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1. Introduktion 

 

Under flera år har jag varit nyfiken på den extrema muslimska rörelsen i Afghanistan. 

Hur talibanerna terroriserade invånarna i landet och då speciellt kvinnorna. De senaste 

åren har det varit otäckt tyst kring talibanerna och deras förehavanden i Afghanistan, 

bara vid enstaka tillfällen har vi i väst fått rapporter om situationen i landet. Varje gång 

kände jag en växande maktlöshet. Varför hjälpte ingen detta förtryckta folk, hur kunde 

omvärlden och speciellt den muslimska världen acceptera att ett helt land med dess 

invånare hölls i ett sådant järngrepp av en terroriströrelse med muslimska förtecken? 

Efter den 11 september 2001 vändes världens blickar äntligen mot Afghanistan och 

talibanerna. Amerikas ursinniga hämnd och sökande efter Usama bin Ladin och Mulla 

Omar krossade talibanstyret och under december 2001 började de fly landet. Äntligen 

kunde männen raka sig och kvinnorna slängde sina burqor och gick tillbaka till arbetet. 

Musik, drakflygning och fotboll blev åter igen tillåtna nöjen. 

 

1.1 Syfte och avgränsning 

 

Med den här uppsatsen vill jag belysa hur talibanerna tolkar Koranens sharia 

lagstiftning och hur tolkningen skiljer sig från andra muslimska stater. För att begränsa 

ämnet har jag valt att koncentrera mina studier till några av de mest uppmärksammade 

tolkningarna nämligen kvinnans situation, slöjan och skägget. I min jämförelse med 

andra muslimska grupper har jag hållit mig till hur muslimerna i Nigeria, Egypten och 

Iran tolkar lagarna. 

 

1.2 Metod 

 

Som grund för uppsatsen har jag använt mig av litteratur om Afghanistan, dess 

historiska utveckling och situation under de senaste årens talibanstyre. Jag har också 

undersökt flera böcker om talibanerna, deras uppkomst, expansion och religiösa idéer. 

För att ha en chans att förstå hur talibanerna kunde komma till makten och hur de 

kunde genomföra sina stränga islamiska reformer utan protester från folket har jag 

även studerat flera böcker om Afghanistans historia. För att kunna besvara min 

frågeställning; hur talibanernas tolkning av Koranens sharia skiljer sig från andra 

muslimska rörelser har jag dels studerar delar av Koranens suror samt litteratur om 
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andra muslimska länders tolkning och jämfört med det material jag fått fram om 

talibanerna. 

 

1.3 Disposition 

Jag har valt att disponera den här uppsatsen tematiskt med början i det historiska 

perspektivet för att ge läsaren den bakgrundsinformation som jag anser är nödvändig 

för att fullt ut förstå talibanernas sätt att agera. Jag förklarar också vad sharia 

lagstiftningen och dess rättssystem betyder och vad det står för innan jag går i på 

talibanernas tolkning. För att ge deras tolkning ett vidare perspektiv har jag jämfört 

några av talibanernas stränga regler och lagar med de sharia lagar som tillämpas i 

Nigeria, Egypten och Iran. 

 

2. Afghanistan och talibanerna 

 

Sedan mitten av 1990-talet har talibanerna till och från figurerat i nyhetssändningar 

och tidningsartiklar. Efter Sovjetunionens ockupation framstod talibanerna nästan som 

en befrielsearmé och visst befriade de Afghanistan på ett sätt. Under deras tid vid 

makten utrotade de mer eller mindre kriminaliteten i Afghanistan och det blev åter igen 

säkert att färdas längs vägarna i landet. Av många hyllades talibanerna som hjältar 

innan de stränga sharialagarna och sedlighetsministeriets regler helt förändrade många 

afghaners vardag, speciellt kvinnornas. Under de år av motsättningar och oroligheter 

som följde talibanernas maktövertagande 1996 har landet mer eller mindre raserats. 

Bevattningskanaler har förstörts, brunnar förgiftats och den viktiga åkermarken är på 

många ställen obrukbar på grund av minor. Infrastrukturen har kollapsat, sjukhus och 

skolor är illa underhållna. När talibanerna förlorade makten i Afghanistan vintern 2001 

lämnade de efter sig ett sargat land men ett befriat folk. Jag tycker det är intressant och 

viktigt att belysa de extrema islamistiska rörelser som finns. Vad de står för och vad de 

vill åstadkomma. På så sätt kan världen kanske förhindra att fler länder och folk utsätts 

för det förtryck som talibanerna utövade på invånarna i Afghanistan. 

 

2.1 Afghanistans historia 

 

Afghanistan är ett övervägande bergigt land med den evigt snöklädda bergskedjan 

Hindukush i nordost som når 7 700 meter över havet. Landets yta beräknas enligt 
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officiell statistik till 652 225 kvadratkilometer, dess befolkning uppskattades i juli 

2000 till omkring 25 838 800 personer enligt den amerikanska 

underrättelseorganisationen CIA. Den enda professionella folkräkning som någonsin 

genomförts i landet gjordes 1979 och då uppgick invånarantalet till 15,5 miljoner, av 

dessa var ungefär 2,5 miljoner nomadiserande boskapsskötare.1 

 

Befolkningen utgörs till 55 procent av afghaner (pashtuner), som främst bor i landets 

södra och östra delar, 25 procent av iranska tadzjiker i nordost och väst samt knappt 10 

procent uzbeker och turkmener. Andra folkgrupper i landet är bland annat belucher, 

hazarer, kirgizier, kazacher och mongoler. Afghanistan har en lång och brokig historia 

och har bland annat befunnit sig under såväl persiskt, grekiskt och mongoliskt välde.2 

 

Under tusentals år var Afghanistan en viktig knutpunkt för handel och kulturella 

influenser mellan kontinenterna. Sidenvägen – den uråldriga karavanvägen från Europa 

till Kina – passerade längs olika sträckningar genom norra Afghanistan och de 

centralasiatiska republikerna. Först under 1700- 1800-talen förvandlades Afghanistan 

från centrum till periferi sedan billiga sjötransporter och järnvägar konkurrerat ut 

kamelkaravanerna.3 

 

Riket i sin nuvarande form uppstod 1747 då Ahmad Shah Durrani utsågs till härskare. 

Under 1800-talet låg landet i skärningspunkten mellan brittiska och ryska intressen. 

Kampen om inflytandet där britterna under perioden 1839-1914 i allmänhet hade 

övertaget, gav upphov till blodiga strider tills Rawalpindifreden gjorde landet 

självständigt. Efter andra världskriget skedde ett visst närmande till Sovjetunionen som 

gjorde betydande biståndsinsatser i landet. I början av 1970-talet tillspetsades de 

inrikespolitiska motsättningarna och 1973 avsattes kung Mohammad Zaher Shah efter 

40 år till makten i en oblodig statskupp av sin svåger Daud Khan. 1978 genomfördes 

ytterligare en statskupp och då tog kommunistpartiet (PDPA) makten. Den nya 

regimen planerade en stor jordreform, ”befrielse” av kvinnorna och ett avskaffande av 

de traditionella koranskolorna. Protesterna mot regimen övergick till fullt uppror och i 

augusti 1979 avsattes och dödades regimens starke man Hafezollah Amin. I december 

                                                           
1 Carl Johan Gardell - Afghanistan och talibanerna 2001 
2 Bra Böckers lexikon 
3 Carl Johan Gardell – Afghanistan och talibanerna 2001 
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samma år ockuperades landet av sovjetiska trupper som tillsatte en marionettregering 

under Babrak Karmal. Efter tio års ockupation lämnade de sovjetiska staterna landet 

den 15 februari 1989. Då hade omkring 5,5 miljoner afghaner flytt landet och över en 

miljon dödats. Dammar, vägar, hus och åkrar var bombade eller minerade.4 

 

Sedan den sovjetiska reträtten fortsatte kriget i ytterligare tre år mellan den 

kvarvarande regimen och ett betydande antal olika mujahidin - rörelser. Efter det att 

den siste sovjetstödde presidenten avgick i april 1992 inträffade en regelrätt 

statskollaps. Afghanistan föll sönder i en mängd krigsherrestyrda mikrostater. Anarkin 

ledde vägen för talibanmilisen som fram till hösten 2001 kontrollerade 95 procent av 

landets yta.5 

 

2.2 Talibanernas uppkomst och frammarsch 

 

Talibanerna började som en islamisk reformrörelse. Under hela islams historia har 

reformrörelser förändrat både trosutövningen och det politiska och sociala livet. 

Muslimska nomadstammar krossade andra muslimska imperier och förändrade dem, 

varefter de i sin tur urbaniserades och så småningom dukade under. Dessa politiska 

förändringar har alltid möjliggjorts genom principen om jihad. Talibanernas 

uppfattning om islam, jihad och samhällsdaning var främmande för Afghanistan, 

eftersom de inte påminde om någon av de islamiska rörelser som hade vuxit fram 

under kriget mot Sovjetunionen. Talibanerna var inte radikala islamister i stil med 

Muslimska brödraskapet, de var inte sufiska mystiker och inte traditionalister. De 

passade inte in någonstans i det spektrum av muslimska idéer och rörelser som hade 

utvecklats i Afghanistan mellan 1979-1994. Talibanerna representerade bara sig själva 

och erkände ingen annan islam än sin egen. Men de hade en ideologisk bas – en extrem 

inriktning av Deobandi -skolan, som predikades av pakistanska islamistiska partier i de 

afghanska flyktinglägren i Pakistan. 

 

Deobandi är en gren av den hanafitiska skolan inom sunnitisk islam och fanns redan 

tidigare i Afghanistan, men talibanernas tolkning av Deobandi-skolan har inga 

paralleller någonstans i den muslimska världen. Deobandi-skolan uppstod i brittiska 

                                                           
4 Bra Böckers lexikon 
5 Carl Johan Gardell – Afghanistan och talibanerna 2001 
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Indien, inte som en reaktionär utan som en framsynt rörelse, som vill reformera och 

ena det muslimska samhället som kämpade under ett kolonialvälde lett av icke- 

muslimer. Skolans främsta ideologer var Mohammed Qasim Nanautawi (1833-1877) 

och Rashid Ahmed Gangohi (1829-1905) som grundade rörelsens första koranskolor i 

Deoband i centrala Indien. Deobandi-skolan ville utbilda en ny generation lärda 

muslimer som skulle återupprätta islamiska värderingar på grundval av intellektuell 

kunskap, andlig erfarenhet, sharia-lagstiftning och tariq (vägen). Genom att lära ut hur 

eleverna skulle tolka sharia, försökte de harmonisera de klassiska sharia-texterna med 

den samtida verkligheten. Deobandi-skolan hade en restriktiv hållning till kvinnans 

roll, var emot alla former av hierarki inom den muslimska gemenskapen och tog 

avstånd från shiiterna – men talibanerna skulle dra ut deras trossatser till konsekvenser 

som var så extrema att Deobandi-skolans grundare aldrig skulle känna igen dem. 1879 

fanns det tolv Deobandi-drivna koranskolor i Indien och de hade många afghanska 

elever. 1967, när Deobandi-rörelsen firade 100-årsjubileum fanns det 9 000 

deobandiska koranskolor i södra Asien.6 

 

Embryon till det sena 1900-talets radikala islamitiska rörelser uppstod i början av 

1970-talet. De första islamisterna i Afghanistan var studenter, de flesta verksamma vid 

universitetet i Kabul. De afghanska islamisterna förkastade nationalism, etnicism, 

feodalism, klantänkande och klasser till förmån för en universell muslimsk gemenskap. 

Precis som kommunisterna var de modernister; de ville omvandla samhället genom 

revolution ”uppifrån” med staten som verktyg, satsa på social rättvisa och utbilda både 

kvinnor och män. 

 

De unga talibanernas vagga stod i Pakistan, i de afghanska flyktinglägren. Som elever i 

madraser – religiösa internatskolor i moskéerna – hade de berövats all erfarenhet av 

kvinnor och varje form av världslig utbildning. Den flyktade föräldragenerationens 

kunskaper inom jordburk, boskapsskötsel, industri och hantverk fördes inte vidare av 

flyktinglägrens mullor. Det multietniska – och multireligiösa – Afghanistans toleranta 

traditioner gick också förlorade. I madraserna formades ett transproletariat, en 

generation av fanatiker utan rötter i det afghanska samhället.7 

                                                           
6 Ahmed Rashid – Talibanerna 2000 
7 Carl Johan Gardell – Afghanistan och talibanerna 2001 
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3. Sharia lagstiftningen 

 

Det arabiska ordet sharia översätts ofta ”vägen till vattenstället” och ett liv i enighet 

med denna gudomliga lag är det ideal som i slutänden leder till frälsning och paradis. 

