigheter är de som istället för att dela sina medsystrars utåtriktade (västliginspirerade) 

perspektiv på kvinnors rättigheter kollar bakåt i Saudiarabiens egen historia. Dessa kvinnor 

betecknas av Al Rasheed som de islamiska kvinnorättsförkämparna. De visar till en 

föreställning om en forntida islamisk guldålder för kvinnor som även inspirerade västvärlden 

på sin tid. Istället för att förespråka att islam anpassas till moderniseringen i samhället samt 

till internationella konventioner ser de islam som det ramverk där deras rättigheter ska 

åberopas och starkas. De strävar inte efter jämställdhet med männen enligt den västliga 

modell, och de önskar inte kopiera eller adoptera en västlig livsstil eller västliga normer. 

Deras traditionella klädsel understryker deras priviligierade position som kvinnor, och denna 

position ska öka i status, inte ändras för att anpassas utomstående standarder för rättvisa och 

jämställdhet45.  

Den sistnämnda gruppen av kvinnorättsförkämpare kan ha bättre chanser att uppnå större 

förankring och förtroende bland det saudiska folket än de moderna utåtriktade västlig-

orienterade kvinnorna. Bara de mest priviligierade kvinnorna har exempelvis råd med 

                                                            
44 Erturk, Yakin, special rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Promotion and 
protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to 
development, Human rights council, 2009, s 20-21. 
45 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, Cambridge 
Middle East Studies, 2013, s 136-137.  
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regelbundna utomlandsresor och högre utbildning. Deras perspektiv kan således komma att 

verka främmad för de kvinnor som tillhör Saudiarabiens arbetar-och underklass. De 

västinspirerade kvinnorna kan även lätt hamna i den fällan att åberopa sig tolkningsföreträde 

för hur kvinnofrigörelsen i Saudiarabien ska fortlöpa och vilka former den ska anta. De kan 

riskera bli Saudiarabiens ”vita västliga feminister”, som Mohanty varnar för.    

 

2000-talet en ny guldålder för kvinnorna? 

Medan 1980-talet i stor grad präglades av införingen av nya fatwaer för att reglera kvinnorna 

inom den moderniserade staten har kvinnor i Saudiarabien blivit alltmer synliga, i synnerhet 

efter terrorattacken i USA den 11 september 2001. Flera av gärningspersonerna identifierades 

som saudiska medborgare och makthavarna insåg behovet att försäkra både egen befolkning 

och omvärlden om att Saudiarabien är en modern stat som önskar goda bilaterala och 

internationella relationer. Kvinnor blev en utav verktygen för att åstadkomma detta syfte. 

Kvinnorna själva är medvetna om att de genom att tilldelas en offentlig röst även tjänar som 

talrör för den saudiska statens anseende. De godtar dock detta villkor då det ger de en mycket 

efterlängtad röst och ett utökat spelrum46. I februari 2009 uppnådde för första gång en kvinna, 

Nora bint Abdullah Al-Fayez, ställning som viceminister för utbildningsfrågor, den högsta 

post innehaft av en kvinna i Saudiarabien någonsin47.  

Att ha staten på sin sida ger även ett skydd mot eventuella bakslag för kvinnors rättigheter när 

dessa kritiseras av konservativa religiösa aktörer och grupper. Nadine al-Budayr, en 

kontroversiell televisionspresentatör, chockerade många saudier när hon publicerade artikeln 

”My four husbands and I”. I denna manar hon till jämställdhet vid att kräva att även kvinnor 

ska få praktisera polygami. Hon har även förespråkat sex innan äktenskapet och argumenterar 

för att detta kan bilda ett mycket starkare känslomässigt band mellan parterna än ett skrivet 

äktenskapsdokument. Samtidig publicerar hon regelbundet kommentarer där hon berömmer 

medlemmar av kungafamiljen. Denna dubbla roll är nödvändigt för att kunna få fortsätta 

kampen för starkare rättigheter i ett land där den offentliga scenen länge har varit förbehållet 

religiösa konservativa manliga röster. Wajiha al-Howeider har även blivit en central 

taleskvinna för saudiska kvinnors rättigheter, i synnerhet efter hennes Youtube-klipp i 2008 

                                                            
46 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics and religion in Saudi Arabia s 142 
47 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien, regeringskansliet, utrikesdepartementet, 2011, s 16.  
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där hon filmades körande i bil på internationella kvinnodagen. Hon har även talat för att 

förbjuda barnäktenskap och mehrem48.   

Terrorattacken 11 september 2001 skapade et omedelbart globalt intresse för Saudiarabien 

och öppnade en plattform för en yngre generation av kvinnliga journalister och skribenter. 

Kvinnor började diskutera tidigare tabubelagda tema såsom äktenskap, skilsmässa, 

arbetslöshet och våld mot kvinnor. Tidigare hade ulama löst dessa frågor vid att utfärda 

fatwaer. Nu ändrades deras position eftersom flera aktörer, inkluderat kvinnor själva, började 

tala och argumentera öppet kring kvinnors situation och deras rättigheter. Den saudiska staten 

har numera i större grad börjat ta över ansvaret för olika kvinnofrågor. Det internationella 

samhället jämte vissa liberala grupper av kvinnor i Saudiarabien har riktat kritik gentemot 

Wahhabi-läran för omfattande kvinnodiskriminering. Kvinnofrågan har under de senaste 14 

åren blivit en statlig angelägenhet49.   

På trots av att klimatet blivit hårdare för ulama i takt med att kvinnor fått en plats i det 

offentliga rummet möter fortfarande även kvinnorna hinder på sin väg mot starkare 

rättigheter. Som nämnd tidigare har inte sysselsättningen bland kvinnor ökat i takt med att 

ständigt flera kvinnor utbildar sig. Samtidigt har inte kvinnor någon reell möjlighet att 

organisera sig eftersom saudiska myndigheter inte tillåter organiserat opposition. Aktivister 

och samhällskritiker hålls under ständig bevakning av myndigheterna och politiska partier och 

fackföreningar är inte tillåtna. Om någon önskar att demonstrera måste de söka om tillstånd 

för detta, och det kan vara mycket svårt att erhålla50. Et anmärkningsvärt antal yngre kvinnor i 

Saudiarabien har gett sig in i den skönlitterära branschen och där delat sin kritik av det 

befintliga saudiska samhället. Deras verk publiceras oftast utanför Saudiarabien, ibland även i 

västliga länder. Al Rasheed citerar en saudisk novellist som omtalar sitt skrivande som ett 

kryphål, där hon uttrycker det som hon ännu inte vågar säga öppet och bryter tystnaden kring 

tabubelagda ämnen51. 

 

 

 

                                                            
48 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics and religion in Saudi Arabia, s 145 
49 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics and religion in Saudi Arabia, s 156-157 
50 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien, regeringskansliet, utrikesdepartementet, 2011, s 9.  
51 Al Rasheed, Madawi, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, Cambridge 
Middle East Studies, 2013, s 176-177.  
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Konklusion: Små men viktiga steg 

Saudiarabien är som alla andra länder i världen präglat av sin egen historia, av skillnad mellan 

fattig och rik, av sin plats i det internationella samhället och av hur samhället både lokalt och 

globalt ändrar och utvecklar sig. Madawi Al-Rasheed diskuterar hur kvinnor har fått större 

frihet i form av tillgång till skolgång, högre utbildning samt att några kvinnor även har 

utnämnds till högtstående tjänstemän inom staten. Dessa förmåner har dock erbjudits 

kvinnorna av staten, och staten har inkorporerat kvinnor i sin maktsfär för att dessa ska bidra 

till att ge både det saudiska samhället och omvärlden bilden av Saudiarabien som en modern 

stat som inte tolererar extremistiska åsikter och som tar hand om alla sina medborgare, även 

kvinnorna. Att lyfta fram enskilda kvinnor kan alltså enligt Al-Rasheed delvis ses som en 

medveten strategi från makthavarnas sida för att avleda världens uppmärksamhet från större 

frågor såsom bristen på demokrati samt avsaknaden av politisk och religiös frihet52. Man får 

dock inte underskatta de kvinnor som ingår sådana allianser med sina makthavare. De 

opererar inom ett mycket strikt och övervakat miljö där konservativa röster fortfarande tar 

mycket plats och deras möjligheter för att tala offentlig inte serveras på ett silverfat. De måste 

ta utgångspunkt i de förutsättningar som finns i deras omgivningar, vilket de mästerligt gör. 

Deras steg mot ökade rättigheter är små, men så otroligt viktiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
52 Al Rasheed, A most masculine state – gender, politics, and religion in Saudi Arabia, s 141-142 
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Kapitel 4 

 

Kvinnors rättigheter och islam hand i hand? 

Sekulärt patent på mänskliga rättigheter och kvinnors lika värde? 

