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Abstract 
This bachelor thesis is based on interviews with staff from three Egyptian NGOs in Cairo 

during the spring of 2013. The study examines how three Egyptian NGOs discuss the 

woman’s situation within the Islamic legal discourse in the contemporary Egypt. The empiric 

material was analysed through a theoretical framework of gender in Islam, and a discussion of 

the concept of human rights laws in a local context.  

   The respondents emphasize the societies gender stereotypes as obstacles in the discussion 

regarding women’s rights. A woman is first and foremost a mother and wife, according to the 

local culture as well as the religion. The respondents are very critical towards the Muslim 

Brotherhoods political agenda, and claim that “they”(the respondents repeatedly referred to 

the MB as “they” in the empiric material) turn to interpretations of the religion to receive 

legitimacy as religious role models.    According to the respondents the woman has legal 

rights but the implementation and interpretation of the Islamic law is problematic. Some of 

the respondents accuse the current political Islamic regime for deliberate neglect in the 

educational sector, and calls for a reform in the religious schooling system as well as 

informing women of their legal rights.  

   This thesis also analyses the tension between western human rights laws and a local 

community, where human rights discourse is associated with an imperialistic and colonial 

power.     
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1. Inledning 
   Under den egyptiska revolutionens dagar kunde vi följa händelseförloppet i media och hela 

världen fick se ett starkt folk, enat mot landets dåvarande president Mubarak. Vi kunde se 

bilder på män och kvinnor stå sida vid sida med den egyptiska flaggan högt och demonstrera 

som ett förenat folk. Det vi inte fick se, var de otaliga sexuella trakasserier kvinnor fick utstå 

under revolutionens många dagar. I efterhand har det visat sig vara ett mycket större problem 

än vad jag, och kanske fler anat. Samtidigt som folket nu kan yttra sina åsikter fritt i det post-

revolutionära Egypten, har kvinnorna fallit mellan stolarna vars röster inte står sig lika starka i 

den samtida kontexten. Egypten är i en process av att forma en ny demokratisk stat, där 

rättvisa, frihet och social jämställdhet utgjorde grunden för de revolutionära kraven. Vad 

hände med kvinnornas röster sen? 

   Egypten har, såsom fler muslimska stater, en religiös lagstiftning gällande familjefrågor. Ett 

juridiskt ramverk där män och kvinnor inte är lika inför den islamiska lagen. Denna studie 

ämnar undersöka hur tre kvinnoorganisationer som arbetar kvinnors juridiska rättigheter, 

förhåller sig till kvinnans juridiska samt kulturella problematik i samhället. Studien baseras på 

intervjuer insamlade under våren 2013 i Kairo. Det empiriska materialet är analyserat ur ett 

teoretiskt ramverk bestående av ett genusperspektiv och en kritik av idén om mänskliga 

rättigheter. Finns det ett samspel mellan kvinnans juridiska position och de kulturella 

normerna i samhället idag enligt de tre organisationerna? I uppsatsens avslutande del 

presenteras resultatet av studien samt en diskussion av analysens huvuddelar.  

   Samtliga arabiska ord är stavade efter författaren till källan, vilken bör vara korrekt men kan 

inte garanteras av mig. 
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1.1. Syfte och frågeställning 
 
 
   Syftet med denna studie är att undersöka dynamiken mellan kvinnans position inom 

Egyptens familjelagsstiftning och hur de kulturella normerna positionerar kvinnan i det post-

revolutionära Egypten sett från tre kvinnoorganisationers perspektiv. Jag vill dels undersöka 

relationen mellan kvinnan inom islamisk lag och kvinnan inom ett islamiskt kulturellt 

samhälle, men även se hur tre kvinnoorganisationer uppfattar den politiska förändring som 

landet gått igenom efter Egyptens revolution 2011.    

 

Huvudfråga: 

Vad säger tre egyptiska NGOs om kvinnors rättigheter inom familjelagarna? 

 

Underfrågor: 

Vilka tankar kring genus kommer till uttryck när det tre organisationerna pratar om 

familjelagen?  

Finns det ett samspel mellan kvinnans juridiska position och organisationernas uppfattning 

om synen på kvinnan? 

 

1.2. Definitioner 
 
Feminism 
   Min egen definition av feminism/feminist (feminist som enskild aktör) stämmer bra överens 

med forskaren Lena Gemzöes; ”En feminist är en person som 1) anser att kvinnor är 

underordnade män och 2) att detta förhållande borde ändras.”1  Intervjuerna genomfördes på 

engelska där feminism/feminist är samma ord som de svenska. Termen (på engelska) 

användes inte av mina respondenter i Kairo, vilket var intressant eftersom de i min mening 

tydligt utgick ifrån samma princip. Forskaren Nadje al-Ali som gjort en studie om 

kvinnorörelsen i Egypten menar att det engelska ordet feminist väcker fientlighet och en 

motsättning hos en stor del kvinnliga aktivister.  

The English term ’feminist’ evokes antagonism and animosity, and sometimes even anxiety, 
among a great number of women activists, who seem to have internalized the way feminists are 

                                                        
1 Gemzöe, Lena. Feminism, 2002, sid 13. 
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being portrayed in prevailing Egyptian discourses: men-hating, aggressive, possibly lesbian (but 
most likely to be obsessed with sex), and certainly westernized women.2 

 

Motvilligheten till att använda den engelska termen feminist och därav eventuellt identifiera 

sig som feminister, ligger delvis av en negativ föreställning om feminism i samhället men är 

också sammanlänkad med en övertygelse att feminism härrör från den koloniala makten med 

problematik som imperialism, klasskamp och sionism.3 Mot denna bakgrund är det lättare att 

betrakta kvinnorörelsen enligt Gemzöes definition som en feministisk rörelse. I denna studie 

behandlas feminism och kvinnorörelsen som två sidor av samma mynt, dock med en 

medvetenhet kring ordens laddning.  