Traditionellt uppfattas sharia som allomfattande och sägs inbegripa regler för såväl det 

sociala livet som det rituella, samt etiska regler och dietregler.8 

 

Sharia är beteckningen på den religiösa lag som betraktas som den ultimata 

oföränderliga rättsordningen av religiösa muslimer. Sharia omfattar alla juridiska 

aspekter enligt en modern definition, såsom civilrätt, offentlig och internationell rätt. 

Men sharia omfattar också regler som enligt ett svenskt sätt att tänka inte faller inom 

juridikens domäner utan snarast hör till religionens eller det sociala livets område.9 

 

I det traditionella, gamla, muslimska samhället reglerades i princip (om än inte alltid i 

praktiken) såväl den enskildes som samhällets liv i alla avseenden av Sharia. Ur 

Koranen och ur haditherna (traditionerna om vad Muhammed sagt och gjort i olika 

situationer) härleddes alla reglerna: 

 

Reglerna för andaktsliv 

Familjerätt och arvsrätt 

Administrationsregler och krigsrätt 

Straffrätt och vedergällningsregler 

Handelsrätt och regler för ekonomiska transaktioner 

Reglerna för tillåten och otillåten föda och dryck 

Reglerna för klädsel för män och kvinnor 

Etikettsreglerna 

 

I varje fråga, av vad slag de må vara, kan man, och bör man, fråga vad Guds Sharia 

säger, vad som är plikt, vad som är rekommenderat, vad som är tillåtet, klandervärt, 

eller förbjudet. 

 

                                                           
8 Religionslexikonet 1999 
9 Johanna Schiratzki – Muslimsk familjerätt 
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Arbetet med Sharia-rätten och dess tillämpande i ett allomfattande system av regler 

kallas fiqh. Ur Koranen och Profetens sunna tolkar men fram tillämpliga regler. Ulama, 

lärde blir i första hand beteckningen på teologerna -juristerna som arbetar med Sharia. 

En faqih kallas en sådan religionslärd jurist som är specialist på Sharia och på fiqh. 

Han söker i Koranen och i sunna efter de regler eller prejudikat som liknar den aktuella 

frågan, och avger fatwa, ”utlåtande”, där han förklarar vilket handlande som är 

islamiskt.10 

 

I egenskap av religiös lag kan sharia jämföras med judendomens talmud och 

kristendomens kanoniska lag. De tre regelverken liknar varandra på många punkter, 

men skillnaderna är också stora. T.ex. har de muslimska religiösa ledarna aldrig, så 

som den kristna kyrkans ledare gjort, ”givit till kejsaren vad kejsaren tillhör”. (Matt 

22.21) Tvärtom har de hävdat att de världsliga ledarna i det muslimska samhället inte 

har någon auktoritet annat än under sharia. Det innebär att de världsliga ledarna är 

underordnade de religiösa reglerna även om man ibland har ifrågasatt att endast 

medlemmarna av ulema skall ha rätt att tolka sharia. 

 

Sharia i dess ursprungliga form, som den predikades och tillämpades av profeten 

Muhammed (död 632 e.Kr.) under dennes livstid och den första tiden efter hans 

bortgång, var en religiöst etiskt kodex som saknade institutionell struktur. 

Utvecklingen av sharia har skett i olika rättsskolor. Sunnitisk islam räknar idag med 

fyra rättsskolor och shi´itisk islam framför allt en rättsskola, den dja´fariska.11 

 

3.1 Sharias rättskällor 

 

Enligt shi´itisk uppfattning finns det fyra rättsvetenskapliga källor, sunna – det vill 

säga profetens och imamernas (den shi´itiska världens religiösa ledare) ord, handling 

och tysta godkännande, idjma – samstämmighet och aql – logiskt resonemang.12 

 

När man talar om ”fundamentalistiska” eller ”integristiska” grupper, så menar man 

dem som vill att sharia åter skall vara samhällets lag, om än i nytolkad form. Man får 

                                                           
10 Jan Hjärpe – Islams värld 1990 
11 Johanna Schiratzki – Muslimsk familjerätt 
12 Johanna Schiratzki - Muslimsk familjerätt 
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åter gå till Koranen och Muhammeds sunna för att finna den islamiska lag som ska 

gälla i den nutida staten. Det är dessa konkreta, av specialisterna i fiqh härledda 

reglerna som skall vara statens lagar och ordningar. Kravet har lett till bittra 

motsättningar mellan sekularisterna, som menar att religionen och dess regler inte är 

samhällets sak, utan den enskildes och den troende gruppens, och ”fundamentalisterna” 

som ser religionen som till sitt väsen en samhällsordning, och alltså kräver en stat för 

att religionen ska kunna utövas. ”Fundamentalisterna” avvisar alltså den andra 

ståndpunkten, den att se i islam och i Sharia en inspirationskälla för lagstiftningen, en 

vägledning i vilka värderingar och principer som lagstiftarna skall följa, men inte som 

den gällande lagen. 

 

Vad som saknas idag är en auktoritet, vars tolkning skulle erkännas i hela, eller större 

delar av den muslimska världen. Istället finns det djupa motsättningar.13 

 

3.2 Slöjan, huvudduken och helskägget 

 

Koranen sysselsätter sig egentligen inte med slöjan, ”hijab”. Hijab betyder 

bokstavligen att dölja. Den kallas ”chador” i Iran och ”purda” i Pakistan. Koranen 

kräver inte att kvinnor ska skyla kroppen från topp till tå, bara att de klär sig anständigt 

och inte visar upp sig för andra än sina män. I Koranen (24:30-31) talas bara om 

anständig klädsel, det vill säga att både män och kvinnor ska skyla kroppsformer och 

genitalier. I Koranen (24:30) står: ”Säg till de rättrogna, att de behärska sin blickar/när 

de möter andras kvinnor/och akta sin lem; detta är lämpligast för dem.” Där står också 

(24:31): ”Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de/på samma sätt/behärska sina 

blickar/när de ser främmande män/och akta sin lem och ej visa sina behag 

undantagandes vad som alltid är synligt därav …” 

 

Inget tyder på att Muhammed någonsin krävde att alla islamiska kvinnor skulle bära 

slöja, det vill säga beslöja sig från topp till tå. Koranen kräver det som sagt inte heller. 

Det var först efterträdarna, särskilt Umar och senare uttolkare, av vilka många hade en 

hellenistisk – bysantinsk bakgrund, som i enighet med den skarpa könsskillnaden 

gjorde bruket av hijab gudomligt och slöjan till en oskiljaktig del av islam. Uttolkare 

                                                           
13 Jan Hjärpe – Islams värld 1990 
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som gick längre än Koranen och Muhammed krävde att muslimska kvinnor skulle 

skyla sig totalt. De föreskrev hijab och gjorde det obligatoriskt för kvinnor att täcka 

hela kroppen. Vissa gick så långt att de ansåg att det var mot islam att visa det minsta 

av kroppen. En av de mest konservativa uttolkarna menade att ”kvinnor är 

skamfläckar, som borde skylas”.14 

 

Fram till nittonhundratalet var slöjan en del av den islamiska könsåtskillnaden. I 

århundradets början lade muslimska kvinnor – dock inte djupt religiösa, som var 

övertygade om att det var en helig plikt att bära slöja - undan slöjan och huvudduken i 

protest mot det religiöst styrda osmanska riket och dess dåliga ledning av det islamiska 

samhället. Då västerlandets kolonialmakter retirerade eller tvangs till det och många 

islamiska länder blev självständiga, verkade framtidsutsikterna ljusa. Nu skulle det 

moderna samhället byggas upp och religionen blev något sekundärt. Många islamiska 

kvinnor kastade slöjan och huvudduken och tog efter sina systrar i väst – männen 

rakade av skägget och började gå västerländskt klädda. På sextiotalet fanns färre 

beslöjade kvinnor i Mellanösterns städer än idag. 

 

När muslimska kvinnor idag tar på sig slöjan, har det inte bara en religiös betydelse 

utan också en social och politisk betydelse. Vågen kan gott ses som ett islamiskt 

”ungdomsuppror”. Medan flower power och hippierörelsen var karaktäristiska för 

ungdomsupproret i väst, är helskägget och slöjan en del av det islamiska 

ungdomsupproret. Skillnaden mellan vanliga islamiska, upproriska ungdomar och det 

islamiska ungdomsupprorets hårda kärna – män med de längsta skäggen och kvinnor 

beslöjade från topp till tå – är att den hårda kärnan inte bara protesterar mot den äldre 

generationen och de dåliga ekonomiska och sociala villkoren. De protesterar också mot 

västvärlden, som enligt deras uppfattning stöder korrupta äldre muslimska ledare och 

vidmakthåller deras förtryckarregimer. Därför kanaliserar de sin vrede också mot väst 

och västvärldens produkter av alla slag, kulturella såväl som materiella. De vill ha en 

islamisk stat; byggd på islamisk lag med en enda muslimsk ledare som tar avstånd från 

västerländska värderingar enligt mottot: ”Varken öst eller väst, islam är bäst.”15 

 

                                                           
14 Naser Khader – Familjeliv och levnadsmönster 1998 
15 Ibid. 
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4. Talibanernas tolkning 

 

Ingen afghan kräver att någon annan muslim också ska be. Islam i Afghanistan har 

alltid varit mycket tolerant – mot andra muslimska inriktningar, andra religioner och 

modern livsstil. Afghanska mullor försökte aldrig köra ner islam i halsen på någon och 

sekterism har inte varit något problem förrän på senare tid. Fram till 1992 spelade 

hinduer, sikher och judar en viktig roll i landets ekonomi. Islam hade också en fast 

förankring i Afghanistan på grund av att sharia låg i botten för all rättsskipning fram 

till 1925, då kung Amanullah började införa en civil lagstiftning och staten tog över 

verksamheten med att utbilda ulama och qazi, islamiska domare. 1946 fick Kabuls 

universitet en sharia-fakultet, där de nya lagarna integrerades med sharia. Denna 

blandning mellan det traditionella och det moderna personifierades av Mohammed 

Musa Shafiq, den siste premiärministern under den monarki som störtades 1973.16 

 

I november 1996 utfärdade den talibanska ledningen i Afghanistan föreskrifter med 

anknytning till kvinnornas roll och andra kulturella frågor. Här är ett urval av dekret 

från Departementet för sedlighetens bevarande och förhindrandet av synd. 

 

”Kvinnor, ni ska inte gå utanför era hem. Om ni lämnar hemmet ska ni inte se ut som 

de kvinnor som visade sig för alla män i moderna kläder och kosmetika innan islam 

infördes. Islam är en räddande religion som slagit fast kvinnornas värdighet. Islam har 

värdefulla råd till kvinnor. Kvinnor ska inte dra till sig uppmärksamheten från dåliga 

människor, som inte ser på dem på rätt sätt. Kvinnans ansvar är att vara hemmets lärare 

och samordnare. Hennes man, bror eller far har ansvaret för att försörja familjen med 

livets nödtorft (mat, kläder och så vidare). Om en kvinna behöver lämna sitt hem för att 

få utbildning eller socialhjälp, ska hon täcka sig i enlighet med sharialagarna. De 

kvinnor som går ut med moderna, utsmyckade, åtsittande och förföriska kläder för att 

visa upp sig, är fördömda av sharia och kan inte räkna med att komma till himlen. 

Alla familjeöverhuvuden och alla muslimer har ett ansvar i den här frågan. Vi 

uppmanar alla familjeöverhuvuden att hålla hård kontroll över sina familjer för att 

undvika sådana här samhällsproblem. Annars kommer kvinnorna att bli hotade, 

förhörda och hårt straffade, liksom deras familjers överhuvuden, av religiösa polisen.” 

 

 12



Från Hälsoministeriet kom det i november 1996 regler för statliga sjukhus och privata 

vårdinrättningar som baserades på de islamiska principerna i sharia. 

 

”Vid undersökning ska både kvinnliga patienter och manliga läkare vara klädda i 

islamiska hijab (slöjor). Manliga läkare ska inte vidröra eller se andra delar av sina 

kvinnliga patienters än den sjuka eller skadade kroppsdelen. Manliga och kvinnliga 

läkare får inte sitta ner och samtala. Om diskussion är nödvändig, ska hijab användas. 

Den person som kallar in de kvinnliga patienterna ska vara en kvinna. Kvinnliga läkare 

eller sjuksköterskor får inte gå in i de salar där manliga patienter vårdas. Den religiösa 

polisen har rätt att gå in och göra kontroller när som helst, och ingen har rätt att hindra 

dem.” 