Riffat Hassan lyfter fram problematiken med de ”universella mänskliga rättigheterna” som 

ursprungligen skapades i en västlig kontext av västliga aktörer. Många akademiker och 

rättighetsaktivister, även muslimska, är av den uppfattningen att mänskliga rättigheter endast 

kan realiseras i en liberal, sekulär stat. Är man övertygad om detta blir det meningslöst att ens 

påbörja en diskussion om möjligheterna för att starka kvinnors rättigheter inom ramarna för 

islam. Islam har länge lyfts fram som den religionen som i största grad hindrar åtnjutandet av 

mänskliga rättigheter. Ingen annan världsreligion har åtminstone i nyare tid blivit offer för så 

mycket stigmatisering53. Islam i sin striktaste form såsom den praktiseras i Saudiarabien i 

dagsläget utgör ett hinder för kvinnors rättigheter eftersom de hindras i att delta i samhället 

som fullvärdiga aktörer. Detta fasthåller bland andra An Naʹim vars argumentation har lyfts 

fram tidigare i uppsatsen. Alla muslimer är dock inte eniga i denna tolkning av islam. Ständigt 

flera muslimska kvinnor och män har börjat ifrågasätta den inskränkande rollen tilldelad 

kvinnor i vissa muslimska samhällen. De visar bland annat till att Muhammed på sin tid inte 

alls var emot att kvinnor erhöll viktiga positioner i samhället och var jämställda med männen i 

alla livets aspekter. Att kvinnors ökade deltagande i samhället är ekonomiskt lönsamt utgör 

ytterligare en motivationsfaktor.   

 

En outnyttjad resurs 

Kvinnors välmående är essentiellt för att samhället ska må bra. Flera studier visar att i de 

samhällen där kvinnor utbildas minskar bland annat barndödligheten, flera barn börjar i 

skolan och tillgång till läkarvård förbättras. I sin bok Paradise beneath her feet lyfter Isobel 

Coleman fram kvinnorna i Somaliern som på trots av ett förödande, evigvarande inbördeskrig 

som gjorde stora delar av landet nästan otillgängligt även för de största humanitära 

organisationerna, utvecklade ett matprogram i samarbete med Röda Korset och höll igång 

skolor för sina barn innan lokala krigsherrar fick kännedom om verksamheten och började 

                                                            
53 Hassan, Riffat, “Are human rights compatible with Islam? The issue of rights of women in Muslim 
communities”, University of Louisville, Louisville, Kentucky, http://www.religiousconsultation.org/hassan2.htm 
Avsnitt 1: Introduktion 
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råna deras tillgångar för att försörja sina män54. De somaliska kvinnorna är inte ett unikt 

exempel på kvinnors förmåga att prestera det nära omöjliga när läget är som värst. Experter 

inom utvecklingsfrågor erkänner numera kvinnors nyckelroll i att reducera extrem fattigdom 

och förbättra styresättet i utvecklingsländer. Ökad utbildning och sysselsättning för kvinnor 

samt inkluderingen av flera kvinnor i ledande positioner i samhället både på lokalt och 

nationellt nivå har visat sig vara obligatorisk för ett lands ökade välstånd. Tyvärr har denna 

utveckling i flera delar av världen gått tillbaka, i synnerhet i Sydasien, Afrika söder om 

Saharaöknen och i Mellanöstern.  

I flera muslimska länder i dessa regioner har kvinnors rättigheter hamnat på främsta bänk i en 

utdragen kamp mellan religiösa konservativa och extremistiska muslimer och de mer 

moderata och progressiva muslimer. Flera tjejskolor har bränts ned i Pakistan och 

Afghanistan. I förra kapitlet nämndes den fruktansvärda branden på en tjejskola i Mecka i 

Saudiarabien där det efteråt kom fram att den religiösa polisen hade hindrat tjejer som inte var 

beslöjade att springa ut ur den brinnande byggnaden. Hedersmord förekommer även i vissa 

muslimska samhällen även att moderata muslimer fördömer utförandet av sådana 

våldshandlingar i islams namn55. Debatten kring kvinnors rättigheter inom islam har pågått i 

flera århundranden. Den har dock blivit högaktuell nu på senare tid då det i vårt globaliserade 

samhälle visar sig att de länder som har störst grad av jämställhet mellan könen även är de 

länder som frodar ekonomiskt, har minst grad av korruption och som styrs bäst. Länder där 

kvinnor förtrycks fortsätter att hänga efter på alla dessa områden56. Det är helt enkelt inte 

lönsamt för ett land att halva befolkningen exkluderas från skolgång, arbetsmarknaden och det 

offentliga liv i övrigt.  

Ytterligare ett exempel Coleman visar till i sin bok på hur en kvinnas tillgång på inkomst 

och/eller andra resurser kan få positiv effekt för långt fler än hon själv är Nasreen från Lahore 

i Pakistan som författaren träffade. Efter att hennes man dog vände svärfamiljen henne och 

hennes barn ryggen. Hon blev erbjuden ett mikrolån från Kashf`s Fundation57. Hon började i 

det små, köpte varor som hon sedan sålde från sitt hem och utökade steg för steg sin 

verksamhet till hennes nuvarande affär som rymmer hela första våningen av hennes hem. 

Hennes inkomst har gjort att hennes barn nu äter bättre, går till regelbundna 

                                                            
54 Coleman, Isobel, Paradise beneath her feet - How women are transforming the middle East, Random house, 
New York, 2013, s 4-5 
55 Coleman, s 6-7 
56 Coleman, s 8 
57 För mer information om organisationen: http://kashf.org/  

http://kashf.org/
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läkarundersökningar och fullföljer sin skolgång, vilket än i dag inte är så vanligt i Pakistan, i 

synnerhet inte för flickor58. Att ge kvinnor möjligheten till en egen ekonomi kan alltså i 

förlängningen bidra till att säkra en ökat välfärd för nästa generation.  

Lawrence Summers, chef för Världsbanken på 1990-talet, främjade utbildning av tjejer vid att 

hänvisa till forskning som fastslår att detta ger högre avkastning än någon annan form av 

investering i utvecklingsländer. Utbildas kvinnor sjunker barnadödligheten, barnen stannar 

längre i skolan och antal barn per hushåll sjunker. Utbildning av kvinnor har även visat sig ha 

en positiv effekt på jordbruk som i många utvecklingsländer numera huvudsakligen hanteras 

av den kvinnliga delen av befolkningen. Utbildade kvinnor utnyttjar bättre sina tillgångar, 

säljer mer av sina produkter och planterar flera och mer moderna typer av frö. Att hindra 

kvinnor att utbilda sig har i förlängningen en negativ effekt på utvecklingen av jordbruket och 

således en negativ effekt på hela landets ekonomiska utveckling59.  

 

Muslimska kvinnors dilemma 

Främjandet av kvinnors rättigheter har aldrig varit en lätt kamp. Orsaken är att kvinnors roll i 

samhället sticker rakt i hjärtat både på den kulturella och den religiösa eliten. I USA 

etablerades den första kvinnorörelsen i 1848. 72 år senare, i 1920, uppnådde amerikanska 

kvinnor rätten att rösta. Under denna period hävdade konservativa kristna aktörer bland annat 

att tillåtandet av kvinnligt deltagande vid politiska val stred mot Bibelns ord. Västvärlden har 

en tendens att glömma bort sin egen historia i mötet med muslimska länders utmaningar. 

Förändring tar tid. Men det som gör kvinnors rättigheter extra komplicerad i vissa muslimska 

samhällen är det faktum att kvinnans roll, hennes klädsel och hennes beteende, hennes rykte, 

har blivit en symbol på religionen i sig60. Detta var även Al-Rasheed inne på i sin bok som 

diskuterades i kapitel 3. Muslimska kvinnor är i dag fångade mellan den (konservativa) 

islamiska maktelitens förväntan och (den progressiva) västvärldens förväntan. Riffat Hassan 

pekar även i sin artikel på denna problematik som möter muslimska kvinnor som vill kämpa 

för sina och andras rättigheter. En storm av medkänsla har riktats mot muslimska kvinnor som 

framställs som offer för en förtryckande och kvinnofientlig religion. Samtidigt har 

fördomarna mot islam samt trakasserier och våldsbrott mot muslimer ökat dramatiskt i många 
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59 Coleman, s 19-21 
60 Coleman, s 27 
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västliga samhällen sedan oljeboomen på 1980-talet jämte den iranska islamiska revolutionen i 

1979. Detta uppfattar Riffat Hassan som inkonsekvent och motsägelsesfyllt61.  

Sedan de ”universella mänskliga rättigheterna” introducerades för världen har muslimska 

kvinnor hamnat i ett svårt dilemma när de har försökt initiera diskussioner kring de mänskliga 

rättigheterna oavsett om dessa försök har skett i ett västligt eller i ett muslimskt forum. Många 

muslimska kvinnorättsaktivister änder upp med att ta avstånd från de befintliga maktstrukturer 

som dominerar många muslimska samhällen eftersom de känner att dessa systematiskt 

diskriminerar kvinnor från vaggan till graven. De kan hitta stöd och sympati i västliga 

samhällen förutsatt att de spelar rollen som rebeller gentemot sin egen kultur och religion väl. 

Till sist hamnar dock många mellan två stolar eftersom de inte längre hör hemma till 100 % 

varken i det samhället de föddes och växte upp i eller i det samhället de vände sig till när det 

första samhället visade sig oförmågan att skydda och upprätthålla deras rättigheter. 

Konsekvensen enligt Hassan blir att muslimska kvinnors kamp för kvinnors rättigheter tidvis 

känns mycket ensam och isolerad62.  

I 2002 publicerade FN sin första human development report beträffande de arabiska staterna. 