 

Kvinnorätt 
   Begreppet kvinnorätt (women’s rights) används i uppsatsen i juridisk mening då kvinnorätt 

inte nödvändigtvis innebär feminism eller könsdiskriminering. Det är lättare att hantera 

”kvinnorätt” som begrepp i sammanhang med organisationer, aktivister och andra 

förespråkare för kvinnors rättigheter- med anledning av att dessa aktörer som tidigare nämnt, 

inte automatiskt identifierar sig själva som feminister. Denna uppsats rättar sig enligt Svenska 

Nationalencyklopedins definition av kvinnorätt; en benämning på del av rättsvetenskapen som 

studerar sammanhangen mellan kvinnokön och rättsregler4. 

 
1.3. Disposition 
    

   Studien kommer att börja med en kort bakgrund över feminismen eller som det också 

benämns ”the woman question” i Egypten, följt av en redogörelse för Muslimska 

Brödraskapet, Egyptens familjelag och den högst aktuella debatten kring kvinnors juridiska 

rättigheter. För att ge en inblick i det samtida klimatet kring kvinnors situation och ge en 

djupare förståelse till kvinnors utsatthet, är det relevant att inkludera sexuella trakasserier 

under revolutionen som en del av bakgrunden. Det teoretiska ramverket består av två delar; en 

kritik av idén om mänskliga rättigheter med FN:s kvinnokonvention CEDAW (Committee on 

                                                        
2 Al-Ali, Nadje. Secularism, gender and the state in the Middle East: the Egyptian women's movement. 
2000. Sid 4-5. 
3 Ibid. 
4 Nationalencyklopedin, sökord kvinnorätt, hämtad 130801. http://www.ne.se/kvinnorätt 
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the Elimination of Discrimination Against Women) som utgångspunkt, samt teori om genus i 

islamisk lag. Presentationen av CEDAW avslutar bakgrundskapitlet för att ha ett 

sammanhängande segment vid redogörelsen av Merry som bygger många av sina argument 

kring konventionen.  

   Vidare under metod och empiri redogörs den valda metoden och diskuterar min egen roll 

som forskare med begränsningar och avgränsningar som en avslutande del.  

   Analysen är baserad på insamlat material från en fältstudie med intervjuer med tre egyptiska 

NGOs för att undersöka respondenternas syn på kvinnans juridiska position inom 

familjelagen. Det empiriska materialet analyseras i kapitel 5 och slutligen redovisas studiens 

resultat och försöker besvara min frågeställning.  

 
2. Bakgrund 
    

   I detta stycke redogörs kort för hur feminismen figurerat i Egypten med avstamp under 

nationalismens era då en kvinnorörelse formades. Muslimska Brödraskapet är ett 

återkommande inslag i det empiriska materialet och har därför valt att ge en kort bakgrund till 

den politiska organisationen. Hädanefter betecknas partiet som Muslimska Brödraskapet, MB 

eller Brödraskapet. 

   Eftersom studien utgår mycket från Egyptens familjelag eller personstatuslag (PSL) som 

den även heter, är det nödvändigt att ge en kort överblick över lagen med dess ändringar. 

Framförallt med anledning av den på senare tid omdiskuterade lagen khul‘a som inrättades 

2000 då kvinnan fick rätt att skilja sig utan en särskild anledning. En närmare definition av 

khul‘a återkommer senare i denna del. 

 
2.1. ”The Woman Question” 
  
   För att kunna förstå kvinnorörelsens utveckling är det nödvändigt att ge en bakgrund till den 

tidigare feminismen och kvinnornas ”uppvaknande” med start under mitten på 1800-talets 

Egypten genom byggandet av nationen.  

   Från mitten av 1800-talet har staten gjort försök att inkludera kvinnor i den ekonomiska och 

teknologiska utvecklingen. Konsekvenserna av kvinnans deltagande i det offentliga samhället 

var slitningen från familjen, och männens auktoritet och dominans över kvinnan hotades. 

Undantaget var kvinnans juridiska position inom personstatuslagen (PSL) där hon fortfarande 

var underordnad mannen inom de familjerelaterade frågorna, och positionerades juridiskt i 
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första hand som moder. Det blev en svårdefinierad klyfta för kvinnor mellan rollen som 

medborgare inom nationen, eller det religiösa samfundet där personstatuslagen utgjorde en 

del. Staten fortsatte att påverka kvinnornas offentliga liv medan religionen tog vid gällande de 

privata eller familjerelaterade frågorna.5 Nationalismen har både uppmuntrat kvinnors roll 

som moder, arbetare och kämpe men samtidigt betonat de kulturella gränserna för feminint 

uppförande och genusdiskussionen har endast fått utrymme inom den nationalistiska 

diskursens gränser.6 Anette Borchorst och Birte Siim (1987) hävdar att vid utvecklingen av en 

stat (eller välfärdsstat, exemplet givet Sverige och Danmark) har det uppstått ett partnerskap 

mellan kvinnor och staten med grund i att kvinnor institutionaliserats med dubbla roller å ena 

sidan som mödrar och omsorgsgivare, å andra sidan lönearbetare. Det kan tolkas som ett 

flyttat beroende från män i den privata sfären till ett beroende av staten i den offentliga.7 I 

Egypten kan man se liknande mönster för ett minskat beroende av män i form av lönearbete 

som utvecklades under nationalismens era.  

   Som ett svar på ett ökat intresse av kvinnligt deltagande i det offentliga samt en ökad 

kvinnlig läsarkrets utvecklades en ”kvinnlig press”. Tidningar som skapade ett forum för 

ämnen som äktenskap och skilsmässa, slöja och avskildhet, utbildning och arbete, och erbjöd 

på samma gång hushållstips och underhållning.8 Perioden kom att kallas al-nahda al-

nisa’iyya9 (kvinnans uppvaknande) som enligt Baron fångar in andan- begynnelsen för 

kvinnorörelsen i Egypten.10 Kvinnorörelsen formades i kölvattnet av det post-koloniala 

nationsbygget, men fröet till skapandet av organisationer planterades under den tidigare 

nämnda perioden där kvinnans deltagande inom den tryckta texten dokumenterade och spred 

information om diverse aktiviteter.11 Under slutet av 1800-talet publicerade en muslimsk 

domare vid namn Qasim Amin boken: ”The Liberation of Woman”, där Amin ifrågasatte 

kvinnans bärande av hijab (som vid den tiden syftades till ansiktstäckande). Amin menade att 

för att nationen ska utvecklas och bli modern, måste kvinnor få sina juridiska rättigheter. 