 

I december 1996 utfärdar Departementet för sedlighetens bevarande och förhindrandet 

av synd följande dekret. 

 

”Förbud mot att musik sprids via offentliga kanaler. Levande och inspelad musik är 

förbjudet i butiker, hotell, bilar och rikshor. Vi kommer att göra kontroller inom fem 

dagar. Om ett kassettband med musik påträffas i en butik, ska butiksägaren fängslas 

och butiken stängas. Om fem personer går i god för butiksägaren ska butiken öppnas 

och brottslingen senare släppas. Förbud mot rakning och klippning av skägg. När en 

och en halv månad har gått, kommer de som har rakat av eller klippt skägget att gripas 

och hållas i förvar tills skägget har blivit yvigt. Förbud mot att hålla burfåglar och 

brevduvor. Efter tio dagar kommer vi att göra kontroller, och alla brevduvor eller andra 

fåglar som hålls som sällskapsdjur kommer att dödas. Förbud mot drakflygning. 

Förbud mot avgudadyrkan. I bilar, butiker, hotell, hem och överallt annars är 

porträttbilder förbjudna. Förbud mot spel. Förbud mot narkotikamissbruk. Förbud mot 

engelska eller amerikanska frisyrer. Män med långt hår kommer att gripas och föras till 

den religiösa polisens lokaler, där de får huvudet rakat. Brottslingen får betala frisören. 

Förbud mot låneräntor och avgifter för att växla eller skicka pengar. Förbud för unga 

kvinnor att tvätta kläder i stadens vattendrag. Kvinnor som överträder förbudet 

kommer att gripas under respektfulla, islamiska former, varpå de ledsagas till sina hem 

och deras män bestraffas hårt. Förbud mot musik och dans vid bröllopsfester. Förbud 

                                                           
16 Ahmed Rashid – Talibanerna 2002 
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mot musik på trummor. Förbud mot att en skräddare syr damkläder och tar mått på 

kvinnor. Om kvinnor eller modetidningar påträffas i skrädderiet, ska skräddaren 

fängslas. Förbud mot häxeri. Förbud mot att ignorera bönestunder eller be i basarerna. 

Bön ska ske vid de rätta tidpunkterna och i alla distrikt. All trafik är förbjuden under 

bönestunderna och alla ska bege sig till moskén.” 

 

I Peter Marsdens bok The Taliban citerar författaren vad utrikesminister Sher 

Muhammad Stranakzai, sa till Voice of Shari´a radio; 

 

”Genom genomdrivandet av Shari´a Hudud, har vi räddat livet och tillgångarna för 

miljoner människor från Heart till Jalalabad och Kabul. Ingen kan stjäla eller begå 

brott. Vi har inte introducerat den här lagen. Det här är den lag som Gud uppenbarade 

för Muhammad. De som anser att den här lagens pålagor är mot mänskliga rättigheter 

förolämpar alla muslimer och deras tro.” 

 

Den 5 december 1996 så utlyste sedlighetsmyndigheten en Hadith; 

 

”Eftersom profeten Muhammad, frid vare med honom, inte trimmade sitt skägg under 

hela sitt liv informeras härmed att alla statligt anställda ska låta sitt skägg växa inom en 

och en halv månad, i enlighet med den noble Hadith av Profeten, för att bli sedd som 

en sann muslim.” 

 

Talibanernas talesman Mullah Wakil Ahmed sa till det Arabiska magasinet Al-

Majallah bland annat att …”Allmänna val är oförenliga med Shari´a och därför 

förkastar vi dem. Istället rådfrågar vi framstående vetenskapsmän som uppfyller vissa 

villkor.” 

 

4.1 Vad säger Koranen? 

 

I Koranen finns det suror och verser som tar upp kvinnornas situation, hur de bör klä 

sig och bete sig men även vilka rättigheter de har vid till exempel arv eller äktenskap. 

Man får dock inte förglömma att det finns minst lika många verser om män om inte 

fler. Vilka skyldigheter de har gentemot familjen och religionen. Det är också viktigt 
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att komma ihåg att de regler och uppmaningar som finns i Koranens suror är skrivna i 

en annan tid. 

 

Talibanerna har dåliga begrepp om islamisk och afghansk historia, innehållet i sharia 

och Koranen och den politiska och teoretiska utvecklingen i den muslimska världen 

under 1900-talet. Medan den islamiska radikalismen under 1900-talet har en lång 

tradition av vetenskapliga skrifter och debatt, har talibanerna inget sådant historiskt 

perspektiv och ingen tradition. Det finns inget talibanskt manifest, ingen vetenskaplig 

analys av islamsk eller afghansk historia. Deras kontakter med den radikala islamitiska 

debatten runt om i världen är minimal, och deras kunskaper om sin egen historia är 

ännu mindre. Detta har skapat en kunskapsfientlighet – en mörkmannamentalitet – som 

inte ger utrymme för någon debatt, inte ens med andra muslimer.17 

 

En stor del av Koranen består av uppmaningar, riktlinjer och råd till människorna, på 

samma sätt som det i Bibeln finns Tio Guds bud. Både i Bibeln och Koranen finns 

uppmaningar att inte döda andra, inte begå äktenskapsbrott och att inte stjäla. Det mest 

tydliga exemplet på hur konkret Koranen är syns på våra gator nämligen slöjan. Den 

har debatterats i oändliga tider och idag är den frågan kanske hetare än någonsin. 

Talibanernas extrema tolkning av Koranen och sharia gör det förbjudet för kvinnor att 

vistas ute utan att iklä sig burqa, detta heltäckande klädesplagg som nätt och jämt låter 

bäraren se något av omvärlden. 

 

I Koranen står det följande i sura 24:30-31; 

 

”Och säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin 

sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. 

 

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin 

sinnlighet och inte visa mer av sina än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt 

dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de ska inte låta sina behag 

skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, 

sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor eller barn som ännu 

                                                           
17 Ahmes Rashid – Talibanerna 2002 
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inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att 

dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger (över era 

fel och synder); kanske skall det gå er väl i händer!” 

 

I den senaste utgåvan av Koranen på svenska finns det kommentarer av Muhammad 

Asad. Till dessa två verser skriver han bland annat följande; 

 

”De helt avgörande orden i denna föreskrift är den till både män och kvinnor riktade 

maningen att ”sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet”; i ljuset av denna 

maning är det klart att det inte bara är med kläder som Koranens samhällsmoraliska 

principer skall upprätthållas utan det är människans – mannens likväl som kvinnans – 

uppträdande som ut moralisk synpunkt är avgörande … Substantivet khimar betecknar 

slöjan som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana 

att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentarer bars denna slöja före Islam 

mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen, och eftersom 

kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, 

lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas därför här att dölja den med hjälp av 

en khimar.” 

 

Här står ingenting om att hela kroppen ska täckas med tyg och att ansiktet ska döljas 

bakom ett galler. Att kosmetika och färggranna kläder är förbjudet. I talibanernas 

Afghanistan slogs och pryglades kvinnor om de hade fel färg på skorna, använde de 

nagellack riskerade de att få fingrar avhuggna. 

 

Latifa var 16 år när talibanerna intog hennes hemstad Kabul och i sin bok ”Mitt 

förbjudna ansikte” berättar hon bland annat; 

 

”Vi fick höra om en kvinna som hade gått ut en dag, klädd i enbart chador (en sjal som 

muslimer sveper kring huvud och axlar) och med Koranen tryckt mot bröstet. 

Talibanerna kom genast och började piska henne. Hon protesterade. 

- Det här har ni inte rätt till, se själva vad som står i Koranen! 

Under misshandeln ramlade nästan genast hennes Koran ner på marken, och ingen av 

angriparna gjorde någon ansats att plocka upp den … Men Koranen får aldrig läggas 
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direkt på marken. Om de verkligen läst den bok de påstod sig anse vara så helig, skulle 

talibanerna ha vetat det.” 

 

Händelsen speglar på ett tydligt sätt talibanerna. Det är inte Koranen och dess ord som 

är viktiga utan makten och speciellt makten över kvinnor. Det handlar inte längre om 

religion utan om kontrollbehov och maktmissbruk. Talibanernas sätt att styra landet 

och kontrollera folket har likheter med nazityskland där ingen gick säker, där grannar 

angav varandra och ingen vågade ha någon avvikande åsikt. 

 

4.2 Hemmet som husarrest 

 

Koranen har många verser om kyskhet, samliv mellan äkta makar och äktenskapsbrott. 

Allt sexualliv ska äga rum inom äktenskapet. Det är innebörden i den kyskhet som 

omtalas i till exempel sura 33:35. Otukt fördöms till exempel i sura 25:68 och 6:152. 

Sura 4:19 anger straffet för ”skändighet” som anses innebära äktenskapsbrott: 

 

”Mot alla dem av er kvinnor som begår skändighet skall ni tillkalla fyra vittnen bland 

er, vittnar dessa så kvarhåll dem inomhus tills döden tar dem eller Gud bereder dem 

någon annan utväg!” 

 

Att kvarhålla kvinnorna inomhus kan innebära en husarrest tills de ångrar sig. Under 

islams historia har versen tolkats mer brutalt. Man har använt texten som stöd för att 

mura in kvinnor levande. Senare utvecklades detta straff vidare och man började stena 

äktenskapsbryterskor till döds. Men detta straff har alltså inget stöd i Koranen.18 

 

Under talibanernas regim i Afghanistan uppmanades kvinnor att hålla sig hemma och 

inte visa sig ute. På vissa ställen målades även husens fönster svarta för att 

förbipasserande inte av misstag skulle råka se en kvinna i fönstret. På andra ställen 

målades fönstren svarta av andra anledningar. 

 

”Inga mer engelskalektioner, inga tidningar, jag bedövar mig med rosigt töntiga 

indiska filmer som Daoud kommer hem med. För att talibanerna inte ska se ljuset från 

                                                           
18 Christer Hedin – Islam enligt Koranen 
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TV-rutan när utegångsförbudet har inträtt kommer min farbror och målar över fönstren 

till den lilla salongen och matsalen, vilka vetter mot gatan, och till sovrummen och 

vardagsrummets veranda. Det är bara köksfönstret, i andra änden av våningen, som 

tillåter oss att se ut mot moskén och skolan, där man nu bara ser pojkar som sitter i ring 

runt en mulla och reciterar Koranen.”19 

 

4.3 Skägget 

 

Männen anmodades att odla sitt skägg eftersom Muhammed aldrig rakade sig eller 

klippte sitt skägg. Den som hade dålig skäggväxt eller för kort skägg greps och 

pryglades av sedlighetspolisen. Medan skägget skulle vara långt skulle håret vara kort. 

Långt hår ansågs som en amerikansk frisyr och allt som symboliserade västerlandet 

föraktades. Den man som ertappades med långt hår ”kommer att gripas och föras till 

den religiösa polisens lokaler, där de får huvudet rakat. Brottslingen betalar frisören.” 

(dekret från ledningen för Amr bel-Maruf i Kabul december 1996) 

 

5. Jämförelse med andra tolkningar 

 

Nigeria 

 

Nigeria har ingen statsreligion. Hausa-fulani i norr är med få undantag muslimer och 

ser religionen som ett viktigt uttryck för sin kultur. Igbo och andra folk i sydöst är till 

större delen kristna, oftast katoliker. Yoruba i sydväst är splittrade mellan kristendom 

(protestantism och lokala sekter), islam och den traditionella religionen, samma sak 

gäller folken i mellersta Nigeria. (Nigeria – Utrikespolitiska institutet 2002) 

En av de viktigaste konfliktfrågorna i Nigeria under de senaste årtiondena har varit 

vilken ställning som sharia ska ges. Under kolonialtiden omfattade den muslimska 

rättsutövningen i norra Nigeria alla aspekter, inklusive straffrättsliga, även om straff 

som amputation och stening var förbjudna. Med några få undantag ändrade britterna 

alltså inte på det rättsliga arvet från Sokotokalifatet. Under de två första decennierna av 

självständighetstiden skedde inte heller några avgörande förändringar i norra Nigeria. 

Det var först efter 1979 som några mer genomgripande ändringar kom till stånd. 