Rapporten visade att flera av länderna hade et ständigt sjunkande BNP, på trots av bland annat 

oljan som en solid ekonomisk tillgång för några. De främsta orsaksfaktorerna till denna 

negativa ekonomiska utveckling var brist på frihet, brist på kunskap samt brist på kvinnlig 

makt och inflytande. Särskild dyster var statistiken beträffande kvinnors status i regionen. 

Endast kvinnor i Afrika söder om Sahara fick lägre poäng gällande ekonomiskt, socialt och 

politiskt deltagande. Samtidigt berömde rapportens författare den betydliga utveckling inom 

kvinnors skolgång och utbildning som pågår. I den arabiska världen fick rapporten dock 

mycket kritik, bland annat för att svartmåla regionen. Författarna som många själva 

härstammade från arabiska länder gick ut i 2005, då den fjärde rapporten publicerades, och 

lade vikt på argumenten som sade att stärkandet av kvinnors rättigheter inte är en västlig idé 

som påtvingas de arabiska länderna utan förtrycket av kvinnor har sina rötter i lokala 

traditioner och sedvänjor, inte i islam. Detta är ett kärnargument för muslimer som 

förespråkar kvinnors rättigheter inom islam. Islam som religion främjar kvinnors rättigheter, 

                                                            
61 Hassan, avsnitt nr 2 two: Western perception of Islam and muslims, and the portrayal of muslim women in 
western societies  
62 Hassan, avsnitt nr 3: Muslim women and human rights: the unarticulated quandary  
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och Muhammed var på många vis före sin egen tid i att etablera flertaliga rättigheter för 

kvinnor63. 

 

Saudiarabiens kvinnodilemma 

I förra kapitlet diskuterades kvinnornas situation i Saudiarabien, från den muslimska statens 

början fram till nutiden. Saudiarabiens relativa ekonomiska välstånd på grund av oljan 

identifierades som en underlättande faktor för den ständiga könssegregeringen i landet. Både 

Al-Rasheed och Le Renard påpekar att oljeboomen på 1980-talet skapade en saudisk 

medelklass som bekvämt kunde leva på den ena partens (mannens) inkomst. Till skillnad från 

exempelvis Yemen, ett betydligt fattigare grannland, där fattigdomen bidrog till att ”tvinga” 

kvinnor ut i arbetslivet. Även Saudiarabien börjar dock nu känna av det höga priset för att 

hålla drygt hälften av sin befolkning kvar i hemmet. Arbetslösheten bland unga ligger på 30 

%, en synnerligen hög siffra med tanke på att 60 % av befolkningen är under 25 år64. När det 

gäller kvinnornas situation och deras rättigheter är Saudiarabien i många hänseenden ett 

motsägelsesfyllt land. Saudiska kvinnor utbildar sig som tidigare nämnd i ständigt större grad. 

Kvinnliga saudiska läkare, ägare av globala företag samt forskare inom ekonomi och andra 

discipliner höstar internationellt beröm. Något de alla har gemensamt är dock att de inte tilläts 

sätta sig bak ratten på en bil i sitt hemland. Fram till i år har de hellre inte kunnat rösta eller 

kandidera i ett lokalval. Saudiska kvinnor behandlas fortfarande som omyndiga hela sina liv65. 

Detta år ska det dock enligt planen hållas ett nytt politiskt val där den uttalade ambitionen är 

att kvinnor ska få delta både som röstberättigade och som politiska kandidater. Hur detta 

utspelar sig kvarstår at se.   

Salafismen eller Wahhabismen, som grundades med Abdul Wahhab och Ibn Saud som 

ledande frontfigurer och som är den versionen av islam Saudiarabien än i dag följer 

idealiserar tiden då Muhammed levde och vill försöka rensa religionen för alla utländska idéer 

och impulser för att återvända till islam såsom de menar religionen var på den tiden. Detta 

innebär även att inskränka kvinnors roll för att hålla de rena och kyska, i tråd med det 

religiösa image Saudiarabien önskar förmedla till den övriga världen. Som jag även har vore 
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inne på tidigare i uppsatsen hänger Saudiarabiens religiösa ideologi tätt ihop med landets 

historia. Detta påverkar än i dag kvinnans roll och utgör ett svårt hinder för hennes rättigheter.   

Det finns som nämnd en vetenskaplig bevisat korrelation mellan utbildningsnivån på kvinnor 

och antal barnafödslar per hushåll i ett samhälle. I Saudiarabien fortsätter antal barnafödslar 

att vara hög och antalet yrkesaktiva saudiska kvinnor är fortfarande lågt, ungefär 5 % av 

saudiska kvinnor har ett jobb utanför hemmet. I dag utgör dock kvinnorna i Saudiarabien mer 

än 60 % av alla de som examinerar på universitetsnivå. Även att den tidigare nämnda 

oljeboomen stimulerar ekonomin i landet talar den demografiska utvecklingen om ett 

framtidigt stort behov av utökade resurser och produktion. Oljan är dessutom en icke-förnybar 

resurs. Ökad inflation har även medfört att flera saudier uttalar att de märker behovet av två 

inkomster för att få sin hushållsbudget att gå i plus66. Saudiarabien har per dags datum et stort 

antal välutbildade kvinnor som antingen befinner sig i Saudiarabien utan möjlighet att kunna 

jobba, eller som åker utomlands och utnyttjar sin kapacitet och förmåga hos en utländsk 

arbetsgivare. En stor outnyttjad ekonomisk resurs finns hos dessa kvinnor, et faktum som blir 

alltmer uppenbart. Effat Universitet, ackrediterad som universitet i 2009, är Saudiarabiens 

första privata universitet för kvinnor. Kung Faisal, i botten en religiöst konservativ man, 

möjliggjorde på sin tid utbildning även för tjejer. Många religiöst konservativa ledare motsatte 

sig detta och för att kompromissa gjorde Faisal alltså utbildning för tjejer tillgänglig men inte 

obligatorisk. Det övergripande ansvaret för deras skolgång hamnade även under den religiösa 

elitens kontroll till skillnad från pojkarnas, som kontrollerades av utbildningsministeriet. 

Detta har dock ändrat sig och idag ligger ansvaret för båda tjejers och pojkars utbildning på 

utbildningsministeriet. Effat universitet utbildar i dag kvinnor i flera discipliner, även i 

ingenjörs- och teknikämnen. Ett annat privat kvinnouniversitet, Dar al-Hekma, skickar ofta 

sina doktorander till topp-universitet som London School of Economics och Columbia 

University. Dessa universitet är bland de få i Saudiarabien som erbjuder sina studenter 

internationellt godkända utbildningsprogram, och dessa finns bara för kvinnorna67. 

Det är fantastiskt att dessa universitet har blivit till och att de kvinnliga studenter som 

fullföljer sin universitetsutbildning där får möjligheten till en karriär efteråt, ofta utomlands. 

Samtidigt kan man om man väljer att beakta denna utveckling med kritiska ögon spåra en 

förlängning av den ständiga könssegregeringen som alltid har praktiserats i det saudiska 

samhället. Denna könssegregering är på många vis ett tvåeggat svärd. Å ena sidan kan de 
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kvinnor som hittar en väg in till dessa exklusiva kvinnliga forum uppnå en röst och väcka, 

diskutera och kritisera samhällsaktuella frågor. Samtidigt sker detta i stor grad utanför den 

främsta arena, där männen fortfarande styr och där kvinnorna fortfarande hänvisas till 

bakersta bänk. Flertalet av de saudiska kvinnorna har inte möjligheten att studera vid dessa 

universitet, vilket inom de kommande åren kan komma att ytterligare förstärka 

klasskillnaderna i det saudiska samhället. Detta är Mohanty inne på när hon bland annat 

kritiserar feminismen för att historiskt sätt ha skapats av och för de mer priviligierade 

kvinnorna i ett samhälle.  

Samtidigt bildar det ett hopp om att dessa studenter kan bana vägen för en tydligare kvinnlig 

opposition i Saudiarabien. En sådan opposition måste påbörjas någonstans och en 

universitetsmiljö där unga kvinnor lär sig självständigt och kritiskt tänkande verkar vara 

perfekt som sådant.   

 

En islamisk kvinnorevolution möjligt i Saudiarabien? 

Koranen innehåller flertaliga ”generella rättigheter” och även rättigheter utformade specifikt 

för kvinnor. Koranen förespråkar kvinnors och mäns lika värde. Barnäktenskap kan således 

sägas strida emot Koranens budskap eftersom den fasthåller att et äktenskapskontrakt ska 

ingås av två vuxna, samtyckande och jämställda parter. En minderårig anses inte vara myndig. 

Kvinnors status som omyndiga i Saudiarabien talar även emot att de ska giftas bort eftersom 

de då inte kan anses utgöra en samtyckande part. I många muslimska samhällen får mannen 

per automatik rätt till barnen (åtminstone pojkbarnen) vid en skilsmässa. Koranen fasthåller 

att parterna vid en skilsmässa tillsammans ska nå en överenskommelse om hur barnen ska 

uppfostras fortsättningsvis. Att kvinnan utan egen talerätt berövas rätten till vårdnaden och 

även umgänge med sina barn vid en skilsmässa är en ondskefull och kvinnofientlig handling 

enligt Hassan. Att kvinnor underordnas männen hela sina liv inom ramarna för islam, att 

männen upphöjs till någon sorts mellanled mellan kvinnor och gud, är således både ironiskt 

och tragiskt och inte minst felaktigt68.  