Amins bok uppfattades som ett starkare hot än de tidigare skrifterna då kritiken kom inifrån 

                                                        
5 Badran, Margot. Feminism in Islam: secular and religious convergences. Oneworld Publications. 

London. 2009. Sid 19. 
6 Kandiyoti, Deniz Contemporary Feminist Scholarship and Middle East studies. Gendering the Middle 

East: emerging perspectives. 1996. sid 9. 
7 Freedman, Jane. Feminism- en introduktion. 2001. Sid 67. 
8 Baron, Beth. The Women’s Awakening in Egypt. New Haven and London. Yale University Press. 1994. Sid 4. 
9 Stavning enligt boken. 
10 Baron, Beth. The Women’s Awakening in Egypt. New Haven and London. Yale University Press. 1994. 

Sid 2. 
11 Ibid sid 4. 
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etablissemanget. Dock menar forskaren Margot Badran att trots att kritiken från Amin var så 

slagkraftig, var det kvinnornas feministiska rörelse som skulle bli mer ihållande och utgöra ett 

större hot mot den feministiska oppositionen på lång sikt.12  

   Under den koloniala ockupationen var feminismen omsluten av en mer stöttande 

omgivning. Progressiva manliga nationalister välkomnade ett större kvinnligt deltagande i 

samhället och det fanns en positiv inställning till feminismens idéer. De feministiska 

strömningarna var inte kopplade till en organiserad rörelse utan var snarare en uttalad filosofi. 

Dock nådde det klimax och under den följande perioden diskuterades definitioner av kultur, 

identitet, modernitet och kvinnans roll ifrågasattes. Den tidigare enigheten mellan progressiva 

män och kvinnor började gå isär.13  

Women had a rude awakening when it became clear that the liberal men were not prepared to 
implement their promise to integrate women into public life after nominal political 
independence in 1922. Feminists became openly militant, while most men who had been pro-
feminist nationalists, […]grew silent as their attention turned towards their new political 
careers.14        

 

   Från år 1923 kristalliserades den feministiska rörelsen kring en rad frågor med en nystartad 

politisk rörelse vid namn EFU(Egyptian Feminist Union) med Huda Sha‘rawi som grundare. 

Rörelsen hade bred agenda med krav på politiska, sociala, ekonomiska och juridiska 

rättigheter med utbildning och reform av personstatuslagen som högsta prioritet. Vissa krav 

beviljades utan större svårighet som lågstadieutbildning för flickor, medan andra anammades 

utefter statens behov såsom arbetstillfällen inom medicin och utbildningsväsendet. Områden 

där kvinnliga yrkesmän främst tillgodosåg behov av andra kvinnor.  

   Under mitten av 1930-talet delade den feministiska rörelsen och det islamiska 

etablissemanget vissa gemensamma ståndpunkter. När EFU(Egyptian Feminist Union) 

föreslog ett förbud mot alkohol och prostitution skrev Sheikh al-Azhar, Muhammad Abu 

Fadl, till EFU:s ordförande: ”We appreciate the value of your honorable[sic] association and 

its diligent efforts to spread virtue and combat vice. There are now in Egypt distinguished 

women whose impact on society is no less important than that of honorable[sic] men.”15 

Däremot, när det gällde politiska rättigheter för kvinnor vände sig samma religiösa auktoritet 

                                                        
12 Badran, Margot. Feminism in Islam: secular and religious convergences. Oneworld Publications. 

London. 2009. Sid 21. 
13 Ibid. Sid 23. 
14 Ibid. Sid 24. 
15 Ibid. Sid 25 
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ryggen till och anklagade kraven för att vara ”oislamiska” genom fatwa(s) (religiösa 

proklamationer).16  

   Medan kvinnorna från EFU ansåg sin ideologi vara kompatibel med islam och sökte 

legitimitet från religionen, var deras ideologiska ramverk på det stora hela- sekulär. Zainab al-

Ghazali, grundare av en islamisk-feministisk rörelse Muslim Women’s Society (MWS) och 

tidigare medlem i EFU, var av en annan åsikt. Al-Ghazali hävdade att eftersom Sharia 

omfattade alla aspekter av livet, skulle EFUs feministiska ideologi vara överflödig och till och 

med en frätande idé från väst. 

   Mot slutet av 1930 och början på 1940-talet hade feminismen i Egypten breddats och nya 

organisationer startades. Dock var EFU motvilliga till att öppna upp för kvinnligt deltagande 

med mer sedesam klassbakgrund. Doriyya Shafiq och Fatma Ni’mat Rashid, två av EFU:s 

avhoppare, startade Hizb al-Nisa’i al-Watani17 (Nationalist Feminist Party, NFP) år 1944 och 

Ittihad Bint al-Nil18 (Daughter of the Nile Union, DNU) år 1948. Både NFP och DNU riktade 

sig mot den fattigare delen av befolkningen och startade kampanjer för läs-och skrivkunskap 

och hygien. Doriyya Shafiq, en tidgare protegé av Huda Sha‘rawi, var en mer dynamisk 

ledare av de två och hennes DNU var större, mer långlivat och effektivt med grenar genom 

hela landet. 19 

   Som redovisats tidigare var det religiösa etablissemanget stundvis för kvinnornas krav och 

stundvis emot dem. Under kvällen för revolutionen 1952 höll religiösa lärda en konferens 

gällande kvinnors status inom islamisk lag. De attackerade öppet den feministiska rörelsen 

och hävdade att den var influerad och stöttad av brittiska kolonialmakter och anklagade dem 

för att störta det islamiska samhället på order av imperialister. De fördömde den egyptiska 

feministiska rörelsen och höll Shafiq och Sha‘rawi skyldiga. Dock medförde reaktionerna på 

attacken en utveckling för kvinnorna, under 1950-talet såg man kvinnor i butiker, fabriker och 

andra grenar av arbetslivet. Trots att fundamentalister alarmerade samhället om feminismens 

koloniala spår redan 1952, kom konferensens utlåtanden inte att bli publicerade som faktum 

först 1978. Vid denna tid satt Anwar Sadat vid makten och islamisk fundamentalism hade en 

framstående ställning.20 Under Sadats första period som president var landet i dåligt skick och 

fortfarande traumatiserat efter förlusten i kriget mot Israel 1967. Sadat uppmuntrade det 
                                                        
16 Ibid.  
17 Stavning enligt boken. 
18 Ibid. 
19 Badran, Margot. Feminism in Islam: secular and religious convergences. Oneworld Publications. 