Frågan om de islamiska lagreglernas federala status hamnade då i fokus. Islamister 

                                                           
19 Latifa – Mitt förbjudna ansikte 2002 
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som ville omvandla Nigeria till en islamsk stat ansåg att sharia skulle ges federal 

status.20 

 

På 1980- och 1990-talen inträffade flera blodiga sammanstötningar mellan muslimer 

och kristna. 1999 vandaliserades kyrkor i mellersta Nigeria av medlemmar i 

Muslimska Brödraskapet. På hösten samma år skärptes konflikten mellan muslimerna i 

norr och övriga nigerianer då först en, sedan flera delstater i norr beslöt införa 

muslimska sharialagar. I februari 2000 krävdes hundratals dödsoffer, först då kristna, 

främst igober, som demonstrerade mot sharialagarna attackerades i den nordliga staden 

Kaduna, och sedan då igober några dagar senare hämnades på hausa-minoriteten i 

staden Aba i sydöst.21 

 

Under de senaste två åren har tolv delstater i landet infört sharialagar och det har 

orsakat en allvarlig splittring mellan muslimer och kristna. I juni 2001 demonstrerade 

nära en miljon människor i staden Kano i norr för att sharialagarna skulle införas där. 

Nigerias regering har slagit fast att de muslimska sharialagar som införts i norra delen 

av landet strider mot konstitutionen.22 

 

Ett tydligt exempel på hur sharialagstiftningen slår mot människor och då främst 

kvinnor är tvåbarnsmamman Safiya som dömdes till stening i oktober 2001. 

Aftonbladet skriver den 26 mars 2002; 

 

”Safiya Hussaini var den första kvinna som dömts till döden enligt de muslimska 

sharialagar som tillämpas i norra Nigeria sedan två år tillbaka. När Safiya hävdade att 

hon blivit gravid efter en våldtäkt blev hon inte trodd. Enligt domstolen hade den 

frånskilda kvinnan haft sex med en gift man. Straffet var att stenas till döds.” 

 

Safiya överklagade domen och i slutet av mars 2002 blev hon frikänd samtidigt som en 

annan kvinna dömdes till stening av en annan domstol i Nigeria. 

 

                                                           
20 Islam outside the Arab world – red. David Westerlund – Ingvar Svanberg 1999 
21 Nigeria – Utrikespolitiska institutet 2000 
22 www.aftonbladet.se 21/3 2002 
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Iran 

 

Det religiösa återuppvaknandet i Iran hade många innebörder för kvinnorna. Under 

Khomeini´s styre äger kvinnorna inte ens de kläder de bär. De får inte bestämma över 

sina barn och har väldigt lite skydd eller inget alls mot våldsamma män. Om en man 

dödar sin hustru måste hennes familj betala en ansenlig summa pengar för hans 

dödsdom. Kan de inte betala går mannen fri. En man kan kasta ut sin hustru ur huset, 

han kan skilja sig utan att ens berätta det för henne och han kan ha upp till fyra fruar. 

Kvinnor har systematiskt trängts bort från arbetsmarknaden. Alla kvinnor inom 

offentlig sektor har tvingats till deltidsarbete så att ingenting ska kunna hindra dem 

från deras heliga skyldighet att vara mödrar.23 

 

Kvinnoaktivisten och författarinnan Azam Kamguian har flytt undan tortyr och 

fångenskap i sitt hemland Iran. Hon skriver i Aftonbladet i mars 2002 om hur 

terrorattackerna mot USA gynnar reaktionära krafter i den muslimska världen. 

 

”Det politiska islam har en lång blodig historia i Iran, Afghanistan, pakistan, Sudan, 

Algeriet och Egypten med massmord på sitt samvete. Kvinnorna var de första offren. 

Konflikten mellan dessa två läger (USA och islamisk terrorism. förf. anm.) får en 

förödande effekt på kvinnors kamp i denna del av världen. På kort sikt kommer det att 

hämma deras strävan efter lika rättigheter, en sekulär familjelagstiftning, rätt att delta i 

det politiska beslutsfattandet och andra rättvisekrav. På lång sikt förvärras kvinnornas 

situation genom att islamisk-nationalistiska idéer stärks i området. Det är denna 

ideologi som fortsätter att utnyttja människornas ilska mot den amerikanska regeringen 

för att på så sätt hindra progressiva rörelsers framväxt … Kampen för kvinnornas 

rättigheter har setts som ett imperialistiskt och västerländskt påfund. Traditionalister, 

religiösa och reaktionära krafter har bekämpat kvinnornas frigörelse under 

förevändningen att det ingår i kampen mot imperialismen och väst. Och i kölvattnet 

efter terrorattackerna i USA får denna trend ny fart … Och i detta islamisk-

nationalistiska korståg blir kvinnorna det första offret.” 

                                                           
23 Cultures of the world Iran – Vijeya Rajendra, Gisela Kaplan 1993 
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Egypten 

 

Islam har varit dominerande religion i Egypten i tusen år. Majoriteten av befolkningen 

är muslimer, nästan alla sunnimuslimer. Men den egyptiska islam tar sig olika former 

med å ena sidan asketisk och mystisk sufism och å andra sidan islamiska rörelser som 

vill bygga staten på islamisk lag, sharia. Egyptens förlust av Sinai till Israel i 

sexdagarskriget 1967 ökade det religiösa intresset. En islamisk väckelse följde, 

framburen inte minst av Muslimska brödraskapet, en bred rörelse grundad i Egypten 

1928 och med förgreningar i hela arabvärlden. Brödraskapet förbjöds 1954 och 

förföljdes av Nasser-regimen men återupprättades gradvis under Anwar Sadats tid som 

president (1970-1981). Sadat stödde moskébyggen och utbildning i islamisk anda i ett 

försök att motverka vänstergruppernas inflytande, men han föll själv offer för ett 

attentat utfört av den extrema islamistiska gruppen Heliga kriget. 

 

Kvinnornas ställning är av tradition svag i Egypten och arbetet för att förändra deras 

villkor är religiöst och politiska känsligt. En undersökning 1996 visade att 97 procent 

av alla vuxna kvinnor är könsstympade. Cirka två tredjedelar av kvinnorna på 

landsbygden är analfabeter. 

 

Ett författningstillägg från 1980 fastslår att sharia ska utgöra grund för lagstiftningen. 

Imamerna i universitetets högsta råd har gång på gång tvingat omgivningen till 

anpassning. 1995 utfärdade överimamen vid al-Azhar en fatwa, ett religiöst påbud, om 

plikt för rättrogna muslimer att omskära alla flickor. Imamen stämdes av en 

människorättsgrupp, och hälsoministern förbjöd kvinnlig omskärelse, eller 

könsstympning. 1997 fastställde högsta förvaltningsdomstolen hälsoministerns förbud 

och den som omskär en flicka kan dömas till tre års fängelse. 1999 upphävdes en lag 

som tillät en våldtäktsman att gå fri om han gifte sig med offret. Samma år förbjöds 

flickor att bära heltäckande slöjor i skolan.24 

 

Den amerikanska journalisten Geraldine Brooks beskriver i sin bok ”Allahs döttrar” 

hur Sahar, hennes närmaste medarbetare i Kairo, Egypten, plötsligt förändras från att 

ha varit modern modemedveten kvinna till muslimsk fundamentalist. 

                                                           
24 Utrikespolitiska institutet Egypten 2000 
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”Så en morgon i början av ramadan, den heliga månad när muslimerna fastar från 

gryning till skymning, öppnade jag dörren och möttes av en främling. De raffinerade 

lockarna var försvunna, insvepta i en strikt blå scarf. Makeupen var avtvättad och den 

välsydda klänningen utbytt mot en gammalmodig säck. Sahar hade ifört sig en 

muslimsk fundamentalists uniform … På hela den arabiska halvön och i Nordafrika 

täckte fler och fler kvinnor över sitt hår medan allt fler män lade sig till med skägg och 

styrde kosan mot moskén. Jag hade trott att det nyvaknade intresset för islam var 

fattiga människors desperata sökande efter himmelsk vederkvickelse. Men Sahar var 

varken desperat eller fattig … Sahar verkade trivas med sitt nya jag … Hidjab fick 

henne att känna sig trygg på Kairos myllrande gator, sa hon. ”Man hör aldrig talas om 

att beslöjade flickor blir våldtagna”, konstaterade hon … Sahar menade att hidjab 

också gav henne tillträde till ett ovanligt kvinnligt nätverk. Hon hade lättare att skaffa 

tillstånd och ordna möten om hon sökte upp andra beslöjade kvinnor bland de 

byråkrater som arbetade på de olika myndigheterna. Eftersom dessa gärna såg att en 

islamisk syster hade framgång i jobbet tillmötesgick de hennes önskemål. Samtidigt 

fann hon att det lättare att umgås med män. ”De tvingas sysselsätta sig med mitt 

intellekt, inte min kropp”, sa hon.25 

 

Slutsats 

 

I sin extrema tolkning av sharia-lagstiftningen försökte talibanerna i ett första steg 

stävja den utbredda brottsligheten i Afghanistan. Rövare och vägpirater som satte 

skräck i resande afghaner tillhörde vardagen. Talibanerna lyckades mer eller mindre 

utrota kriminaliteten och för afghanen blev det tryggare att leva och att resa. Det blev 

lättare att transportera mat och förnödenheter efter vägarna. Så långt var deras 

fundamentalistiska idéer goda och det var mycket därför talibanerna hyllades som 

hjältar av många då de tog makten i landet. Men hjältarna blev snart förtryckare som 

terroriserade befolkningen och speciellt kvinnorna. Genom extrema tolkningar av 

Koranen och haditherna utfärdade de det ena dekretet efter det andra med stränga 

regler för vad som var tillåtet och inte. Hårdast gick de åt kvinnorna. De fick inte 

arbeta, inte gå i skolan och skulle de lämna hemmet var de tvungna att dölja sin kropp 

bakom en burqa samt eskorteras av en manlig släkting. Männen beordrades att låta sitt 

                                                           
25 Gerladine Brooks – Allahs döttrar 1995 
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skägg växa eftersom sägnen säger att Muhammed inte ansade och klippte sitt skägg. 

All kultur ansågs omoralisk av talibanerna, musik och dans förbjöds, kassettband och 

radioapparater konfiskerades. Den som bröt mot någon av talibanernas regler och blev 

ertappad av sedlighetspolisen riskerade dödsstraff, i bästa fall fängelse och tortyr. 

 

Under arbetet med uppsatsen har jag studerat Koranen. Där finns verser om hur både 

mannen och kvinnan ”bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet” samt att 

kvinnan; ”inte bör visa mer av sina än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt 

dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.” I kommentarerna skriver 

Muhammad Asads bland annat att enligt fler klassiska kommentarer bars slöjan före 

Islams inträde i historien som en prydnad fäst i håret löst hängande ner på ryggen. 

Kvinnomodet som rådde på den tiden omfattade ett framtill djupt urringat liv som 

lämnade bysten bar. Därför tror man att kvinnorna uppmanades att dölja den med hjälp 

av en khimar (slöja). 

 

Under århundraden har tolkningarna av sharialagarna svängt från att ha varit mycket 

stränga till nästan obetydliga. Många islamiska stater har idag, som till exempel 

Egypten en blandning av sharialagar och grundlag, men under de senaste åren har allt 

fler stater valt att bara följa sharialagarna. Nigeria är ett exempel där den muslimska 

delen av befolkningen vill lämna dagens rättssystem som har sin förebild i brittisk 

lagstiftning till förmån för sharia. 

 

I Koranen finns en mängd råd och anvisningar hur människan bör leva och vad som är 

viktigt att tänka på i sitt handlande. Där finns många verser om arvsrätt och kvinnors 

rättigheter. Läser man dessa verser med ofärgade ögon är de flesta till förmån för 

kvinnan. Före islams intåg hade hon till exempel inte någon arvsrätt. Tolkningarna har 

sedan Muhammeds död förändrats och i många fall förvanskats till nackdel för främst 

kvinnorna. Idag lever många muslimska kvinnor i en segregerad värld där män och 

kvinnor hålls åtskilda. Orsaken till detta är oftast det att männen anser att kvinnorna 

inte kan behärska sin sinnlighet, att deras ansikte, kroppens kurvor och deras gång kan 

locka män till syndiga tankar. När jag studerat Koranen och andra böcker om muslimer 

och islam så undrar jag om det egentligen inte är tvärtom. Att det är männen som inte 

kan behärska sig vid åsynen av en kvinnlig kropp. Om kvinnorna tilläts bära de kläder 

de vill och vistas ute i samhället skulle de snart bli en naturlig del i samhället (som i 
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väst). Idag ses kvinnor som något mystiskt nästan skrämmande väsen av många 

extrema islamister. Talibanerna är ett tydligt exempel på den skräcken. 

 

Det finns också en rädsla och skräck hos muslimer i arabvärlden för det västerländska, 

en rädsla som ofta bottnar i dåliga erfarenheter från den tid då många islamiska stater 

löd under den västerländska kolonialmakten. 