Att islam kan leda till så olika tolkningar av kvinnors roll och innebörden av deras rättigheter 

kan till dels förklaras med de spänningar som finns mellan konservativa och moderata och 

progressiva krafter. Dessa spänningar ökar naturligt nog när ett känsligt ämne såsom kvinnors 

rätt till arbete och kvinnors rätt att vistas i det offentliga rummet på lik linje med männen 
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kommer upp på agendan. Flera saudiska kungar har initierat reformer med syfte att åka 

kvinnors rättigheter. På 1970-talet pågick även en debatt om att tillåta kvinnor att köra bil så 

de enklare kunde ta sig från hemmet till sina jobb. Denna debatt retade upp religiösa 

konservativa krafter. I 1979, samma år som Shahen av Iran störtades i den islamiska 

revolutionen ockuperades den stora moskén i Mecka av religiösa extremister som krävde att 

landet skulle befrias från alla utländska (västliga) inflytanden, vilket innebar att förbjuda TV, 

radio, idrottsevenemang och västliga utlänningars närvaro i kungariket. Extremisterna 

besegrades och moskén återtogs, men händelsen skapade fruktan hos kungafamiljen då den 

visade sig uppnå ett inte obetydligt stöd och sympati bland befolkningen. Dåvarande kung 

Fahd började ingå starkare allianser med konservativa aktörer för att skydda kungafamiljens 

intressen, och kvinnornas rättigheter hamnade först på förhandlingsbordet. Saudiska kvinnor 

förbjöds att synas i TV, klädkoderna blev striktare, de fick inte gå i skor med högklackör eller 

sjunga offentligt. Resultatet blev inte som de konservativa önskade. Motsättningarna mellan 

konservativa och progressiva ökade inom det saudiska samhället och de västerländska 

influenserna stannade kvar. Kvinnorna hamnade dock i en utsatt position. Den religiösa 

polisens (Mutawa)s närvaro ökade, och både saudiska och utländska kvinnor fick stryk 

offentligt vid det minsta tecken på indiskretion. Den tidigare nämnda förfärliga branden på en 

tjejskola kort tid efter terrorattacken i USA den 11 september 2001, där det framkom att tjejer 

som inte var beslöjade jagades tillbaka in i den brinnande byggnaden, startade en upphettad 

debatt om hur den religiösa ideologin kunde ha tolkats så fel att unga tjejers liv gick förlorade 

i den religiösa moralens namn69.  

 

Betydelsefulla individer 

Hussein Shobokshi, en känd saudisk kolumnist, publicerade i 2003 en artikel skrivet som en 

godnattsaga till sin dotter där han pratade om en framtid där hon kunde praktisera som 

advokat, köra till flygplatsen och hämta honom och diskutera med honom om hans möte med 

den kvinnliga ministern samt vem hon tänkte rösta på vid nästa politiska val och varför. 

Artikeln resulterade i att Shobokshi fick sparken, men många saudier hyllade honom för att 

modigt belysa så pass tabubelagda ämnen. De konservativt religiösa reagerade starkast på 

hans vision om bilkörande kvinnliga advokater som socialiserade med män i all offentlighet70.  
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Hans framtidsvision kan verka svår att uppnå i Saudiarabien idag. Flera ljusglimt dyker dock 

upp på en tillsynalåtande nattsvart himmel. Coleman lyfter i sin bok även fram Sabria som 

gjorde en succéfull karriär som journalist för en stor saudisk tidning, The Gazette. Hon blev 

tillslut byråchef på tidningen. När tidningen byte redaktör började den nya lägga hinder för 

hennes arbete, bland annat vid att förbjuda henne att resa utomlands eller träffa manliga 

kollegor eller källor. Hon sade upp sitt jobb och påbörjade en doktorsgrad i lingvistik i 

Newcastle i stället. Den saudiska staten ger fullt stipendium till utvalda studenter som vill 

fullfölja en grad utomlands. De erbjuder dock detta inom vad Sabria kallar ”trygga ämnen” 

såsom ingenjörsprogram och lingvistik. Hon hade föredragit att studera internationella 

relationer, men det finns inte på kartan än71. När det gäller körförbudet för kvinnor i 

Saudiarabien är detta något som fått internationell uppmärksamhet, men saudiska kvinnor 

själva verkar tycka att deras rätt att köra är underordnat andra rättigheter såsom tillgång till 

utbildning och jobb. Det finns exempel på modiga saudiska kvinnor som i protest satt sig 

bakom ratten och kört ut i trafiken. Många saudier hyllar kvinnorna, andra trakasserar och 

hotar de. Debatten om körförbudet diskuteras dock numera öppet, även inom det saudiska 

samhället. Undersökningar visar även att en knapp majoritet av saudiska män nu stödjer att 

kvinnor tillåts att köra. Små steg framåt för kvinnors rättigheter tas ständigt, även om de 

ibland verkar efterföljas av baksteg72. Vid det första kommunalvalet i Saudiarabien i 2005 var 

många besvikna då kvinnor inte tilläts att rösta eller att ställa som kandidater. Bland 

ursäkterna för att utesluta kvinnorna var att det logistiskt sätt var omöjligt (kvinnor och män 

skulle inte kunna stå i de samma vallokalerna) och att kvinnorna saknar egna id-handlingar, 

vilket man måste ha för att rösta. Tidigare nämnda Sabria var bland de kvinnor som 

entusiastiskt uppmuntrade till kvinnligt valdeltagande och hon föreslog även möjliga 

kvinnliga kandidater73.  

I tillägg till dessa nämnda individer, som i saudisk kontext kan betecknas som mycket 

progressiva, även rebeller, finns de mer moderata aktörer som hellre än en radikal förändring 

av status quo förespråkar en mild moderering av lokala sedvänjor och regler för att anpassa 

Saudiarabien till en mer modern tid men fortfarande hålla sharia intakt. Kung Abdullah själv 

kan sägas ha agerat som en sådan aktör. I 2009 öppnade han universitetet KAUST, som är det 

första universitetet där kvinnor och män kan närvara vid gemensamma föreläsningar. Sheikh 

Obeikan, medlem i kungarikets råd för islamiska lärde, är mest känd för sitt uttalade motstånd 
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mot religiös extremism och självmordsbombningar. Han har dock försiktigt gett stöd till 

kvinnors rätt att köra samt lyft frågan om kvinnor verkligen behöver tillstånd från en mehrem 

när de ska resa. Det pågår diskussioner om att ta bort detta påbud för kvinnor över 35 år74.  

 

Konklusion: Konsten att skynda långsamt 

Saudiarabien är i förändring. Denna förändring sker för långsamt för några och för snabbt för 

andra. Flera exempel som har lyfts fram i detta kapitel tycker jag dock visar att verklig 

förändring måste ske inifrån samhället, på invånarnas egna premisser. Konservativa aktörer 

har betydligt svårare att hitta argument mot kraven på ökade rättigheter för kvinnor om dessa 

krav kommer från muslimska kvinnor och män i deras eget samhälle och kraven även är 

förankrat i islam. De mest liberala aktörer kanske måste moderera sig betydligt för att 

tillmötesgå sina konservativa makthavare. Deras bild på ett jämställt samhälle kanske inte 

kommer hitta stöd bland majoriteten av befolkningen i nuläget. Detta kan skapa frustration, 

kanske i allra högsta grad för utomstående aktörer som själva växt upp i ett liberalt samhälle. 

Historien visar dock att ett lands kultur och traditioner inte kan utrotas och ersättas vid en 

utländsk invasion och 3 års påföljande biståndspumpning. Det kanske helt enkelt måste få ta 

den tid det tar. Saudiarabien måste skynda långsamt för att med tiden uppnå ett samhälle med 

betydlig mer jämställdhet mellan kvinnor och män.  
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Kapitel 5 

 

Västvärldens roll i kampen för kvinnors rättigheter 

 

När det handlar om västvärldens tillnärmning till islam och kvinnors situation vill jag bland 

annat använda vetenskapliga texter av Milica Subotić, Asifa Quraishi-Landes och Elena 

Namli som belyser förhållandet mellan islam, sharia, den sekulära västvärlden och mänskliga 

rättigheter. Dessa författare vill utgöra viktiga källor i min diskussion och analys kring islam 

och sharia kontra kvinnors rättigheter och hur omvärlden och då i synnerhet den västliga 

delen av världen bäst kan bidra till en faktisk förbättring av kvinnors rättigheter. Hur ska 

västliga utomstående aktörer förhålla sig i sin argumentation för kvinnors rättigheter när dessa 

ur en liberal sekulär synpunkt kränks inom och av en shariabaserad maktstruktur?  