London. 2009. Sid 29 
20 Ibid. Sid 32. 
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islamiska uppvaknandet i efterkrigstiden och den fundamentalistiska rörelsen reste sig. 

Samtidigt stöttade staten Jihan Sadats (Anwar Sadats fru) försvar för kvinnors rättigheter, 

medan en radikal feminism med Nawal al-Saadawi som frontfigur, tyglades stramt. Regimen 

kunde inte tolerera en frilansande aktivism av rädsla för en religiös motsättning.21  

   En stigande inflation och förlorad arbetskraft genom migration till oljeländerna, tvingade 

kvinnorna att återgå till arbete. Kvinnor använde sig av hijab22 i en större utsträckning för att 

skydda sig själva mot sexuella trakasserier i det offentliga.23   

   1979 ratificerade Egypten Camp Davidavtalet med Israel vilket isolerade landet från resten 

av arabvärlden. I kombination med reformen av personstatuslagen där bestämmelserna var 

fördelaktiga för kvinnan inom familjen,24 skapades stor kontrovers bland de konservativa 

muslimerna. Egypten trädde in i en period av farliga spänningar som staten inte kunde 

kontrollera. Under hösten 1981 gjordes massiva arresteringar genom det politiska spektrat, 

inklusive feminister och fundamentalister. Bland dem var Nawal al-Saadawi. Al-Saadawi som 

vid det laget hade en stor del lokala och internationella anhängare, var aktiv inom feministiska 

organisationer och politik. Högutbildade kvinnor inom medicin och utbildning startade med 

al-Saadawi som frontfigur; Arab Women’s Solidarity Association (AWSA). Det fanns en 

växande oro bland feministerna mot landets konservatism och år 1986 höll AWSA sin första 

konferens med fanan: ”unveiling the mind”.25   

   ”The woman question” har enligt Badran blomstrat och handlat om mer än kvinnor. Det har 

handlat om sexuell hegemoni och makt. Kvinnor själva har formulerat frågan på sina egna 

villkor; både som feminister och inom islamistiska rörelser.  

”While there has always been room in Egypt for alternative positions on the ’woman question,’ 
with the state, Islamists, and feminists all keeping it alive, only feminists, for whom it is central, 
have meaningfully attacked patriarchal interests and opposed male supremacy.”26           

 

 
 

                                                        
21 Ibid. Sid 40. 
22 Ansiktsslöja. 
23 Badran, Margot. Feminism in Islam: secular and religious convergences. Oneworld Publications. 

London. 2009. Sid 42. 
24 År 1979 reformerades personstatuslagen, se kapitel 2.3. 
25 Badran, Margot. Feminism in Islam: secular and religious convergences. Oneworld Publications. 

London. 2009. Sid 43-44. 
26 Ibid sid 46-47. 
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2.2. Muslimska brödraskapet, Egyptiska Ikhwan  
 

   Muslimska Brödraskapet (al-Ikhwan al-Muslimeen27), har en lång historia i Egypten från 

sent 1920-tal med Hassan al-Banna som förgrundsperson. Al-Banna kritiserade det dåvarande 

religiösa etablissemanget för att vända ryggen till de verkliga sociala orättvisorna och inte 

våga ta strid med den koloniala maktordningen samt det ottomanska imperiet. 28 Lärda som 

Rashid Rida och Muhammad Abduh ansåg att det enda sättet för den islamiska världen att 

möta de västerländska utmaningarna i samhället var genom att återvända till de 

”okorrumperade” värderingarna från islams historia och deras slogan löd ”Islam is the 

solution”.29 Brödraskapet växte fram som en folkrörelse tillsammans med de som befarade 

förändringarna i samhället mest; arbetarna och den urbana medelklassen. Organiserad som en 

skuggregering med olika departement för utbildning, propaganda, social välfärd, försvar och 

ekonomi. Efter självständigheten 1952, där kung Farouq störtades genom De fria officerarnas 

kupp förbjöds Brödraskapet som en konsekvens av att de kritiserat Gamal Abdel Nassers 

regim 1954.30 Trots att rörelsen grundades i Egypten till följd av sociala och politiska 

förhållanden, spreds ideologin till andra länder i MENA-området. Syriens och Jordaniens 

grenar har möjligtvis varit de mest betydelsefulla i Brödraskapets barndom men idag har de 

flesta länder i mellanöstern en egen filial eller motsvarande till Brödraskapet.31   

   Paradoxalt nog har Brödraskapet kontinuerligt deklarerat sitt ointresse av politisk makt, då 

de har föredragit att arbeta från ”botten uppåt” som en folklig rörelse med avsikt att utbilda 

det islamiska samhället i förberedelserna av en eventuell islamisk stat.32 Trots det tydliga 

avståndstagandet till politisk makt, var inte Brödraskapet sena med att ta chansen när den 

gavs. Rörelsen ommobiliserade sina resurser för att skickligt tråckla igenom det politiska 

vakuum som uppstod efter Mubaraks avgång 2011 och lyckades dominera den politiska arena 

som befann sig i ett akut läge.33 Pargeter menar att Brödraskapets opportunistiska uppförande 

under den egyptiska revolutionen var föga förvånande. Rörelsen har enligt Pargeter alltid 

                                                        
27 Stavning enligt boken. 
28 Björklund, Per. Gardell, Mattias. Hammargren, Bitte. Hjärpe, Jan. Revolution i Egypten: [en gnista kan tända 
en präriebrand]. 2011, sid 51. 
29 Pargeter, Alison. The Muslim Brotherhood: from opposition to power, 2013, sid 9.   
30 Björklund, Per. Gardell, Mattias. Hammargren, Bitte. Hjärpe, Jan. Revolution i Egypten: [en gnista kan 
tända en präriebrand]. 2011, sid 51. 
31 Pargeter, Alison. The Muslim Brotherhood: from opposition to power, 2013, sid 9. 
32 Ibid. 
33 Ibid. sid 8.   