 

Som kvinna i den västerländska kulturen är det nästan omöjligt att förstå hur och varför 

så många kvinnor finner sig i islams stränga lagar och regler. Kanske är det så som 

Geraldine Brooks skriver i sin bok, att slöjan visar att kvinnan är en rättroende islamisk 

syster och på så vis blir det lättare att umgås med män eftersom de ”tvingades 

sysselsätta sig med mitt intellekt, inte min kropp.” Hon skriver också att slöjan ger dem 

tillträde till ett osynligt kvinnligt nätverk. För en kvinna som tillbringat största delen av 

sitt liv i hemmet med dess sysslor kan jag tänka mig att det öppna samhällslivet känns 

skrämmande. I hemmets lugna vrå har kvinnan kontrollen och makten. För den som 

skulle vilja bryta mönstret är det näst intill omöjligt i ett strängt islamiskt land. Hon 

skulle ses som en otrogen och förmodligen straffas. Hennes enda chans till ett annat liv 

är att lämna landet för ett mer öppet och tolerant samhälle. För en kvinna som är mer 

eller mindre livegen, som först styrts och dominerats av en far och sedan en man finns 

det inga andra möjligheter än att finna sig i sin tillvaro eller fly mot ett ovisst öde. 

 

Sammanfattning 

 

På hösten 1996 tog talibanerna makten i Afghanistan. I en början hyllades de som 

hjältar av många eftersom de skapade ordning i landet och utrotade mer eller mindre 

all kriminalitet som under åren efter Sovjets ockupation ökat dramatiskt. Ganska snart 

började talibanerna införa regler och förordningar där de bland annat förbjöd musik, 

dans, drakflygning och andra nöjen. De beordrade männen att odla sitt skägg och 

kvinnorna att gömma sig bakom en burqa om de måste ut på gatorna, helst skulle de 

hålla sig hemma och inte visa sig bland folk. För de många afghaner som levt ett 

modernt liv med jeans, gympaskor, hitmusik och västerländska videofilmer blev 

talibanernas maktövertagande en chock. Latifa var 16 år när talibanerna intog Kabul. 

Tidigare levde hon som vilken 16-åring som helst. Hon brukade jogga på mornarna, 

gick i skolan och hade många vänner. För henne förändrades livet från frihet till 
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fängelse. Männen beordrades klippa sitt hår och låta sitt skägg växa. Den som hade 

dålig skäggväxt eller för långt hår riskerade att bli straffad av sedlighetsministeriets 

poliser. Idrottsarrangemang byttes ut mot avrättningar och all form av kulturella 

yttringar bannlystes. Afghanistan skulle bli ett strikt muslimskt land med de strängaste 

och mest extrema sharialagar som världen skådat. 

 

Den här uppsatsen belyser talibanernas tolkning av sharialagstiftningen kontra Koranen 

samt jämför med andra muslimska samhällens sätt att tolka sharia. 
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1. Introduktion


Under flera år har jag varit nyfiken på den extrema muslimska rörelsen i Afghanistan. Hur talibanerna terroriserade invånarna i landet och då speciellt kvinnorna. De senaste åren har det varit otäckt tyst kring talibanerna och deras förehavanden i Afghanistan, bara vid enstaka tillfällen har vi i väst fått rapporter om situationen i landet. Varje gång kände jag en växande maktlöshet. Varför hjälpte ingen detta förtryckta folk, hur kunde omvärlden och speciellt den muslimska världen acceptera att ett helt land med dess invånare hölls i ett sådant järngrepp av en terroriströrelse med muslimska förtecken? Efter den 11 september 2001 vändes världens blickar äntligen mot Afghanistan och talibanerna. Amerikas ursinniga hämnd och sökande efter Usama bin Ladin och Mulla Omar krossade talibanstyret och under december 2001 började de fly landet. Äntligen kunde männen raka sig och kvinnorna slängde sina burqor och gick tillbaka till arbetet. Musik, drakflygning och fotboll blev åter igen tillåtna nöjen.

1.1 Syfte och avgränsning


Med den här uppsatsen vill jag belysa hur talibanerna tolkar Koranens sharia lagstiftning och hur tolkningen skiljer sig från andra muslimska stater. För att begränsa ämnet har jag valt att koncentrera mina studier till några av de mest uppmärksammade tolkningarna nämligen kvinnans situation, slöjan och skägget. I min jämförelse med andra muslimska grupper har jag hållit mig till hur muslimerna i Nigeria, Egypten och Iran tolkar lagarna.


1.2 Metod


Som grund för uppsatsen har jag använt mig av litteratur om Afghanistan, dess historiska utveckling och situation under de senaste årens talibanstyre. Jag har också undersökt flera böcker om talibanerna, deras uppkomst, expansion och religiösa idéer. För att ha en chans att förstå hur talibanerna kunde komma till makten och hur de kunde genomföra sina stränga islamiska reformer utan protester från folket har jag även studerat flera böcker om Afghanistans historia. För att kunna besvara min frågeställning; hur talibanernas tolkning av Koranens sharia skiljer sig från andra muslimska rörelser har jag dels studerar delar av Koranens suror samt litteratur om andra muslimska länders tolkning och jämfört med det material jag fått fram om talibanerna.


1.3 Disposition


Jag har valt att disponera den här uppsatsen tematiskt med början i det historiska perspektivet för att ge läsaren den bakgrundsinformation som jag anser är nödvändig för att fullt ut förstå talibanernas sätt att agera. Jag förklarar också vad sharia lagstiftningen och dess rättssystem betyder och vad det står för innan jag går i på talibanernas tolkning. För att ge deras tolkning ett vidare perspektiv har jag jämfört några av talibanernas stränga regler och lagar med de sharia lagar som tillämpas i Nigeria, Egypten och Iran.


2. Afghanistan och talibanerna


Sedan mitten av 1990-talet har talibanerna till och från figurerat i nyhetssändningar och tidningsartiklar. Efter Sovjetunionens ockupation framstod talibanerna nästan som en befrielsearmé och visst befriade de Afghanistan på ett sätt. Under deras tid vid makten utrotade de mer eller mindre kriminaliteten i Afghanistan och det blev åter igen säkert att färdas längs vägarna i landet. Av många hyllades talibanerna som hjältar innan de stränga sharialagarna och sedlighetsministeriets regler helt förändrade många afghaners vardag, speciellt kvinnornas. Under de år av motsättningar och oroligheter som följde talibanernas maktövertagande 1996 har landet mer eller mindre raserats. Bevattningskanaler har förstörts, brunnar förgiftats och den viktiga åkermarken är på många ställen obrukbar på grund av minor. Infrastrukturen har kollapsat, sjukhus och skolor är illa underhållna. När talibanerna förlorade makten i Afghanistan vintern 2001 lämnade de efter sig ett sargat land men ett befriat folk. Jag tycker det är intressant och viktigt att belysa de extrema islamistiska rörelser som finns. Vad de står för och vad de vill åstadkomma. På så sätt kan världen kanske förhindra att fler länder och folk utsätts för det förtryck som talibanerna utövade på invånarna i Afghanistan.

2.1 Afghanistans historia


Afghanistan är ett övervägande bergigt land med den evigt snöklädda bergskedjan Hindukush i nordost som når 7 700 meter över havet. Landets yta beräknas enligt officiell statistik till 652 225 kvadratkilometer, dess befolkning uppskattades i juli 2000 till omkring 25 838 800 personer enligt den amerikanska underrättelseorganisationen CIA. Den enda professionella folkräkning som någonsin genomförts i landet gjordes 1979 och då uppgick invånarantalet till 15,5 miljoner, av dessa var ungefär 2,5 miljoner nomadiserande boskapsskötare.


Befolkningen utgörs till 55 procent av afghaner (pashtuner), som främst bor i landets södra och östra delar, 25 procent av iranska tadzjiker i nordost och väst samt knappt 10 procent uzbeker och turkmener. Andra folkgrupper i landet är bland annat belucher, hazarer, kirgizier, kazacher och mongoler. Afghanistan har en lång och brokig historia och har bland annat befunnit sig under såväl persiskt, grekiskt och mongoliskt välde.


Under tusentals år var Afghanistan en viktig knutpunkt för handel och kulturella influenser mellan kontinenterna. Sidenvägen – den uråldriga karavanvägen från Europa till Kina – passerade längs olika sträckningar genom norra Afghanistan och de centralasiatiska republikerna. Först under 1700- 1800-talen förvandlades Afghanistan från centrum till periferi sedan billiga sjötransporter och järnvägar konkurrerat ut kamelkaravanerna.


Riket i sin nuvarande form uppstod 1747 då Ahmad Shah Durrani utsågs till härskare. Under 1800-talet låg landet i skärningspunkten mellan brittiska och ryska intressen. Kampen om inflytandet där britterna under perioden 1839-1914 i allmänhet hade övertaget, gav upphov till blodiga strider tills Rawalpindifreden gjorde landet självständigt. Efter andra världskriget skedde ett visst närmande till Sovjetunionen som gjorde betydande biståndsinsatser i landet. I början av 1970-talet tillspetsades de inrikespolitiska motsättningarna och 1973 avsattes kung Mohammad Zaher Shah efter 40 år till makten i en oblodig statskupp av sin svåger Daud Khan. 1978 genomfördes ytterligare en statskupp och då tog kommunistpartiet (PDPA) makten. Den nya regimen planerade en stor jordreform, ”befrielse” av kvinnorna och ett avskaffande av de traditionella koranskolorna. Protesterna mot regimen övergick till fullt uppror och i augusti 1979 avsattes och dödades regimens starke man Hafezollah Amin. I december samma år ockuperades landet av sovjetiska trupper som tillsatte en marionettregering under Babrak Karmal. Efter tio års ockupation lämnade de sovjetiska staterna landet den 15 februari 1989. Då hade omkring 5,5 miljoner afghaner flytt landet och över en miljon dödats. Dammar, vägar, hus och åkrar var bombade eller minerade.


Sedan den sovjetiska reträtten fortsatte kriget i ytterligare tre år mellan den kvarvarande regimen och ett betydande antal olika mujahidin - rörelser. Efter det att den siste sovjetstödde presidenten avgick i april 1992 inträffade en regelrätt statskollaps. Afghanistan föll sönder i en mängd krigsherrestyrda mikrostater. Anarkin ledde vägen för talibanmilisen som fram till hösten 2001 kontrollerade 95 procent av landets yta.


2.2 Talibanernas uppkomst och frammarsch


Talibanerna började som en islamisk reformrörelse. Under hela islams historia har reformrörelser förändrat både trosutövningen och det politiska och sociala livet. Muslimska nomadstammar krossade andra muslimska imperier och förändrade dem, varefter de i sin tur urbaniserades och så småningom dukade under. Dessa politiska förändringar har alltid möjliggjorts genom principen om jihad. Talibanernas uppfattning om islam, jihad och samhällsdaning var främmande för Afghanistan, eftersom de inte påminde om någon av de islamiska rörelser som hade vuxit fram under kriget mot Sovjetunionen. Talibanerna var inte radikala islamister i stil med Muslimska brödraskapet, de var inte sufiska mystiker och inte traditionalister. De passade inte in någonstans i det spektrum av muslimska idéer och rörelser som hade utvecklats i Afghanistan mellan 1979-1994. Talibanerna representerade bara sig själva och erkände ingen annan islam än sin egen. Men de hade en ideologisk bas – en extrem inriktning av Deobandi -skolan, som predikades av pakistanska islamistiska partier i de afghanska flyktinglägren i Pakistan.

Deobandi är en gren av den hanafitiska skolan inom sunnitisk islam och fanns redan tidigare i Afghanistan, men talibanernas tolkning av Deobandi-skolan har inga paralleller någonstans i den muslimska världen. Deobandi-skolan uppstod i brittiska Indien, inte som en reaktionär utan som en framsynt rörelse, som vill reformera och ena det muslimska samhället som kämpade under ett kolonialvälde lett av icke- muslimer. Skolans främsta ideologer var Mohammed Qasim Nanautawi (1833-1877) och Rashid Ahmed Gangohi (1829-1905) som grundade rörelsens första koranskolor i Deoband i centrala Indien. Deobandi-skolan ville utbilda en ny generation lärda muslimer som skulle återupprätta islamiska värderingar på grundval av intellektuell kunskap, andlig erfarenhet, sharia-lagstiftning och tariq (vägen). Genom att lära ut hur eleverna skulle tolka sharia, försökte de harmonisera de klassiska sharia-texterna med den samtida verkligheten. Deobandi-skolan hade en restriktiv hållning till kvinnans roll, var emot alla former av hierarki inom den muslimska gemenskapen och tog avstånd från shiiterna – men talibanerna skulle dra ut deras trossatser till konsekvenser som var så extrema att Deobandi-skolans grundare aldrig skulle känna igen dem. 1879 fanns det tolv Deobandi-drivna koranskolor i Indien och de hade många afghanska elever. 1967, när Deobandi-rörelsen firade 100-årsjubileum fanns det 9 000 deobandiska koranskolor i södra Asien.