 

Universalism fri för imperialism kräver anpassning 

Milica Subotić har skrivit en artikel som lyfter fram frågan om det bästa är att låta länder 

ansluta sig till FN konventioner och att de sedan kan välja att reservera sig mot en eller flera 

artiklar i dessa, eller om det vore bättre att höja kraven till de länder som tänker ansluta sig 

särskilt med tanke på de länder som reserverar sig mot delar i konventionen som anses utgöra 

själva kärnsyftet med denna. Till en början rådde åsikten att om en part, i detta fall en stat, 

skulle ansluta sig och signera innebar det att denna part accepterade samtliga punkter i avtalet, 

eller konventionen. De mänskliga rättigheterna är dock speciella i och med att deras 

huvudsyfte är att skydda individerna, folket, även i de länder där det inte verkar vara i 

makthavarnas intresse att göra detta. Kvinnokonventionen är den konventionen flest länder 

har valt att reservera sig mot, och majoriteten av dessa länder har en muslimsk majoritet och 

har bland annat motiverat sina reservationer med att en eller flera artiklar i konventionen 

strider mot shariabaserad lag75. Argumentet mot ett tillåtande av sådana reservationer är att de 

universella rättigheterna inte blir tillgängliga för alla individer i samma grad. Argumentet för 

att tillåta dessa reservationer är att även om många hävdar att de mänskliga rättigheterna är 

                                                            
75 Subotić, Milica, ”Cultural relativism for Universality of human rights – The case of reservations to human 
rights treaties, Center for interdisciplinary postgraduate studies, University of Sarajevo/University of Bologna, 
2005, s 3 



38 
 

universella är de fortfarande en produkt från den europeiska upplysningstiden och den 

särskilda kulturella utvecklingen där76.  

Att visa flexibilitet i detta hänseende är att respektera det komplicerade faktum att de 

mänskliga rättigheterna ska göras gällande i länder med väldigt olika kulturer och politiska 

och ekonomiska förutsättningar, och Subotić argumenterar därför för att FN borde vara 

tillmötesgående även mot de länder som ständigt reserverar sig mot artiklar eftersom 

alternativet vore konventioner som består av en mycket begränsat homogen grupp av länder 

medan den övriga världen sparas för allt internationellt insyn77. Att systematiskt utesluta de 

länder som inte är redo att acceptera ”hela paketet” vill dessutom även i förlängningen 

medföra att individerna i dessa länder inte har tillgång till sina mänskliga rättigheter på linje 

med de länder där makthavarna ansluter sig utan reservationer. Detta resonemang håller jag 

med om eftersom internationella konventioner som bara ett fåtals stater har skrivit på urholkas 

lika mycket om inte mer än de konventioner som har många anslutna stater men som det 

däremot finns betydliga reservationer mot. Själva anslutningen till exempelvis 

kvinnokonventionen kan även utgöra ett verktyg i händerna på kvinnorättsaktivister som de 

kan konfrontera makthavarna med. Att reservera sig mot internationella konventioner är hellre 

inte alls något enbart länder med ett shariabaserat lagsystem gör. Universella mänskliga 

rättigheter måste anpassas olika kulturer och kontexter för att kunna implementeras utan våld 

och tvång. Priset man då betalar är reservationer, men alternativet vore sämre.  

 

Fördomar mot sharia 

Även Sverige har reservationer gentemot artiklar i vissa konventioner på sitt samvete. Sverige 

har mottagit internationell kritik för att inte följa konventionen om förbud mot alla former av 

diskriminering vid att tillåta rasistiska och nazistiska organisationer att vara verksamma. Detta 

kan i sin tur tillskrivas Sveriges mycket stärka traditioner berörande politisk frihet och 

yttrandefrihet78. Att respektera sharia som en del av muslimska länders religiösa och 

kulturella historia blir särdeles viktigt när det handlar som att försöka sprida de mänskliga 

rättigheterna. Att framtvinga en diskrepans mellan sharia och mänskliga rättigheter och tvinga 

muslimska länder att välja det ena framför det andra förstärker den historiska bilden av 

                                                            
76 Subotić, s 8 
77 Subotić, s 10-11 
78 Namli, Elena, “Universal rights versus Sharia?-Reflections on the moral and legal dimensions on rights law 
and Sharia”, Martinus Nijhoff publishers, 2013, s 141.  
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västliga stater som aggressiva och kolonialistiska och detta kan förstöra förutsättningarna för 

en potentiell fruktbar dialog79. Detta resultat vill tjäna de aktörer som har intresse av att 

demonisera västvärlden som ett led i att upprätthålla de patriarkala maktstrukturer som vissa 

muslimska samhällen innehar. Är man uppriktigt intresserad i att starka kvinnors rättigheter 

exempelvis i ett land som Saudiarabien där dessa patriarkala maktstrukturer fortfarande håller 

samhället i ett hårt grepp bör man välja en alternativ approach.  

Namli nämner i sin artikel den (västlig-)liberala motsägelsen i att försöka påtvinga andra sina 

idéer. Kärnvärdet inom liberalism är autonomi, och detta verkar ha offrats många gånger 

genom historien när liberala sekulära länder har konfronterat länder med en annan typ av 

ideologi. Vid implementeringen av mänskliga rättigheter måste man även undvika att detta 

utspelar sig i diskriminerande maktstrukturer. Traditioner som uppstår i en liberal sekulär 

kontext ska inte utgöra mer legitima skäl för reservationer mot konventioner än de som 

exempelvis uppstår i en islamisk religiös kontext. Åsikter om sharia som ett sätt ”onda” regler 

med syftet att undergräva mänskliga rättigheter, och kanske då främst kvinnors rättigheter, är 

ett mycket förenklat och fördomsfullt syn på en utav våra världsreligioner som tyvärr har 

blivit väldigt dominerande i den västliga delen av världen80.  

Sharia är inte positiv lag, det finns ingen absolut lagtext som gäller vart ens den antas. Sharia 

anses som jag även nämnd tidigare i uppsatsen som en gudomlig lag som islamiska lärda 

sedan tolkar med syfte att utforma lagar och regler som ska gälla i denna värld. Sharia finns 

alltså i många olika tolkningar runt om i muslimska samhällen, och inte alla dessa tolkningar 

är problematiska i förhållande till mänskliga rättigheter. Sharia i sig själv utgör alltså inget 

hinder för realiseringen av kvinnors rättigheter utan enbart vissa tolkningar av sharia kan med 

rätta sägas vara oförenliga med dessa. Istället för att peka mot islam och sharia är det värd att 

istället lyfta fram de patriarkaliska maktstrukturerna som har byggts upp runt islam och rikta 

kritik gentemot dessa utan att blanda in religionen som ger sig så olika uttryck runt om i 

världen. 

De universella mänskliga rättigheterna skapades inte i ett universellt forum. Precis som islam 

och kristendomen och andra ideologier som har fått internationellt fotfäste är de mänskliga 

rättigheterna en produkt framskapad i en viss tid och under influenserna av vissa ideologier 

och intressen. Många västliga rättighetsaktivister har argumenterat för att göra de mänskliga 

rättigheterna till positiv lag som alla länder måste följa. Ett problem med detta som även 
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påpekas av Elena Namli är att de ekonomiska och sociala globala skillnader mellan länder vill 

ha konsekvenser för hur dessa internationella lagar implementeras och verkställs. När de 

internationella lagarna antas inom en stat vill de oavsett bli objekt för omtolkning, och ska de 

mänskliga rättigheterna istället överföras direkt till ett land som inte delar de västliga 

ländernas moraliska och kulturella värden vill detta land bli offer för ett västligt 

tolkningsföreträde. De universella mänskliga rättigheterna vill således utgöra ännu en 

dimension i västlig global dominans, vilket vill skapa mer fraktion än konsensus81. 

  

Västliga kvinnorättsförkämpares förhållningssätt ett problem? 

Asifa Quraishi-Landes har skrivit en artikel,”What if Sharia weren`t the enemy? Rethinking 

international women`s rights advocacy on Islamic law”, där hon pekar på det onödiga kriget 

som uppstått mellan sharia och kvinnors rättigheter. Hon argumenterar för att de 

sekulärorienterade kvinnorättsförkämparna byter sin tillnärmningsstrategi i möte med 

islamiska samhällen för att möjliggöra en fruktbar dialog. Hennes perspektiv är sharia-

medvetet. Även om sharia används för att förtrycka kvinnor i flera samhällen visar det sig 

gång på gång att en aggressiv hållning gentemot islam och sharia generellt aldrig fungerar till 

fördel för någon involverad part.  

Quraishi-Landes framhäver ett exempel från Zamfara, Nigeria under år 2001, där en ung 

kvinna blev offentlig piskat efter att i en islamisk domstol blivit dömt för zina, 

utomäktenskaplig sex. Innan straffet verkställdes hade detta fall engagerad flera 

internationella organisationer och människorättsaktivister. Dessa hade påpekat att själva zina-

lagstiftningen i Nigeria och islamisk lag generellt inte är förenliga med de mänskliga 

rättigheterna. Quraishi-Landes själv hade skrivit till den nigerianska regeringen beträffande 

detta fall och argumenterat för att domen mot kvinnan var oförenligt med islamisk lag. Denna 

typ av argument skulle kunna ha räddat kvinnan från att straffas menar hon. Guvernören av 

Zamfara hade faktiskt uttalat att verkställande av straffet mot kvinnan var en direkt 

konsekvens av den omfattande kritik sharia utsattes för av de internationella aktörerna som 

försökte tala till kvinnans fördel82. Quraishi-Landes pekar på att i detta fall såsom i andra 

liknande fall finns det redan tillräckligt skydd för den anklagade inom islamsk straffrätt. 