10 
 

bestått av kontrovers och motsägelser; det är en folklig rörelse som på samma gång fungerat 

som en politisk enhet; det är en transnationell organisation men med emfas på de nationella 

grenarnas självständighet; de framställer sig själva som fredliga men har varit inblandade i 

våldsamma aktioner. De är mycket kritiska till väst och västerländska värderingar men är 

noga med att framstå som moderata med avsikten att ha en agenda med progressiva normer 

inför västerländska ögon. Det är en rörelse vars inre strömmingar och ståndpunkter varit 

många och där av problematiskt för Brödraskapet att formulera en tydlig ställning till flera 

punkter såsom våld och kvinnors och icke-muslimska minoriteters roll.34  

 
2.3. Egyptens familjelag inom islam  
 

   Familjelagen som senare kom att benämnas ”Personal Status Law”, PSL, har förändrats 

genom Egyptens historia men det var under det ottomanska riket då lagen initialt 

reformerades. Med anledning av koloniala västmakters inflytande och första världskriget 

konsekvenser, var de sociala och politiska förhållanden i svåra Egypten vilket resulterade i att 

några riktiga reformer inte genomfördes förrän under 1920-talet. Dock blev egyptisk 

rättsvetenskap ledande och gav förnyad kraft till modernistisk juridik i arabvärlden. 

Reformerna skedde inom områden som: äktenskap, skilsmässa, arvsrätt och religiös 

donation.35 Beskrivningen är begränsad till hur familjelagen behandlar äktenskap och 

skilsmässa då dessa områden är de mest uppmärksammade i den egyptiska debatten samt i det 

empiriska materialet. 

 

2.3.1. Äktenskap 
    

   Från 1897 krävdes det skriftliga dokument för äktenskap, skilsmässa och arv då det tidigare 

muntliga kontraktet medföljde många juridiska svårigheter, i synnerhet falska påståenden om 

äktenskap och avslag för giltiga. 1911 och framåt var alla juridiska anspråk grundade på 

”officiella certifikat” eller vid testamenterande fall, ett skriftligt dokument från den avlidne. 

Efter 1923 var det inte tillåtet att utfärda äktenskapsbevis eller registrera äktenskap om bruden 

inte fyllt 16 och brudgummen 18, vilket blev en försvårande omständighet för barnäktenskap. 

Law of the Organization and Procedure of Shariah Courts of 1931, innebar att domstolen inte 

                                                        
34 Pargeter, Alison. The Muslim Brotherhood: from opposition to power, 2013, sid 8.   
35 Esposito, John. L. Women in Muslim Family Law, 2001, sid 49. 
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var tillåten att behandla ärenden om äktenskap såvida äktenskapet i fråga inte kunde 

fastställas med ett officiellt certifikat. Dessutom var de tidigare nämnda åldrarna, tvungna att 

vara uppfyllda vid tidpunkten för den rättsliga förfrågan. I förlängningen försvårades 

processen för barnäktenskap med subtila metoder. En direkt åtgärd som att förbjuda 

barnäktenskap hade räknats som ijtihad(tolkning), och därför varit nästintill omöjlig att 

genomföra. Den indirekta metoden rättfärdigades under doktrinen siyasah shariyyah36 

(Shariah rule); rätten att ta till administrativa system för att lagen ska följa Sharias principer.37 

 

2.3.2. Skilsmässa under det ottomanska imperiet 
   

    Egyptens familjelag grundar sig på en av de fyra sunniislamiska skolorna Hanafi, en mer 

rigid form som handlade mer om logiska juridiska mekanismer snarare än avsikt. Till skillnad 

från Maliki, en mer liberal skola, hade en kvinna inga juridiska rättigheter till skilsmässa. De 

första förändringarna i lagen skedde 1915 vilka berättigade kvinnor rätten att ansöka om 

skilsmässa vid övergivande eller om mannen hade en smittsam sjukdom som förhindrade det 

äktenskapliga samlivet. En modifiering av lagen skedde 1917 av Ottoman Law of Family 

Rights. Lagen beviljade kvinnor rätten till skilsmässa om mannen inte kunde fullborda 

äktenskapet, saknades, fängslades, vägrade betala underhåll, hade en könssjukdom, lepra eller 

annan smittsam sjukdom, blev galen efter äktenskapet eller om hustrun var utsatt för våld 

eller befarade kroppslig skada. Domstolen kunde i dessa fall bedöma legitimiteten av klagan, 

och Esposito menar att utvecklingen blev en språngbräda för modifiering av muslimsk 

familjelag genom hela mellanöstern.38  

 

2.3.3. Skilsmässa i Egypten 
    

   Redan i början av förra seklet väcktes en debatt om kvinnans begränsade möjligheter till 

skilsmässa och lika villkor inför den islamiska lagen. Den moderna personstatuslagen började 

avfattas och reformer krävdes för kvinnors juridiska rätt att ansöka om skilsmässa och 

männens bestämmandemakt skulle begränsas. Vilket resulterade i förändring i Law No. 25 of 

1920 och Law No. 25 of 1929. Lagen rättfärdigade kvinnans möjlighet till att ansöka om 

                                                        
36 Stavning enligt boken. 
37 Esposito, John. L. Women in Muslim Family Law, 2001, sid 51. 
38 Ibid. 
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skilsmässa i fyra fall: 1. Om mannen inte bistod med underhåll (nafaqah39); 2. Farliga eller 

smittsamma sjukdomar; 3. Om mannen övergivit kvinnan; och 4. Misshandel eller 

dålig/omild behandling.40 Doktrinen takhayyur41 eller ”selection” öppnade upp för en distans 

från Hanafiskolan och lagstiftare kunde anamma delar av läran från skolan Maliki i några av 

lagändringarna.42 Lagarna reglerade även kvinnans underhållsstöd under äktenskapet och 

iddah43 och innehöll villkor vid en eventuell förskjutning. Efter reformerna under 1920-talet 

kunde kvinnor ansöka om skilsmässa vid mannens oförmåga att försörja familjen, även 

retroaktivt för den gångna perioden under äktenskapet, inte enbart under ansökningstillfället 

som tidigare. Mannens bristande förmåga eller vilja att försörja familjen utgjorde en laglig 

grund för kvinnor att ansöka om skilsmässa.44 Tanken med de moderna reformerna i 

personstatuslagen motiverades av en efterfrågan att förbättra situationen för kvinnor, men det 

infördes också garantier som skulle skydda männen i frågor om underhåll och den längsta 

perioden för iddah.45 

   För att en kvinna ska kunna ha möjlighet att ansöka om skilsmässa på grund av misshandel 

krävs följande; 

1. Kvinnans anklagelser ska vara avgörande för fortsättningen av den äktenskapliga 

relationen. 