Embryon till det sena 1900-talets radikala islamitiska rörelser uppstod i början av 1970-talet. De första islamisterna i Afghanistan var studenter, de flesta verksamma vid universitetet i Kabul. De afghanska islamisterna förkastade nationalism, etnicism, feodalism, klantänkande och klasser till förmån för en universell muslimsk gemenskap. Precis som kommunisterna var de modernister; de ville omvandla samhället genom revolution ”uppifrån” med staten som verktyg, satsa på social rättvisa och utbilda både kvinnor och män.


De unga talibanernas vagga stod i Pakistan, i de afghanska flyktinglägren. Som elever i madraser – religiösa internatskolor i moskéerna – hade de berövats all erfarenhet av kvinnor och varje form av världslig utbildning. Den flyktade föräldragenerationens kunskaper inom jordburk, boskapsskötsel, industri och hantverk fördes inte vidare av flyktinglägrens mullor. Det multietniska – och multireligiösa – Afghanistans toleranta traditioner gick också förlorade. I madraserna formades ett transproletariat, en generation av fanatiker utan rötter i det afghanska samhället.


3. Sharia lagstiftningen


Det arabiska ordet sharia översätts ofta ”vägen till vattenstället” och ett liv i enighet med denna gudomliga lag är det ideal som i slutänden leder till frälsning och paradis. Traditionellt uppfattas sharia som allomfattande och sägs inbegripa regler för såväl det sociala livet som det rituella, samt etiska regler och dietregler.


Sharia är beteckningen på den religiösa lag som betraktas som den ultimata oföränderliga rättsordningen av religiösa muslimer. Sharia omfattar alla juridiska aspekter enligt en modern definition, såsom civilrätt, offentlig och internationell rätt. Men sharia omfattar också regler som enligt ett svenskt sätt att tänka inte faller inom juridikens domäner utan snarast hör till religionens eller det sociala livets område.


I det traditionella, gamla, muslimska samhället reglerades i princip (om än inte alltid i praktiken) såväl den enskildes som samhällets liv i alla avseenden av Sharia. Ur Koranen och ur haditherna (traditionerna om vad Muhammed sagt och gjort i olika situationer) härleddes alla reglerna:


Reglerna för andaktsliv


Familjerätt och arvsrätt


Administrationsregler och krigsrätt


Straffrätt och vedergällningsregler


Handelsrätt och regler för ekonomiska transaktioner


Reglerna för tillåten och otillåten föda och dryck


Reglerna för klädsel för män och kvinnor


Etikettsreglerna


I varje fråga, av vad slag de må vara, kan man, och bör man, fråga vad Guds Sharia säger, vad som är plikt, vad som är rekommenderat, vad som är tillåtet, klandervärt, eller förbjudet.


Arbetet med Sharia-rätten och dess tillämpande i ett allomfattande system av regler kallas fiqh. Ur Koranen och Profetens sunna tolkar men fram tillämpliga regler. Ulama, lärde blir i första hand beteckningen på teologerna -juristerna som arbetar med Sharia. En faqih kallas en sådan religionslärd jurist som är specialist på Sharia och på fiqh. Han söker i Koranen och i sunna efter de regler eller prejudikat som liknar den aktuella frågan, och avger fatwa, ”utlåtande”, där han förklarar vilket handlande som är islamiskt.


I egenskap av religiös lag kan sharia jämföras med judendomens talmud och kristendomens kanoniska lag. De tre regelverken liknar varandra på många punkter, men skillnaderna är också stora. T.ex. har de muslimska religiösa ledarna aldrig, så som den kristna kyrkans ledare gjort, ”givit till kejsaren vad kejsaren tillhör”. (Matt 22.21) Tvärtom har de hävdat att de världsliga ledarna i det muslimska samhället inte har någon auktoritet annat än under sharia. Det innebär att de världsliga ledarna är underordnade de religiösa reglerna även om man ibland har ifrågasatt att endast medlemmarna av ulema skall ha rätt att tolka sharia.


Sharia i dess ursprungliga form, som den predikades och tillämpades av profeten Muhammed (död 632 e.Kr.) under dennes livstid och den första tiden efter hans bortgång, var en religiöst etiskt kodex som saknade institutionell struktur. Utvecklingen av sharia har skett i olika rättsskolor. Sunnitisk islam räknar idag med fyra rättsskolor och shi´itisk islam framför allt en rättsskola, den dja´fariska.


3.1 Sharias rättskällor


Enligt shi´itisk uppfattning finns det fyra rättsvetenskapliga källor, sunna – det vill säga profetens och imamernas (den shi´itiska världens religiösa ledare) ord, handling och tysta godkännande, idjma – samstämmighet och aql – logiskt resonemang.


När man talar om ”fundamentalistiska” eller ”integristiska” grupper, så menar man dem som vill att sharia åter skall vara samhällets lag, om än i nytolkad form. Man får åter gå till Koranen och Muhammeds sunna för att finna den islamiska lag som ska gälla i den nutida staten. Det är dessa konkreta, av specialisterna i fiqh härledda reglerna som skall vara statens lagar och ordningar. Kravet har lett till bittra motsättningar mellan sekularisterna, som menar att religionen och dess regler inte är samhällets sak, utan den enskildes och den troende gruppens, och ”fundamentalisterna” som ser religionen som till sitt väsen en samhällsordning, och alltså kräver en stat för att religionen ska kunna utövas. ”Fundamentalisterna” avvisar alltså den andra ståndpunkten, den att se i islam och i Sharia en inspirationskälla för lagstiftningen, en vägledning i vilka värderingar och principer som lagstiftarna skall följa, men inte som den gällande lagen.

Vad som saknas idag är en auktoritet, vars tolkning skulle erkännas i hela, eller större delar av den muslimska världen. Istället finns det djupa motsättningar.


3.2 Slöjan, huvudduken och helskägget


Koranen sysselsätter sig egentligen inte med slöjan, ”hijab”. Hijab betyder bokstavligen att dölja. Den kallas ”chador” i Iran och ”purda” i Pakistan. Koranen kräver inte att kvinnor ska skyla kroppen från topp till tå, bara att de klär sig anständigt och inte visar upp sig för andra än sina män. I Koranen (24:30-31) talas bara om anständig klädsel, det vill säga att både män och kvinnor ska skyla kroppsformer och genitalier. I Koranen (24:30) står: ”Säg till de rättrogna, att de behärska sin blickar/när de möter andras kvinnor/och akta sin lem; detta är lämpligast för dem.” Där står också (24:31): ”Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de/på samma sätt/behärska sina blickar/när de ser främmande män/och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav …”

Inget tyder på att Muhammed någonsin krävde att alla islamiska kvinnor skulle bära slöja, det vill säga beslöja sig från topp till tå. Koranen kräver det som sagt inte heller. Det var först efterträdarna, särskilt Umar och senare uttolkare, av vilka många hade en hellenistisk – bysantinsk bakgrund, som i enighet med den skarpa könsskillnaden gjorde bruket av hijab gudomligt och slöjan till en oskiljaktig del av islam. Uttolkare som gick längre än Koranen och Muhammed krävde att muslimska kvinnor skulle skyla sig totalt. De föreskrev hijab och gjorde det obligatoriskt för kvinnor att täcka hela kroppen. Vissa gick så långt att de ansåg att det var mot islam att visa det minsta av kroppen. En av de mest konservativa uttolkarna menade att ”kvinnor är skamfläckar, som borde skylas”.


Fram till nittonhundratalet var slöjan en del av den islamiska könsåtskillnaden. I århundradets början lade muslimska kvinnor – dock inte djupt religiösa, som var övertygade om att det var en helig plikt att bära slöja - undan slöjan och huvudduken i protest mot det religiöst styrda osmanska riket och dess dåliga ledning av det islamiska samhället. Då västerlandets kolonialmakter retirerade eller tvangs till det och många islamiska länder blev självständiga, verkade framtidsutsikterna ljusa. Nu skulle det moderna samhället byggas upp och religionen blev något sekundärt. Många islamiska kvinnor kastade slöjan och huvudduken och tog efter sina systrar i väst – männen rakade av skägget och började gå västerländskt klädda. På sextiotalet fanns färre beslöjade kvinnor i Mellanösterns städer än idag.

När muslimska kvinnor idag tar på sig slöjan, har det inte bara en religiös betydelse utan också en social och politisk betydelse. Vågen kan gott ses som ett islamiskt ”ungdomsuppror”. Medan flower power och hippierörelsen var karaktäristiska för ungdomsupproret i väst, är helskägget och slöjan en del av det islamiska ungdomsupproret. Skillnaden mellan vanliga islamiska, upproriska ungdomar och det islamiska ungdomsupprorets hårda kärna – män med de längsta skäggen och kvinnor beslöjade från topp till tå – är att den hårda kärnan inte bara protesterar mot den äldre generationen och de dåliga ekonomiska och sociala villkoren. De protesterar också mot västvärlden, som enligt deras uppfattning stöder korrupta äldre muslimska ledare och vidmakthåller deras förtryckarregimer. Därför kanaliserar de sin vrede också mot väst och västvärldens produkter av alla slag, kulturella såväl som materiella. De vill ha en islamisk stat; byggd på islamisk lag med en enda muslimsk ledare som tar avstånd från västerländska värderingar enligt mottot: ”Varken öst eller väst, islam är bäst.”


4. Talibanernas tolkning


Ingen afghan kräver att någon annan muslim också ska be. Islam i Afghanistan har alltid varit mycket tolerant – mot andra muslimska inriktningar, andra religioner och modern livsstil. Afghanska mullor försökte aldrig köra ner islam i halsen på någon och sekterism har inte varit något problem förrän på senare tid. Fram till 1992 spelade hinduer, sikher och judar en viktig roll i landets ekonomi. Islam hade också en fast förankring i Afghanistan på grund av att sharia låg i botten för all rättsskipning fram till 1925, då kung Amanullah började införa en civil lagstiftning och staten tog över verksamheten med att utbilda ulama och qazi, islamiska domare. 1946 fick Kabuls universitet en sharia-fakultet, där de nya lagarna integrerades med sharia. Denna blandning mellan det traditionella och det moderna personifierades av Mohammed Musa Shafiq, den siste premiärministern under den monarki som störtades 1973.


I november 1996 utfärdade den talibanska ledningen i Afghanistan föreskrifter med anknytning till kvinnornas roll och andra kulturella frågor. Här är ett urval av dekret från Departementet för sedlighetens bevarande och förhindrandet av synd.


”Kvinnor, ni ska inte gå utanför era hem. Om ni lämnar hemmet ska ni inte se ut som de kvinnor som visade sig för alla män i moderna kläder och kosmetika innan islam infördes. Islam är en räddande religion som slagit fast kvinnornas värdighet. Islam har värdefulla råd till kvinnor. Kvinnor ska inte dra till sig uppmärksamheten från dåliga människor, som inte ser på dem på rätt sätt. Kvinnans ansvar är att vara hemmets lärare och samordnare. Hennes man, bror eller far har ansvaret för att försörja familjen med livets nödtorft (mat, kläder och så vidare). Om en kvinna behöver lämna sitt hem för att få utbildning eller socialhjälp, ska hon täcka sig i enlighet med sharialagarna. De kvinnor som går ut med moderna, utsmyckade, åtsittande och förföriska kläder för att visa upp sig, är fördömda av sharia och kan inte räkna med att komma till himlen.


Alla familjeöverhuvuden och alla muslimer har ett ansvar i den här frågan. Vi uppmanar alla familjeöverhuvuden att hålla hård kontroll över sina familjer för att undvika sådana här samhällsproblem. Annars kommer kvinnorna att bli hotade, förhörda och hårt straffade, liksom deras familjers överhuvuden, av religiösa polisen.”

Från Hälsoministeriet kom det i november 1996 regler för statliga sjukhus och privata vårdinrättningar som baserades på de islamiska principerna i sharia.


”Vid undersökning ska både kvinnliga patienter och manliga läkare vara klädda i islamiska hijab (slöjor). Manliga läkare ska inte vidröra eller se andra delar av sina kvinnliga patienters än den sjuka eller skadade kroppsdelen. Manliga och kvinnliga läkare får inte sitta ner och samtala. Om diskussion är nödvändig, ska hijab användas. Den person som kallar in de kvinnliga patienterna ska vara en kvinna. Kvinnliga läkare eller sjuksköterskor får inte gå in i de salar där manliga patienter vårdas. Den religiösa polisen har rätt att gå in och göra kontroller när som helst, och ingen har rätt att hindra dem.”