Koranen fastställer zina som ett brott men beviskravet för att kunna döma någon för detta 
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brott är mycket högt. Själva samlaget måste ha bevittnats av fyra personer. Detta beviskrav 

följs dock inte inom alla muslimska samhällen. Inom Maliki-skolan till exempel, som är 

dominerande i muslimska länder i Afrika, kan en kvinna dömas för detta brott om hon blir 

gravid utan att vara formellt gift. Denna lagtolkning är extremt könsdiskriminerande eftersom 

männen som varit delaktiga i den brottsliga handlingen inte kan dömas lika lätt. Kvinnan i 

ovannämnda fall sade även att hon blivit gravid som följd av en våldtäkt. Domstolen trodde 

inte på henne och dömde henne till 100 piskslag. Hennes advokater överklagande domen till 

en högre islamisk domstol och beviljades tillslut prövningstillstånd vilket gjorde att 

verkställandet av straffet utsattes till dess att den högre domstolen behandlat saken på ny83.  

Under tiden hade fallet fått internationell uppmärksamhet. Amnesty och andra organisationer 

och även den kanadensiska regeringen började appellera till nigerianska myndigheter. En 

gengångare i dessa brev och hänvändelser var att domen stred mot internationella mänskliga 

rättigheter som förbjuder bland annat tortyr och aga. Kvinnans unga ålder påpekades även 

samt det faktum att ingen bör straffas för att ha utomäktenskaplig sex då detta i den västliga 

världen anses som ett personligt val84. Resultatet blev som nämnd att straffet verkställdes en 

vecka tidigare än vad domstolen i Zamfara beslutat från början. Enligt Quraishi-Landes borde 

de som engagerade sig i fallet hellre lagt vikt på det orimliga i att döma ett våldtäktsoffer för 

zina än att förespråka en 17 årig tjejs rätt till en fri sexualitet. Förstnämnda resonemang har 

bättre chans att nå fram hos majoriteten av en muslimsk befolkning. Sistnämnda kan fort 

komma att ses som en ursäkt för västliga aktörer att kritisera och fördöma islamiska lagar och 

muslimska värden85.  

Quraishi-Landes skrev till guvernören och argumenterade för kvinnans frikännande utifrån 

islamisk lag. Zina är brottsligt enligt denna, och i Nigeria anses en utomäktenskaplig 

graviditet som tillräcklig bevis för att gärningen begåtts, men den anklagade kan anses som 

oskyldig om graviditeten är resultat av en våldtäkt eller om det kan anses rimligt att den 

anklagade inte visste att han/hon begick zina, till exempel om ett äktenskap i efterhand visar 

sig vara ogiltigt. Tyvärr kom hennes skrivelse myndigheterna till handa för sent, straffet hade 

redan fullbordats. Detta exempel används av Quraishi-Landes för att varna för internationellt 
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engagemang som kan tolkas som en attack mot islam och sharia generellt. Myndigheterna i 

Zamfara fullbordade inte straffet på trots av men på grund av den internationella pressen86.  

Ett annat fall som fick internationell uppmärksamhet handlade om Amina Lawal. Hon dömdes 

till döden vid stening för att ha gjort sig skyldig till zina. Till skillnad från kvinnan i förra 

fallet var hon gift då hon enligt åtal skulle ha begått gärningen. Straffet för gifta personer är 

som huvudregel döden, de ogifta döms till piskning. Bilder på henne och hennes nyfödda barn 

gick världen runt, och flera högtstående personer och internationella kvinno- och 

människorättsorganisationer vände sig direkt till nigerianska myndigheter och bad om Aminas 

frikännande. Det internationella (västliga) samhällets engagemang präglades dock även i 

Aminas fall av en anti-islam och anti-sharia ton. Detta ledde till att flera nigerianska politiker 

gick ut offentlig och försvarade domen mot Amina. Guvernören av Zamfara upprepade sitt 

uttalande, nämligen att han var öppen för konstruktiv kritik gentemot sharia, däremot ställde 

han sig avvisande till den internationella pressen som syftar att avskaffa sharia. Amina 

frikändes slutligen av en högre sharia-domstol. Quraishi-Landes fasthåller dock att hennes 

frikännande inte var resultat av den internationella pressen men hellre resultatet av hennes 

lokala försvarsadvokaters intensiva jobb. De hade redan fått sitt överklagande godkänt för 

prövning då fallet började florera i utländska medier. Aminas egna advokater gick även ut och 

bad internationella aktörer om att sluta med sitt appellerande, en stark indikator på att det 

internationella engagemanget inte var till hjälp för Amina87.  

 

Konklusion: missar vi bjälken i vårt eget öga? 

Quraishi-Landes argument är mycket relevanta i saudiarabisk kontext. Många shariabaserade 

regler och fatwaer som har utfärdats i det saudiska samhället kom precis efter olje-boomen på 

1980-talet. Argumenten som försvarade införandet av dessa pekade på den ökande 

internationaliseringen och moderniseringen som ett hot mot saudisk kultur och saudiska 

traditioner. De kvinnor och män som började förespråka större grad av frihet för kvinnor samt 

tillgång till utbildning stämplades omedelbart som förespråkare för den västliga kulturen och 

som motståndare av sin egen religion. Tidigare i uppsatsen har jag diskuterat de utmaningar 

som möter muslimska kvinnorättsaktivister i sitt arbete för att starka kvinnors rättigheter. De 

beaktas som motståndare av islam i sitt hemland samtidigt som de inom internationella 
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(västorienterade) forum förväntas ta oförbehållet avstånd från den religion de har fötts och 

uppväxt med. De utsätts för press och feltolkning från båda håll och tvingas välja mellan att 

vara kvinnorättsaktivist eller en ”riktig” muslim.  

För att verkligen kunna bättra situationen för kvinnor i ett patriarkaliskt samhälle som 

Saudiarabien måste båda läger erkänna sin okunskap och sina tillkortakommanden. De 

religiöst konservativa måste erkänna att deras hållningssätt gentemot islam och sharia är en 

tolkning av religionen som de har valt att leva sina liv enligt. Sharia översatt till arabiska 

betyder ungefär ”den gudomliga vägen”. Som nämnd tidigare kan ingen människa säga sig 

förespråka sharia utan människor förespråkar sin mer eller mindre personliga tolkning av 

sharia. Dessa olika tolkningar ger sedan liv till olika fiqher88. Kanske passar inte 

konservativas specifika tolkningssätt, deras fiqher, samtliga muslimer i världen? Kanske 

behöver deras hållningssätt justeras och anpassas en värld i ständig ändring? An Naʹim 

förespråkar just denna form för omtolkning. Sharia, den gudomliga vägen, kan inte reduceras 

till en enskild tolkningstradition.  

Det internationella samhället och då i synnerhet sekulära västliga aktörer måste erkänna att 

deras människosyn varken är universellt eller unikt. De mänskliga rättigheterna bildades av 

några stater i Europa samt USA efter andra världskriget. Den övriga världen serverades sedan 

slutprodukten och förväntades applådera och niga i ren beundran. Precis som den vita västliga 

feminismen som Mohanty kritiserar eftersom denna utges för att vara gällande i alla 

samhällen och inom alla kulturer fast även denna skapades av kvinnor inom en viss 

samhällsklass i en viss kulturell kontext. Den traditionella medelklassfeminismen måste även 

vara öppen för omtolkning och anpassning i möte med kvinnor som lever i samhällen med 

andra kulturella värden och ideologier.  

Att beakta alla människor som värdefulla i sig framgår även i Koranen. Koranen innehåller 

mycket detaljerade rättigheter särskilt tilltänkt kvinnor. På tiden då islam som religion 

bildades erhöll många kvinnor viktiga positioner i de samhällen där religionen växte fram. Jag 

har svårt att tro att mänskliga rättigheter ska vara svårare att realisera i ett muslimskt 

samhälle. Däremot tror jag att de skulle få en bättre folklig förankring och ett större rättsligt 

värde om implementeringen sker inom ramarna för det befintliga rättssystemet. Aminas fall 

som ledde till ett frikännande i en högre islamisk sharia-domstol är ett klart exempel på att 

sharia kan jobbas med. Sharia utgör inte nödvändigtvis ett hinder för rättvisa, men som alla 
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andra rättssystem är det utsatt för mänsklig tolkning och således inte perfekt. Dessa olika 

tolkningar, fiqher, måste ständigt jobbas med, ändras på, och kritiseras om de visar sig vara 

felaktiga. Sharia såsom de mänskliga rättigheterna är ett ständigt pågående projekt.  
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Kapitel 6 

 

Konklusion: Ljusglimt längs en invecklat väg 

 

Jag tänker i mitt konklusionskapitel återvända till mina tre kärnfrågor och besvara dessa var 

och en för sig.  

 

Skolgång, utbildning och modiga individer 

Saudiarabien är ett rikt land med en stark ekonomi på trots av nedgången i BNP som landet 

har upplevt nu de senaste åren. Detta har å ena sidan bidragit till möjligheten att upprätthålla 

en mycket tydligt könssegregering i det saudiska samhället. Å andra sidan har det sedan 1960-

talet, då skolgång gjordes tillgänglig för tjejer för första gången, bildats universitet även för 

kvinnor som håller en mycket hög internationell standard. En ständigt större del av kvinnor i 

Saudiarabien doktorerar numera, ofta på prestigefyllda universitet utomlands. Effat 

Universitet har som nämnd ett mycket produktivt samarbete med et amerikanskt universitet i 

Pennsylvania.  