2. Anklagelserna ska vara dokumenterade eller bestyrkta av vittne el. dyl. 

3. Försoning är omöjlig. 

 

Vid avslag på grund av icke-dokumenterade eller bestyrkta bevis så har kvinnan rätt att 

ansöka på nytt. Vid det fallet utses två medlare som representerar båda parterna och arbetar 

för en försoning. Medlarna ger rekommendationer ifall parterna inte kan försonas. En 

skilsmässa kan beviljas om en försoning är omöjlig, om ansvaret för konflikten ligger på 

                                                        
39 Stavning enligt boken. 
40 Esposito, John. L. Women in Muslim Family Law, 2001, sid 51. 
41 Stavning enligt boken. 
42 Esposito, John. L. Women in Muslim Family Law, 2001, sid 52. 
43  Vänteperioden efter skilsmässan eller makens bortgång då kvinnan inte får gifta om sig, stavning enligt 

boken. 
44 Efter reformen 1929 blev det möjligt för kvinnor att söka skilsmässa om mannen hade varit borta i över ett år 
utan rimlig förklaring. Vid avtjänandet av ett fängelsestraff längre än tre år fick kvinnor rätt att ansöka om 
skilsmässa. Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University 
Press, 2001, second edition sid 53. 
45 Ibid. 
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mannen, på båda parterna eller om orsaken till konflikten är okänd.46 

Reformerna på 1920-talet omfattade inte alla aspekter av äktenskap och skilsmässa. Under 

samma period gjorde den dåvarande regeringen några seriösa försök till förändringar i 

lagstiftningen. Regeringen tillsatte en kommitté som gav nya förslag om att tillåta tillägg i 

äktenskapskontraktet som exempelvis 1; 

begränsar mannens möjlighet till polygama relationer, 2; begränsar mannens 

möjlighet att gifta sig med ytterligare en kvinna och registrera äktenskapet utan godkännande 

av en Qadi47, 3; en Qadi ska kunna utreda om mannen är kompetent till lika behandling och 

stöd till båda hustrur. Kritiken mot de polygama äktenskapen grundades i att majoriteten av 

försummade barn i Egypten var en konsekvens av män som inte var kapabla till försörjning av 

fler familjer.48 Kommitténs förslag skapade så stora kontroverser att dåvarande kung Fuad 

vägrade skriva under trots regeringens godkännande. 

   Först år 1971 gjordes ett viktigt försök till reformer i personstatuslagen i samband med 

skapandet av Egyptens nya konstitution där Sharias roll lyftes fram till diskussion. 

Feministiska rörelser yrkade på en personstatuslag som förbättrade villkoren för kvinnor och 

barn vid skilsmässa. 

Än en gång tillsattes en kommitté som kom med följande förslag; 

1. Höjd åldersgräns för äktenskap, 18 år för kvinnor respektive 21 år för män. 

2. Krav på godkännande från domare vid månggifte. 

3. Skilsmässa ska enbart genomföras vid domares närvaro. 

4. Höjd åldersgräns för moderns vårdnad av barn (efter skilsmässa) från 7 år till 10 år för 

pojkar och från 10 till 12 år för flickor. 

5. Uppmuntra specialisering av domare inom området som rör familjefrågor. 

Kommitténs rekommendationer och förslag förblev förslag ända fram till 1979 då vissa 

ändringar i personstatuslagen genomfördes, där en viktig punkt var att om kvinnan kunde 

uppvisa skada av ett polygamiskt äktenskap var det en berättigad grund för skilsmässa. 

Kvinnan har rätt att informeras vid mannens eventuella giftermål med en annan kvinna och att 

familjens boende tillfaller kvinnan. 

   Islamister och konservativa ansåg att 1979:s reformer stred mot islamisk lag och år 1985 

förklarades ändringarna som ogiltiga av en konstitutionell domstol, men ett år senare gjordes 

                                                        
46 Ibid, 54. 
47 Qadi är en domare som representerar islamisk lag, stavning enligt boken. 
48 Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University 
Press, 2001, second edition sid 59. 



14 
 

nya ändringar i lagen som var i linje med de lagändringar som tidigare förklarades strida mot 

konstitutionen.49 

   I början av 2000 fick kvinnor i Egypten en laglig rätt att skilja sig utan mannens 

godkännande, en lag som skapat mycket kontrovers och kallas för khul‘a. Om livet med 

mannen blir outhärdligt så kan kvinnan få domstolsbeslut om skilsmässa men hon måste 

avsäga alla rättigheter till underhåll (även under vänteperioden iddah), egendom och 

återlämna alla pengar som mannen tidigare betalat henne.  

   Fyra år senare lagstiftades det bildandet av familjedomstolar specialiserade på frågor om 

familjekonflikter ska avgöras.  