I december 1996 utfärdar Departementet för sedlighetens bevarande och förhindrandet av synd följande dekret.


”Förbud mot att musik sprids via offentliga kanaler. Levande och inspelad musik är förbjudet i butiker, hotell, bilar och rikshor. Vi kommer att göra kontroller inom fem dagar. Om ett kassettband med musik påträffas i en butik, ska butiksägaren fängslas och butiken stängas. Om fem personer går i god för butiksägaren ska butiken öppnas och brottslingen senare släppas. Förbud mot rakning och klippning av skägg. När en och en halv månad har gått, kommer de som har rakat av eller klippt skägget att gripas och hållas i förvar tills skägget har blivit yvigt. Förbud mot att hålla burfåglar och brevduvor. Efter tio dagar kommer vi att göra kontroller, och alla brevduvor eller andra fåglar som hålls som sällskapsdjur kommer att dödas. Förbud mot drakflygning. Förbud mot avgudadyrkan. I bilar, butiker, hotell, hem och överallt annars är porträttbilder förbjudna. Förbud mot spel. Förbud mot narkotikamissbruk. Förbud mot engelska eller amerikanska frisyrer. Män med långt hår kommer att gripas och föras till den religiösa polisens lokaler, där de får huvudet rakat. Brottslingen får betala frisören. Förbud mot låneräntor och avgifter för att växla eller skicka pengar. Förbud för unga kvinnor att tvätta kläder i stadens vattendrag. Kvinnor som överträder förbudet kommer att gripas under respektfulla, islamiska former, varpå de ledsagas till sina hem och deras män bestraffas hårt. Förbud mot musik och dans vid bröllopsfester. Förbud mot musik på trummor. Förbud mot att en skräddare syr damkläder och tar mått på kvinnor. Om kvinnor eller modetidningar påträffas i skrädderiet, ska skräddaren fängslas. Förbud mot häxeri. Förbud mot att ignorera bönestunder eller be i basarerna. Bön ska ske vid de rätta tidpunkterna och i alla distrikt. All trafik är förbjuden under bönestunderna och alla ska bege sig till moskén.”

I Peter Marsdens bok The Taliban citerar författaren vad utrikesminister Sher Muhammad Stranakzai, sa till Voice of Shari´a radio;

”Genom genomdrivandet av Shari´a Hudud, har vi räddat livet och tillgångarna för miljoner människor från Heart till Jalalabad och Kabul. Ingen kan stjäla eller begå brott. Vi har inte introducerat den här lagen. Det här är den lag som Gud uppenbarade för Muhammad. De som anser att den här lagens pålagor är mot mänskliga rättigheter förolämpar alla muslimer och deras tro.”

Den 5 december 1996 så utlyste sedlighetsmyndigheten en Hadith;


”Eftersom profeten Muhammad, frid vare med honom, inte trimmade sitt skägg under hela sitt liv informeras härmed att alla statligt anställda ska låta sitt skägg växa inom en och en halv månad, i enlighet med den noble Hadith av Profeten, för att bli sedd som en sann muslim.”

Talibanernas talesman Mullah Wakil Ahmed sa till det Arabiska magasinet Al-Majallah bland annat att …”Allmänna val är oförenliga med Shari´a och därför förkastar vi dem. Istället rådfrågar vi framstående vetenskapsmän som uppfyller vissa villkor.”

4.1 Vad säger Koranen?


I Koranen finns det suror och verser som tar upp kvinnornas situation, hur de bör klä sig och bete sig men även vilka rättigheter de har vid till exempel arv eller äktenskap. Man får dock inte förglömma att det finns minst lika många verser om män om inte fler. Vilka skyldigheter de har gentemot familjen och religionen. Det är också viktigt att komma ihåg att de regler och uppmaningar som finns i Koranens suror är skrivna i en annan tid.

Talibanerna har dåliga begrepp om islamisk och afghansk historia, innehållet i sharia och Koranen och den politiska och teoretiska utvecklingen i den muslimska världen under 1900-talet. Medan den islamiska radikalismen under 1900-talet har en lång tradition av vetenskapliga skrifter och debatt, har talibanerna inget sådant historiskt perspektiv och ingen tradition. Det finns inget talibanskt manifest, ingen vetenskaplig analys av islamsk eller afghansk historia. Deras kontakter med den radikala islamitiska debatten runt om i världen är minimal, och deras kunskaper om sin egen historia är ännu mindre. Detta har skapat en kunskapsfientlighet – en mörkmannamentalitet – som inte ger utrymme för någon debatt, inte ens med andra muslimer.


En stor del av Koranen består av uppmaningar, riktlinjer och råd till människorna, på samma sätt som det i Bibeln finns Tio Guds bud. Både i Bibeln och Koranen finns uppmaningar att inte döda andra, inte begå äktenskapsbrott och att inte stjäla. Det mest tydliga exemplet på hur konkret Koranen är syns på våra gator nämligen slöjan. Den har debatterats i oändliga tider och idag är den frågan kanske hetare än någonsin. Talibanernas extrema tolkning av Koranen och sharia gör det förbjudet för kvinnor att vistas ute utan att iklä sig burqa, detta heltäckande klädesplagg som nätt och jämt låter bäraren se något av omvärlden.

I Koranen står det följande i sura 24:30-31;


”Och säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.


Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de ska inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger (över era fel och synder); kanske skall det gå er väl i händer!”

I den senaste utgåvan av Koranen på svenska finns det kommentarer av Muhammad Asad. Till dessa två verser skriver han bland annat följande;


”De helt avgörande orden i denna föreskrift är den till både män och kvinnor riktade maningen att ”sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet”; i ljuset av denna maning är det klart att det inte bara är med kläder som Koranens samhällsmoraliska principer skall upprätthållas utan det är människans – mannens likväl som kvinnans – uppträdande som ut moralisk synpunkt är avgörande … Substantivet khimar betecknar slöjan som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentarer bars denna slöja före Islam mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen, och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas därför här att dölja den med hjälp av en khimar.”

Här står ingenting om att hela kroppen ska täckas med tyg och att ansiktet ska döljas bakom ett galler. Att kosmetika och färggranna kläder är förbjudet. I talibanernas Afghanistan slogs och pryglades kvinnor om de hade fel färg på skorna, använde de nagellack riskerade de att få fingrar avhuggna.


Latifa var 16 år när talibanerna intog hennes hemstad Kabul och i sin bok ”Mitt förbjudna ansikte” berättar hon bland annat;


”Vi fick höra om en kvinna som hade gått ut en dag, klädd i enbart chador (en sjal som muslimer sveper kring huvud och axlar) och med Koranen tryckt mot bröstet. Talibanerna kom genast och började piska henne. Hon protesterade.


- Det här har ni inte rätt till, se själva vad som står i Koranen!


Under misshandeln ramlade nästan genast hennes Koran ner på marken, och ingen av angriparna gjorde någon ansats att plocka upp den … Men Koranen får aldrig läggas direkt på marken. Om de verkligen läst den bok de påstod sig anse vara så helig, skulle talibanerna ha vetat det.”

Händelsen speglar på ett tydligt sätt talibanerna. Det är inte Koranen och dess ord som är viktiga utan makten och speciellt makten över kvinnor. Det handlar inte längre om religion utan om kontrollbehov och maktmissbruk. Talibanernas sätt att styra landet och kontrollera folket har likheter med nazityskland där ingen gick säker, där grannar angav varandra och ingen vågade ha någon avvikande åsikt.

4.2 Hemmet som husarrest


Koranen har många verser om kyskhet, samliv mellan äkta makar och äktenskapsbrott. Allt sexualliv ska äga rum inom äktenskapet. Det är innebörden i den kyskhet som omtalas i till exempel sura 33:35. Otukt fördöms till exempel i sura 25:68 och 6:152. Sura 4:19 anger straffet för ”skändighet” som anses innebära äktenskapsbrott:


”Mot alla dem av er kvinnor som begår skändighet skall ni tillkalla fyra vittnen bland er, vittnar dessa så kvarhåll dem inomhus tills döden tar dem eller Gud bereder dem någon annan utväg!”

Att kvarhålla kvinnorna inomhus kan innebära en husarrest tills de ångrar sig. Under islams historia har versen tolkats mer brutalt. Man har använt texten som stöd för att mura in kvinnor levande. Senare utvecklades detta straff vidare och man började stena äktenskapsbryterskor till döds. Men detta straff har alltså inget stöd i Koranen.


Under talibanernas regim i Afghanistan uppmanades kvinnor att hålla sig hemma och inte visa sig ute. På vissa ställen målades även husens fönster svarta för att förbipasserande inte av misstag skulle råka se en kvinna i fönstret. På andra ställen målades fönstren svarta av andra anledningar.


”Inga mer engelskalektioner, inga tidningar, jag bedövar mig med rosigt töntiga indiska filmer som Daoud kommer hem med. För att talibanerna inte ska se ljuset från TV-rutan när utegångsförbudet har inträtt kommer min farbror och målar över fönstren till den lilla salongen och matsalen, vilka vetter mot gatan, och till sovrummen och vardagsrummets veranda. Det är bara köksfönstret, i andra änden av våningen, som tillåter oss att se ut mot moskén och skolan, där man nu bara ser pojkar som sitter i ring runt en mulla och reciterar Koranen.”


4.3 Skägget


Männen anmodades att odla sitt skägg eftersom Muhammed aldrig rakade sig eller klippte sitt skägg. Den som hade dålig skäggväxt eller för kort skägg greps och pryglades av sedlighetspolisen. Medan skägget skulle vara långt skulle håret vara kort. Långt hår ansågs som en amerikansk frisyr och allt som symboliserade västerlandet föraktades. Den man som ertappades med långt hår ”kommer att gripas och föras till den religiösa polisens lokaler, där de får huvudet rakat. Brottslingen betalar frisören.” (dekret från ledningen för Amr bel-Maruf i Kabul december 1996)


5. Jämförelse med andra tolkningar


Nigeria


Nigeria har ingen statsreligion. Hausa-fulani i norr är med få undantag muslimer och ser religionen som ett viktigt uttryck för sin kultur. Igbo och andra folk i sydöst är till större delen kristna, oftast katoliker. Yoruba i sydväst är splittrade mellan kristendom (protestantism och lokala sekter), islam och den traditionella religionen, samma sak gäller folken i mellersta Nigeria. (Nigeria – Utrikespolitiska institutet 2002)


En av de viktigaste konfliktfrågorna i Nigeria under de senaste årtiondena har varit vilken ställning som sharia ska ges. Under kolonialtiden omfattade den muslimska rättsutövningen i norra Nigeria alla aspekter, inklusive straffrättsliga, även om straff som amputation och stening var förbjudna. Med några få undantag ändrade britterna alltså inte på det rättsliga arvet från Sokotokalifatet. Under de två första decennierna av självständighetstiden skedde inte heller några avgörande förändringar i norra Nigeria. Det var först efter 1979 som några mer genomgripande ändringar kom till stånd. Frågan om de islamiska lagreglernas federala status hamnade då i fokus. Islamister som ville omvandla Nigeria till en islamsk stat ansåg att sharia skulle ges federal status.


På 1980- och 1990-talen inträffade flera blodiga sammanstötningar mellan muslimer och kristna. 1999 vandaliserades kyrkor i mellersta Nigeria av medlemmar i Muslimska Brödraskapet. På hösten samma år skärptes konflikten mellan muslimerna i norr och övriga nigerianer då först en, sedan flera delstater i norr beslöt införa muslimska sharialagar. I februari 2000 krävdes hundratals dödsoffer, först då kristna, främst igober, som demonstrerade mot sharialagarna attackerades i den nordliga staden Kaduna, och sedan då igober några dagar senare hämnades på hausa-minoriteten i staden Aba i sydöst.


Under de senaste två åren har tolv delstater i landet infört sharialagar och det har orsakat en allvarlig splittring mellan muslimer och kristna. I juni 2001 demonstrerade nära en miljon människor i staden Kano i norr för att sharialagarna skulle införas där. Nigerias regering har slagit fast att de muslimska sharialagar som införts i norra delen av landet strider mot konstitutionen.


Ett tydligt exempel på hur sharialagstiftningen slår mot människor och då främst kvinnor är tvåbarnsmamman Safiya som dömdes till stening i oktober 2001. Aftonbladet skriver den 26 mars 2002;


”Safiya Hussaini var den första kvinna som dömts till döden enligt de muslimska sharialagar som tillämpas i norra Nigeria sedan två år tillbaka. När Safiya hävdade att hon blivit gravid efter en våldtäkt blev hon inte trodd. Enligt domstolen hade den frånskilda kvinnan haft sex med en gift man. Straffet var att stenas till döds.”