Även att yrkesaktiva saudiska kvinnor fortfarande är ovanligt i Saudiarabien åker flera 

saudiska kvinnor utomlands och jobbar efter fullfört utbildning. En ny generation av kvinnliga 

författare och skribenter har växt fram och satt sina litterära avtryck. Dessa behandlar känsliga 

ämnen såsom kärlek, sex och hur saudiska kvinnor träder in i en annan roll så fort de åker från 

Saudiarabien till exempelvis USA. Ämnen som förut var strängt tabubelagda behandlas och 

debatteras nu av dessa kvinnor i deras böcker och artiklar. Denna litteratur publiceras dock 

normalt inte öppet i Saudiarabien då innehållet inte anses som passande där, men flera av 

dessa författare har gjort succés i andra länder. Saudiarabien upplever utan tvekan en 

”braindrain” i och med att dessa kvinnor behöver åka utomlands för att kunna utöva det de är 

bra på. De flesta kvinnor som examinerar på ett saudiskt universitet åker som nämnt tidigare 

antingen utomlands för att kunna nyttja sin erhållna kompetens eller stannar kvar i 

Saudiarabien utanför den saudiska arbetsmarknaden.  

Prominenta medlemmar av kungafamiljen har även gjort sig till förespråkare för kvinnors 

rättigheter i Saudiarabien. Detta kan delvis tillskrivas Saudiarabiens behov av et västvänligt 

image för att upprätthålla sina internationella relationer och kan tolkas både som en möjlighet 
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och som ett hinder för realiseringen av kvinnors rättigheter i Saudiarabien. Att tillåta vissa 

utvalda kvinnor att träda in i rollen som språkrör för staten kan vara en medveten strategi från 

makthavarnas sida för att undvika att framstå som att de ger efter för press från sina kvinnor 

eller från omvärlden. De kanske vill bilda det intrycket att kvinnorna inte själva har kämpat 

sig till denna offentliga röst utan deras ledare har snällt nog gett de denna. Å andra sidan är 

dessa kvinnor som Al-Rasheed uttrycker i sin bok mycket medvetna om det maktspel de nu 

deltar i. De är inte passiva objekt som används som spelbrickor utan de spelar själva. Det 

begränsade utrymmet som de nu har uppnådd kan fort komma att ha en ”snowball-effekt”. En 

röst blir till flera, en modig artikel om tabubelagda ämnen i en tidning blir småningom så 

många artiklar att det blir omöjligt för ulama att förfölja och straffa samtliga skribenter.  

När den saudiska stat bildades användes islam som en samlande faktor. En viktig princip 

inom islam som den förespråkades för de erövrade områden var kvinnan som ett värdefullt 

objekt, värd att skydda. Kvinnans dygd, hennes renhet och religiösa fromhet blev de främsta 

symbol för den nyfödda nationens nationella identitet och styrka. Detta har sedan använts av 

den saudiska makteliten för att kontrollera saudiska kvinnors beteende och inskränka deras 

frihet och rättigheter. Detta har format en bild av den saudiska kvinna som en tilltäckt, passiv, 

undvikande och förtryckt varelse som aldrig pratar utanför hemmets fyra väggar. Denna 

kvinnosyn börjar dock mötas av ständigt starkare motstånd. Även inom islam pekar ständigt 

flera muslimska kvinnor och män på det faktum att islam har tolkats mycket strikt av den 

saudiska makteliten och att det nu har blivit dags för en omtolkning för att moderera 

religionen och anpassa den till tid vi lever i. An Naʹim hävdar som tidigare nämnd att en 

sådan omtolkning är nödvändig för att islam ska överleva som världsreligion i modern tid.  

Efter terrorattacken i USA den 11 september 2001 började kvinnor i Saudiarabien småningom 

att ta plats i det offentliga rummet. De började tala på tv och uttrycka sig öppet via andra 

sociala medier. Branden på tjejskolan i Mecka där tjejer som inte var beslöjade hindrades av 

den religiösa polisen att springa ut ur byggnaden i säkerhet hällde bensin på den redan 

pågående känsliga debatten om det systematiska förtryck kvinnor i Saudiarabien lever under. 

En nyckel till deras fortsatta kamp är utbildning. En växande medelklass med utbildade 

kvinnor och män som kan samlas och diskutera sina idéer för framtiden är ett gott 

utgångspunkt för en ständigt mer organiserad opposition. Universiteten är en naturlig arena 

för denna utveckling. Sociala medier representerar en annan nyckel. Ständigt flera saudiska 

kvinnor har tillgång till båda dessa. Islam representerar vill jag säga en tredje nyckel. Som 

nämnt börjar flera muslimska kvinnorättsaktivister att ifrågasätta de många patriarkaliska 
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strukturerna som har bygds upp kring islam. De efterfrågar en mer moderat och progressiv 

tolkning av islam som istället för att förtrycka kvinnor kan frigöra de och starka deras 

rättigheter både inom familjen och i samhället i övrigt.  

Även att den saudiska staten är välbärgat börjar även denna märka av en ekonomisk nedgång. 

Länderna med minst grad av jämställdhet mellan könen är även de med sämst ekonomisk 

utveckling. Flera experter inom utvecklingsfrågor identifierar numera stärkandet av kvinnors 

rättigheter samt deras ekonomiska självständighet som de viktigaste faktorerna i att bekämpa 

global fattigdom. Det är inte lönsamt för ett lands ekonomi att systematiskt diskriminera 

kvinnor. Utökar man kvinnors självständighet och möjligheter för egen inkomst genom att 

bland annat erbjuda tjejer skolgång har det visat sig ha en positiv effekt inte bara för 

kvinnorna själva men även för deras familjer och deras lokalsamhälle i övrigt.  

Mohantys kritik av västlig feminism blir relevant när man beaktar kvinnorna i Saudiarabien. 

Istället för att ständigt tilldela de rollen som offer för statens förtryck bör man beundra de 

framsteg kvinnorna gör. Från att vara osynliga för omvärlden har flera kvinnor tilldelats 

viktiga positioner även inom statsapparaten. Kvinnokampen i Saudiarabien dirigeras dock, 

precis som den gjorde i västvärlden, av mer priviligierade överklass – och medelklasskvinnor. 

De som talar offentligt om kvinnors frigöring i det saudiska samhället är fortfarande oftast 

saudiska prinsessor och andra högtstående högutbildade kvinnor. Förhoppningsvis förmår 

dessa att se förbi sin egen priviligierade position och bilda solidaritet med sina mindre 

priviligierade systrar, både saudiska och gästarbetande. Att uppnå solid engagemang för 

kvinnors rättigheter på gräsrotsnivå i det saudiska samhället och att detta engagemang sprider 

sig över samhällsklasser, nationalitet och religiös tillhörighet vill skapa en grund för 

förändring. Igen är nyckeln ökat tillgång till utbildning. Nästa steg för de saudiska 

makthavarna blir nu att göra skolgång inte bara tillgänglig utan även obligatorisk för båda 

tjejer och pojkar. Ett så pass ekonomiskt välmående och modernt land som Saudiarabien kan 

inte låta bli att jobba för införandet av en så uppenbar vinstskapande investering i sitt 

samhälle.  

  

Fördomar och förmyndarskap hindrar kvinnorna 

Som Hassan påpekar i sin artikel är islam per dags datum den världsreligion som i störst grad 

får uthärda förenkling och stigmatisering. Islam som kvinnors värsta fiende har uttalats så 

många gånger att det har blivit en osann sanning. De som innehar dessa fördomar mot en 
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religion som ungefär ¼ av världens befolkning har fötts inom har antingen fullständigt missat 

eller inte velat se det enorma mångfald som finns inom islam. Man kan inte lära känna en 

muslim och tro att man vet hur alla muslimer är, lika väl som man inte kan säga sig känna till 

de kristnas natur vid att lära känna en enskild person som blivit döpt i en kyrka.  

Dessa fördomar skapar ett onödigt hårt och otacksamt arbetsklimat för de många modiga 

muslimska kvinnor som står upp och talar för kvinnors rättigheter inom islam. De hamnar i ett 

ideologiskt vakuum, där de tvingas välja mellan sin religion och sin roll som förespråkare för 

kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet mellan könen. De religiöst konservativa muslimer 

som inte stödjer dessa kvinnors progressiva syn på islam använder dessa (västliga) fördomar 

mot religionen väl. De behöver egentligen inte komma med motargument för att kvinnor ska 

ges mer självständighet och större offentlig utrymme i det muslimska samhället. De behöver 

bara visa till att dessa kvinnor har gått över till fienden, den västliga aktören, vars egentliga 

syfte är att förgöra islam.  

Saudiarabiens maktstrukturer utgör hinder för kvinnors rättigheter. Saudiarabien är en 

muslimsk stat där sunni-wahhabismen utgör statsreligionen. Det har utfärdats et mycket stort 

antal fatwaer vars syfte är att reglera kvinnors beteende i det offentliga rummet och även 

deras förmåga att resa både inomlands och utomlands. Som nämnd tidigare i uppsatsen 

utfärdade Saudiarabiens maktelit en rad fatwaer under 1980-talet som en motreaktion på det 

de omtalade som den ökande graden av västligt inflytande på det saudiska samhället. Hotet 

från västvärlden användes således för att legitimera införandet av dessa fatwaer för kvinnorna. 