   Införandet av khul‘a år 2000 har varit ett steg på vägen för kvinnor men fler ändringar 

behövs. I en rapport från CEWLA (Center for Egyptian Women’s Legal Assistance) rörande 

kvinnors rättigheter i Egypten utifrån FN:s kvinnokonvention skriver:  

 
Law No.1 of the year 2000 [khul‘a, min anm.], which focused on some mechanisms to address 
the problem of the slow action that encounter many women and families in matters of personal 
status, did not achieve its purpose as its application faces many of the obstacles due to its 
unclear executive formula in addition to the fact that women give up their rights in this law.50 

 

2.4. Debatten om familjelagen och kvinnors rättigheter 
    

   Turerna kring Egyptens familjelag har varit många, i synnerhet efter år 2000 då khul‘a 

stiftades. En rapport av Institute for Research and Development 2012 beskrivs 

samhällsklimatet som sådant: 
 
Whenever reformists and women rights defenders push for reform, conservative groups and 
individuals resist. The State, caught between these two trends, tries to keep a balance and 
remains very cautious in interfering in the patriarchal household and in pushing for unpopular 
women’s equal rights within the family.51 

 

Författaren Nathalie Bernard- Maugiron menar att förändringar i familjelagsstiftningen är 

politiskt kostsamma och impopulära i det patriarkala egyptiska samhället. Regeringen är noga 

med att presentera reformer som är förenliga med Sharia och får därefter stöd från den 

religiösa auktoriteten. Motståndskrafter som kvinnorättsorganisationer och feminister utmanar 
                                                        
49 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, sid 145. 
50 ”The Shadow Report on the Status of Egyptian women in matters of personal status and forms of violence 
against women according to CEDAW convention”, CEWLA, 2003. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CEWLAEgypt_45.pdf 
51 ”Personal Status Laws in Egypt, FAQ”, Nathalie Maugiron-Bernard, Institute for Research and 

Development, 2010. Sid 3. 
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den islamiska doktrinen som en reaktion mot islamiseringen. De hänvisar till nya tolkningar 

av sharia för att legitimera sina krav på juridisk reform snarare än att åberopa mänskliga 

rättigheter och internationella konventioner, detta för att ej bli anklagade för att vilja främja 

västerländska kulturella och imperialistiska värderingar. De vill belysa skillnaderna mellan en 

patriarkal tradition och den ”äkta” islam.52 

    Egyptian Centre for Women’s Rights har sammanfattat den politiska debatten och 

uttalanden i en rapport om kvinnors situation 2012. 

   Mohammed al-Omda, fullmäktige i den lagstiftande församlingen presenterade ett 

lagförslag om att upphäva artikel 20 i familjelagen som vidhåller kvinnans rätt till skilsmässa 

utan mannens tillåtelse. Al-Omda lovordade den tidigare kritiken som riktats mot lagen och 

menade att skilsmässa baserad på khul‘a inte är ”halal”5354.  

   Parlamentarikern Mohammed Soliman från det salafistiska al-Nourpartiet presenterade ett 

lagförslag om att korrigera visa artiklar gällande kvinnors vårdnadsrätt efter en skilsmässa, då 

den ursprungliga lagen berättigar kvinnor underhåll fram till att barnen uppnår 15 års ålder. 

Soliman menade att lagen skadar mannen och vill därför sänka åldersgränsen till sju år för 

pojkar respektive nio år för flickor, som ett försök till att få kvinnan att överväga att återvända 

till mannen.55   

   Parlamentarikern Azza al-Garf talade om Brödraskapets vision för familjelagen och 

kvinnans rätt till skilsmässa in en intervju med tidningen al-Ahram den 4:e april 2012:  

 
‘Indeed we have a plan to reconsider family laws, as we think they are unfair especially those 
laws on divorce and children guardianship as many social studies proves[sic] that it resulted in 
higher divorce rates and dissolving Egyptian families. This is why those laws need to be 
reconsidered by the help of specialized researchers as this is the right of the whole society not 
only of women who should know the interests of the family more than men. We demand social 
dialogue among social sciences specialists, psychiatrics and Azhar sheikhs besides the 
legislators.’56  

 
 
Al-Garf är en av ett fåtal kvinnor med politiskt inflytande vilket har ingivit många hopp om 

en mer jämställd politik. Al-Garfs uttalanden och handlingar som ”syster” till Brödraskapet 

har skapat stor kontrovers då hon snarare betonat skillnaderna mellan män och kvinnors 

                                                        
52 Ibid. 
53 Icke enlighet med eller tillåtet av Sharia, stavning enligt källa. 
54 The Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR) Report on Egyptian woman conditions in 2012, sid 7 

paragraf 1). 
55 Ibid sid 7 paragraf 2). 
56 Ibid sid 9. 
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position i det egyptiska samhället. Al-Garf har t. ex lagt fram ett förslag om upphävande av 

lagen mot sexuella trakasserier med förbehållet: ‘harassment happens because of nudity of 

women, and therefore harassers are not wrong’.57 

Al-Garf har även föreslagit att ändra artikel 242 i brottsbalken nr 126 från 2008 som 

kriminaliserar kvinnlig könsstympning/omskärelse (FGM/FGC) i allmänhet, al-Garf yrkade 

på att sedvänjan endast skulle tillåtas på sjukhus eller efter konsultation av läkare. Förslaget 

senarelades.58  

   Parlamentarikern Margret Azer från al-Wafdpartiet fördömde att den kvinnliga 

parlamentarikerns roll är att fokusera på problematiken kring kvinnor och sade: 

 ‘As a female parliamentarian I am not concerned now with women issues and will not stand for 
it now, as there are so many important issues that need to be considered now n[sic] order to 
retain balance for the whole society[…]’.59  
 

Liknande uttalanden kan vi se från Huda Ghania, parlamentariker från Freedom and Justice 
Party (FJP):  
 

‘I refuse to be representative for women, I represent the people. As for the laws and women 
legislations is a not a general interest so this is not the proper time, while the country passes a 
very dangerous era and there are more important priorities, such as elections and the 
constitutional declaration, so it is too early to talk about women's laws and rights.’60 

 

2.4.1 Revolutionens kvinnor & Sexuella trakasserier 

   Det finns olika versioner av kvinnornas deltagande och behandling under revolutionens 

dagar. Vi har sett kvinnor figurera på bilder från Tahrirtorget under Egyptens revolutionära 

dagar stå sida vid sida med männen och delta aktivt i demonstrationerna som ledde till f.d. 

president Mubaraks fall. Hans Schattle, professor i internationella relationer vid Seouls 