Safiya överklagade domen och i slutet av mars 2002 blev hon frikänd samtidigt som en annan kvinna dömdes till stening av en annan domstol i Nigeria.


Iran


Det religiösa återuppvaknandet i Iran hade många innebörder för kvinnorna. Under Khomeini´s styre äger kvinnorna inte ens de kläder de bär. De får inte bestämma över sina barn och har väldigt lite skydd eller inget alls mot våldsamma män. Om en man dödar sin hustru måste hennes familj betala en ansenlig summa pengar för hans dödsdom. Kan de inte betala går mannen fri. En man kan kasta ut sin hustru ur huset, han kan skilja sig utan att ens berätta det för henne och han kan ha upp till fyra fruar. Kvinnor har systematiskt trängts bort från arbetsmarknaden. Alla kvinnor inom offentlig sektor har tvingats till deltidsarbete så att ingenting ska kunna hindra dem från deras heliga skyldighet att vara mödrar.


Kvinnoaktivisten och författarinnan Azam Kamguian har flytt undan tortyr och fångenskap i sitt hemland Iran. Hon skriver i Aftonbladet i mars 2002 om hur terrorattackerna mot USA gynnar reaktionära krafter i den muslimska världen.


”Det politiska islam har en lång blodig historia i Iran, Afghanistan, pakistan, Sudan, Algeriet och Egypten med massmord på sitt samvete. Kvinnorna var de första offren. Konflikten mellan dessa två läger (USA och islamisk terrorism. förf. anm.) får en förödande effekt på kvinnors kamp i denna del av världen. På kort sikt kommer det att hämma deras strävan efter lika rättigheter, en sekulär familjelagstiftning, rätt att delta i det politiska beslutsfattandet och andra rättvisekrav. På lång sikt förvärras kvinnornas situation genom att islamisk-nationalistiska idéer stärks i området. Det är denna ideologi som fortsätter att utnyttja människornas ilska mot den amerikanska regeringen för att på så sätt hindra progressiva rörelsers framväxt … Kampen för kvinnornas rättigheter har setts som ett imperialistiskt och västerländskt påfund. Traditionalister, religiösa och reaktionära krafter har bekämpat kvinnornas frigörelse under förevändningen att det ingår i kampen mot imperialismen och väst. Och i kölvattnet efter terrorattackerna i USA får denna trend ny fart … Och i detta islamisk-nationalistiska korståg blir kvinnorna det första offret.”

Egypten


Islam har varit dominerande religion i Egypten i tusen år. Majoriteten av befolkningen är muslimer, nästan alla sunnimuslimer. Men den egyptiska islam tar sig olika former med å ena sidan asketisk och mystisk sufism och å andra sidan islamiska rörelser som vill bygga staten på islamisk lag, sharia. Egyptens förlust av Sinai till Israel i sexdagarskriget 1967 ökade det religiösa intresset. En islamisk väckelse följde, framburen inte minst av Muslimska brödraskapet, en bred rörelse grundad i Egypten 1928 och med förgreningar i hela arabvärlden. Brödraskapet förbjöds 1954 och förföljdes av Nasser-regimen men återupprättades gradvis under Anwar Sadats tid som president (1970-1981). Sadat stödde moskébyggen och utbildning i islamisk anda i ett försök att motverka vänstergruppernas inflytande, men han föll själv offer för ett attentat utfört av den extrema islamistiska gruppen Heliga kriget.


Kvinnornas ställning är av tradition svag i Egypten och arbetet för att förändra deras villkor är religiöst och politiska känsligt. En undersökning 1996 visade att 97 procent av alla vuxna kvinnor är könsstympade. Cirka två tredjedelar av kvinnorna på landsbygden är analfabeter.


Ett författningstillägg från 1980 fastslår att sharia ska utgöra grund för lagstiftningen. Imamerna i universitetets högsta råd har gång på gång tvingat omgivningen till anpassning. 1995 utfärdade överimamen vid al-Azhar en fatwa, ett religiöst påbud, om plikt för rättrogna muslimer att omskära alla flickor. Imamen stämdes av en människorättsgrupp, och hälsoministern förbjöd kvinnlig omskärelse, eller könsstympning. 1997 fastställde högsta förvaltningsdomstolen hälsoministerns förbud och den som omskär en flicka kan dömas till tre års fängelse. 1999 upphävdes en lag som tillät en våldtäktsman att gå fri om han gifte sig med offret. Samma år förbjöds flickor att bära heltäckande slöjor i skolan.


Den amerikanska journalisten Geraldine Brooks beskriver i sin bok ”Allahs döttrar” hur Sahar, hennes närmaste medarbetare i Kairo, Egypten, plötsligt förändras från att ha varit modern modemedveten kvinna till muslimsk fundamentalist.


”Så en morgon i början av ramadan, den heliga månad när muslimerna fastar från gryning till skymning, öppnade jag dörren och möttes av en främling. De raffinerade lockarna var försvunna, insvepta i en strikt blå scarf. Makeupen var avtvättad och den välsydda klänningen utbytt mot en gammalmodig säck. Sahar hade ifört sig en muslimsk fundamentalists uniform … På hela den arabiska halvön och i Nordafrika täckte fler och fler kvinnor över sitt hår medan allt fler män lade sig till med skägg och styrde kosan mot moskén. Jag hade trott att det nyvaknade intresset för islam var fattiga människors desperata sökande efter himmelsk vederkvickelse. Men Sahar var varken desperat eller fattig … Sahar verkade trivas med sitt nya jag … Hidjab fick henne att känna sig trygg på Kairos myllrande gator, sa hon. ”Man hör aldrig talas om att beslöjade flickor blir våldtagna”, konstaterade hon … Sahar menade att hidjab också gav henne tillträde till ett ovanligt kvinnligt nätverk. Hon hade lättare att skaffa tillstånd och ordna möten om hon sökte upp andra beslöjade kvinnor bland de byråkrater som arbetade på de olika myndigheterna. Eftersom dessa gärna såg att en islamisk syster hade framgång i jobbet tillmötesgick de hennes önskemål. Samtidigt fann hon att det lättare att umgås med män. ”De tvingas sysselsätta sig med mitt intellekt, inte min kropp”, sa hon.


Slutsats


I sin extrema tolkning av sharia-lagstiftningen försökte talibanerna i ett första steg

stävja den utbredda brottsligheten i Afghanistan. Rövare och vägpirater som satte skräck i resande afghaner tillhörde vardagen. Talibanerna lyckades mer eller mindre utrota kriminaliteten och för afghanen blev det tryggare att leva och att resa. Det blev lättare att transportera mat och förnödenheter efter vägarna. Så långt var deras fundamentalistiska idéer goda och det var mycket därför talibanerna hyllades som hjältar av många då de tog makten i landet. Men hjältarna blev snart förtryckare som terroriserade befolkningen och speciellt kvinnorna. Genom extrema tolkningar av Koranen och haditherna utfärdade de det ena dekretet efter det andra med stränga regler för vad som var tillåtet och inte. Hårdast gick de åt kvinnorna. De fick inte arbeta, inte gå i skolan och skulle de lämna hemmet var de tvungna att dölja sin kropp bakom en burqa samt eskorteras av en manlig släkting. Männen beordrades att låta sitt skägg växa eftersom sägnen säger att Muhammed inte ansade och klippte sitt skägg. All kultur ansågs omoralisk av talibanerna, musik och dans förbjöds, kassettband och radioapparater konfiskerades. Den som bröt mot någon av talibanernas regler och blev ertappad av sedlighetspolisen riskerade dödsstraff, i bästa fall fängelse och tortyr.

Under arbetet med uppsatsen har jag studerat Koranen. Där finns verser om hur både mannen och kvinnan ”bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet” samt att kvinnan; ”inte bör visa mer av sina än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.” I kommentarerna skriver Muhammad Asads bland annat att enligt fler klassiska kommentarer bars slöjan före Islams inträde i historien som en prydnad fäst i håret löst hängande ner på ryggen. Kvinnomodet som rådde på den tiden omfattade ett framtill djupt urringat liv som lämnade bysten bar. Därför tror man att kvinnorna uppmanades att dölja den med hjälp av en khimar (slöja).


Under århundraden har tolkningarna av sharialagarna svängt från att ha varit mycket stränga till nästan obetydliga. Många islamiska stater har idag, som till exempel Egypten en blandning av sharialagar och grundlag, men under de senaste åren har allt fler stater valt att bara följa sharialagarna. Nigeria är ett exempel där den muslimska delen av befolkningen vill lämna dagens rättssystem som har sin förebild i brittisk lagstiftning till förmån för sharia.

I Koranen finns en mängd råd och anvisningar hur människan bör leva och vad som är viktigt att tänka på i sitt handlande. Där finns många verser om arvsrätt och kvinnors rättigheter. Läser man dessa verser med ofärgade ögon är de flesta till förmån för kvinnan. Före islams intåg hade hon till exempel inte någon arvsrätt. Tolkningarna har sedan Muhammeds död förändrats och i många fall förvanskats till nackdel för främst kvinnorna. Idag lever många muslimska kvinnor i en segregerad värld där män och kvinnor hålls åtskilda. Orsaken till detta är oftast det att männen anser att kvinnorna inte kan behärska sin sinnlighet, att deras ansikte, kroppens kurvor och deras gång kan locka män till syndiga tankar. När jag studerat Koranen och andra böcker om muslimer och islam så undrar jag om det egentligen inte är tvärtom. Att det är männen som inte kan behärska sig vid åsynen av en kvinnlig kropp. Om kvinnorna tilläts bära de kläder de vill och vistas ute i samhället skulle de snart bli en naturlig del i samhället (som i väst). Idag ses kvinnor som något mystiskt nästan skrämmande väsen av många extrema islamister. Talibanerna är ett tydligt exempel på den skräcken.

Det finns också en rädsla och skräck hos muslimer i arabvärlden för det västerländska, en rädsla som ofta bottnar i dåliga erfarenheter från den tid då många islamiska stater löd under den västerländska kolonialmakten.


Som kvinna i den västerländska kulturen är det nästan omöjligt att förstå hur och varför så många kvinnor finner sig i islams stränga lagar och regler. Kanske är det så som Geraldine Brooks skriver i sin bok, att slöjan visar att kvinnan är en rättroende islamisk syster och på så vis blir det lättare att umgås med män eftersom de ”tvingades sysselsätta sig med mitt intellekt, inte min kropp.” Hon skriver också att slöjan ger dem tillträde till ett osynligt kvinnligt nätverk. För en kvinna som tillbringat största delen av sitt liv i hemmet med dess sysslor kan jag tänka mig att det öppna samhällslivet känns skrämmande. I hemmets lugna vrå har kvinnan kontrollen och makten. För den som skulle vilja bryta mönstret är det näst intill omöjligt i ett strängt islamiskt land. Hon skulle ses som en otrogen och förmodligen straffas. Hennes enda chans till ett annat liv är att lämna landet för ett mer öppet och tolerant samhälle. För en kvinna som är mer eller mindre livegen, som först styrts och dominerats av en far och sedan en man finns det inga andra möjligheter än att finna sig i sin tillvaro eller fly mot ett ovisst öde.

Sammanfattning


På hösten 1996 tog talibanerna makten i Afghanistan. I en början hyllades de som hjältar av många eftersom de skapade ordning i landet och utrotade mer eller mindre all kriminalitet som under åren efter Sovjets ockupation ökat dramatiskt. Ganska snart började talibanerna införa regler och förordningar där de bland annat förbjöd musik, dans, drakflygning och andra nöjen. De beordrade männen att odla sitt skägg och kvinnorna att gömma sig bakom en burqa om de måste ut på gatorna, helst skulle de hålla sig hemma och inte visa sig bland folk. För de många afghaner som levt ett modernt liv med jeans, gympaskor, hitmusik och västerländska videofilmer blev talibanernas maktövertagande en chock. Latifa var 16 år när talibanerna intog Kabul. Tidigare levde hon som vilken 16-åring som helst. Hon brukade jogga på mornarna, gick i skolan och hade många vänner. För henne förändrades livet från frihet till fängelse. Männen beordrades klippa sitt hår och låta sitt skägg växa. Den som hade dålig skäggväxt eller för långt hår riskerade att bli straffad av sedlighetsministeriets poliser. Idrottsarrangemang byttes ut mot avrättningar och all form av kulturella yttringar bannlystes. Afghanistan skulle bli ett strikt muslimskt land med de strängaste och mest extrema sharialagar som världen skådat.

Den här uppsatsen belyser talibanernas tolkning av sharialagstiftningen kontra Koranen samt jämför med andra muslimska samhällens sätt att tolka sharia.
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