Deras klädsel, deras röster, deras rörelsemönster i vardagen, allt detta och mera blev föremål 

för strikta fatwaer.  

Mehrem, manligt förmyndarskap, representerar ett förkastligt sätt att begränsa kvinnors liv. 

Denna princip skapar även mycket ojämna maktrelationer inom familjen. En kvinna som är 

underkastat männen i sin egen familj får naturligt nog svårare att ge sig på et förtryckande 

statsapparat. När kvinnor är beroende av sina män, sin pappa eller en äldre bror för att kunna 

uppsöka läkare, öppna ett bankkonto eller göra en polisanmälan är man som kvinna förtryck 

från vaggan till graven. Vad kan en kvinna i Saudiarabien göra om hon utsätts för övergrepp 

av sin manliga förmyndare? Eller om hennes förmyndare inte tycker att hon ska ha ett eget 

bankkonto eller inte prioriterar hennes hälsa tillräckligt för att orka följa med henne till 

vårdcentralen?  

Synen på mehrem bland saudiska kvinnor är dock splittrat. I förra avsnittet uttryckte jag nog 

en ganska västliginspirerad syn på denna princip. Det finns dock betydligt motstånd mot 
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mehrem även inom Saudiarabien. Som nämnt pågår exempelvis en diskussion om man ska 

frigöra kvinnor som är fyllda 35 från påbudet om en manlig förmyndare. Även att detta kan 

verka som en mycket begränsat framgång för de som är emot principen i sin helhet, är det ett 

mycket viktigt steg eftersom det tas inom den religiösa makteliten i Saudiarabien och således 

tas inom ramarna för islam. Al-Rasheed omtalade i sin bok även två (huvud)grupper av 

kvinnor som har bildats i frågor om kvinnors ökade rättigheter i Saudiarabien. De 

västorienterade, moderna kvinnorna som använder sig av FN konventioner när de förespråkar 

sina och andra kvinnors rättigheter gentemot de islamiska kvinnorättsförkämparna som söker 

sig bakåt i tiden till den perioden de omtalar som islams guldålder, där kvinnorna innehöll 

viktiga positioner i samhället och njöt av sin makt och frihet på linje med männen. Dessa 

kvinnor tolkar möjligtvis mehrem på annorlunda sätt än sina moderna västinspirerade 

medsystrar. De kanske inte så gärna vill avskaffa mehrem i sin helhet då de erkänner 

viktigheten av det skydd principen faktiskt kan erbjuda kvinnan.  

Huvudproblemet med mehrem som jag ser det är dock att kvinnan blir så beroende av sina 

manliga familjemedlemmar och detta skapar en orättvis maktstruktur på familjenivå som även 

får effekt på det lokala och nationella nivå. Om ens manliga familjemedlemmar ger en frihet 

till att göra det man vill kanske man som kvinna inte ens reflekterar över denna princip i sitt 

vardagliga liv. Ens pappa eller ens man kanske tillåter en att åka utomlands och hantera sin 

egen ekonomi utan att man ens behöver diskutera kring detta. Problemet uppstår inom de 

familjer där mehrem används som ett förtryckande maktmedel av de manliga medlemmarna 

för att kontrollera, kanske även medvetet plåga och förstöra för de kvinnliga medlemmarna. 

Alternativet, att kvinnan står utan rättsligt skydd i ett patriarkaliskt land som Saudiarabien i 

nuläget måste kunna sägas vara, är kanske fortfarande ett betydligt mer skrämmande scenario 

för de kvinnor som uttrycker önska om att behålla mehrem.  

Den svåra situationen för kvinnor i Saudiarabien är som nämnt resultat av en mycket strikt 

tolkningstradition av islam. Dessutom har islam använts som verktyg av en kungafamilj som 

inte så gärna vill bli av med sin ofattbara rikedom och makt. Islam i denna kontext kan 

således sägas tjäna mycket specifika, kanske även personliga intressen. Som An Naʹim 

påpekar är en tolkning av islam som legitimerar förtryck av andra individer en perverterad 

form av en i utgångspunkten mycket frihetsorienterad religion. Att påtvinga någon sin egen 

tolkning av islam och sharia strider mot själva fundamentet av islam. Islam kommer alltid att 

prägla politiken i länder med en muslimsk majoritet eller en betydlig muslimsk minoritet 

eftersom deras värden och intressen kommer forma den politik som förs i det landet. Däremot 
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förespråkar An Naʹim en stat som öppnar för allas religiösa frihet, även de som inte har valt 

islam som sin religion. Detta menar han är nödvändigt för att islam och sharia ska överleva i 

vår tid. Som jag tolkar An Naʹims resonemang kring islams roll i samhället skulle han inte 

erkänna mehrem som en giltig islamiskt princip då denna fasthåller en ojämn maktfördelning 

mellan man och kvinna och dessutom inte erkänner kvinnan som en självständig och myndig 

individ. Mehrem utgör även ett tvångsmedel mot kvinnan vilket gör henne inkapabel att fatta 

egna beslut, även beslut som angår hennes religiösa trosuppfattning.    

 

Tvång är aldrig lösningen 

Quraishi-Landes talade klarspråk i sin artikel när hon visade till specifika fall där kvinnor som 

blivit dömda i islamiska domstolar för zina, utomäktenskaplig sex, inte tjänade på det 

internationella samhällets glödande engagemang för deras öde. En del västliga aktörer 

tenderar olyckligtvis att per automatik dra ett likhetstecken mellan islam och de fallen av brott 

mot mänskliga rättigheter man bevittnar inom vissa muslimska stater och samhällen. Denna 

generalisering är inte bara inaktivt i kampen för kvinnors rättigheter i länder som 

Saudiarabien utan den kan även ge vatten på kvarnen till de religiöst konservativa makthavare 

som önskar att upprätthålla de diskriminerande och orättvisa maktstrukturerna. I värsta fall 

kan denna typ av västligt fördömande av islam provocera ledare i muslimska länder vilket i 

sin tur kan gå utöver de kvinnor det internationella samhället i utgångspunkten ville skydda 

med sitt engagemang. Exemplet som Quraishi-Landes tog upp i sin artikel visade tydligt hur 

illa det kan gå om västliga stater, aktörer och/eller organisationer engagerar sig på fel sätt.    

Elena Namli påpekar att man inte kan förvänta sig att en annan typ av kultur än den västlig-

liberala utan förbehåll ska implementera de västlig-liberala mänskliga rättigheterna i sitt 

lagsystem. An Naʹim påpekar att islamiska principer inte kan formas till positiv lag eftersom 

religionen baseras på en individs personliga övertygelse hellre än en absolut lag som ska vara 

gällande i en hel stat. Som jag tolkar dessa två författares argument gör båda de religiöst 

konservativa och de västlig-liberala aktörerna fel. Religiösa konservativa vill tvinga muslimer 

att följa en viss tolkning av sharia som har vävds in i deras nationella lagsystem. 

Konsekvensen av att inte följa deras tolkning av sharia blir då att de individerna som befinner 

sig i opposition till befintlig shariaförtolkning döms som kriminella eftersom de då bryter mot 

lagen.  
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Västvärlden å andra sidan tror sig ha hittat det slutgiltiga ”universella” svar på hur de 

mänskliga rättigheterna ska implementeras. De önskar att erbjuda de som inte har varit med 

om denna ”uppenbarelse” ett färdigt paket. Detta är dock bara en ny form för tvång. Principer 

som andra har tolkat som sedan ska tvingas på ett lands befolkning. Som Namli uttryckte i sin 

artikel jag tidigare refererat till är denna form för tvång i strid med liberalismens yttersta 

princip, som är individets fria val. Denna princip delas av islam, nämligen att individet fritt 

ska välja att hänge sig till religionen och göra denna till sin egen. Att införa lagändringar som 

stärker kvinnors rättigheter eller som minskar den systematiska diskrimineringen av kvinnor i 

samhället måste därför ske som resultat av folkviljan i det samhället. Precis som religiös 

övertygelse uppenbarar sig inom en individ växer principer om alla människors lika värde och 

individuell frihet fram inom ett samhälle som får märka de positiva effekterna av att alla får 

delta på lika villkor. Skolgång och utbildning skapar en kritiskt tänkande befolkning som i 

större grad förmår att ifrågasätta sina ledares beslut när dessa verkar tjäna specifika intressen 

framför det gemensamma bästa. För att åstadkomma det gemensamma bästa måste både 

islamiska och västliga ledare vara villiga att kompromissa med sina principer för att hitta 

minsta gemensamma nämnare och därifrån påbörja en diskussion om hur kvinnors rättigheter 

ska realiseras till fullo. Detta har väl och märka inte blivit en realitet i något land i världen i 

dag, men med rätt typ av dialog, med rätt typ av engagemang och med fokus på skolgång och 

utbildning för alla kan vi tillsammans skapa små ljusglimt längs en mycket invecklad väg till 

en rättvis och jämställd värld.  
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