Universitet, menar att trots Egyptens problematik med sexuella trakasserier, behandlade 

männen kvinnorna med respekt.61Nazra for feminist studies (en egyptisk organisation som 

arbetar med att bygga en feministisk rörelse) är av motsatt mening och skriver på hemsidan 

om kvinnliga aktivister för mänskliga rättigheter som utsattes för upprepade kränkningar från 

Egyptens militära organ; Supreme Council of the Armed Forces (SCAF). En företeelse ”ärvd” 

                                                        
57 Ibid. 
58 Ibid. Sid 7 paragraf 3). 
59 The Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR) Report on Egyptian woman conditions in 2012, sid 

9. 
60 Ibid. 
61 Schattle, Hans. Globalization and Citizenship. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

2012. 
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av den tidigare regeringen ledd av Hosni Mubarak, menar Masa Amir, forskare från WHRDP 

(the Women Human Rights Defenders Program).62  

Women human rights defenders defy cultural, religious, and social norms about the role of 
women in society and thus arouse more hostility than their male counterparts. Even though 
those women face the same risks faced by all human rights defenders, they also suffer additional 
violations because of their gender that are sexual in nature, which range from harassment and 
rape to sexuality baiting on the basis of their reproductive or marital status.63 

 

   Nazra har publicerat flera kvinnors utsagor om allvarliga fall av trakasserier och våld under 

revolutionens dagar och andra demonstrationer under 2011/2012 på Tahrirtorget i centrala 

Kairo. Berättelserna kan belysa klimatet kring problematiken om sexuella trakasserier och 

kvinnans situation i det samtida Egypten.  

[…]we were raped in the middle of Tahrir Square among throngs of Godless people, human 
wolves that are ravaging us violate all that is private stripping us from our bodies. Violence, 
lust, and instincts and no one can save us; to face death and rape merely because I am female. In 
this situation, I am solely a female. The mother, sister, daughter, neighbor, and friend are just 
females, on the corner of Mohammed Mahmoud street, the martyrs street and the Eyes of 
Freedom street. They stripped me of my nationality and my sense of belonging to that scene.64 

 
   Salma al-Naqqash en WHRDP-koordinator på Nazra menar att kvinnor utsattes både för 

känslomässiga kränkningar såväl som våld av folkmassorna och den militära polisen. Al-

Naqqash säger att kvinnorna upplevde en dubbelbestraffning av samhället när de ville delta i 

det offentliga rummet, en smärta som enligt Naqqash är värre än den fysiskt övergående.65 

    En egyptisk-amerikansk journalist Mona Elthawy berättar i en tv-intervju med CNN om 

hur hon blev utsatt för sexuella övergrepp och frihetsberövad av egyptisk säkerhetsstyrka; “5 

or 6 surrounded me, groped and prodded my breasts, grabbed my genital area and I lost count 

how many hands tried to get into my trousers,” 66 skrev journalisten på sitt Twitterkonto den 

23 november 2011.  

   En reaktion på problemet med sexuella trakasserier var organisationen ”Heya” som växte 

fram under revolutionen. Ett initiativ från unga studenter som arbetar för att stärka kvinnors 

rätt till ett politiskt deltagande och frigörelse från det patriarkala förtrycket. Organisationen 
                                                        
62 http://nazra.org/en/2011/12/women-activists-are-still-being-pushed-away-public-sphere-authorities, 

hämtad 130405 
63 Ibid.  
64 Okänd kvinna, 26/1-13 http://nazra.org/en/2013/01/testimony-survival-gang-rape-tahrir-square-vicinity 
65 http://nazra.org/en/2011/12/women-activists-are-still-being-pushed-away-public-sphere-authorities 

hämtad 130513 
66 http://www.huffingtonpost.com/2011/11/24/mona-eltahawy-egypt-sexual-assault_n_1111841.html 

hämtad 130513 
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startade på AUC (American University of Cairo) men har vuxit och är numera erkänd som en 

ungdomsrörelse av UN Women.67 

 

2.5. Presentation av CEDAW, Committee on the Elimination of Discrimination 

Against Women 
 

   Konventionen formulerades då de tidigare internationella stadgorna för mänskliga 

rättigheter ansågs var otillräckliga för kvinnor som grupp. Konventionen har beskrivits som 

en internationell ”Bill of Rights” för kvinnor bestående av en inledning och 30 artiklar som 

definierar diskriminering mot kvinnor och innehåller en nationell agenda för åtgärder mot 

sådan diskriminering. Konventionen definierar diskriminering mot kvinnor som; 

"[...]any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or 
purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 
irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights 
and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."68 

    
Genom att acceptera konventionen förpliktigar sig stater att inte bara vidta åtgärder vid 

diskriminering av kvinnor utan även att se vilka åtgärder som gjorts och följa upp resultaten. 

Konventionen vidhåller även att diskriminering mot kvinnor kan vara ett resultat av 

könsstereotyper och konstruerade könsroller, vilket stater också förbinder sig att förebygga 

och eliminera. CEDAW-kommittén och tillsynsmännen för konventionens implementation 

tilldelar generella rekommendationer till staterna anknutna till CEDAW vilka fungerar både 

som vägledning till texten men också som en progressiv bearbetning av den. Dock är 

rekommendationerna inte juridiskt bindande som den skrivna konventionen. En statlig 

bekräftelse av CEDAW är frivillig, men väl påskriven är stater skyldiga att följa texten. Stater 

kan göra reservationer mot vissa artiklar (Egypten är ett exempel på en sådan stat), teoretiskt 

skall de inte vara oumbärliga för kärnan i förståelsen av CEDAW men i praktiken ser det inte 

ut så.69  

 
                                                        
67 http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/21/heya-youth-initiative-seeks-to-empower-women/, hämtad 

130513 
68 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women- Convention 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm, hämtad 130713. 
69 Ibid. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx, hämtad 130720.  
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3. Teori  
 
   Det teoretiska ramverket består av en problematisering av spänningen mellan det universella 

konceptet mänskliga rättigheter och den lokala praktiken utifrån teoretikern Sally Engle 

Merry. Vissa inslag av västerländsk genusteori kommer även att förekomma i ett komparativt 

syfte mot strävan om en djupare förståelse av olika idéer om feminism och genus, men 

huvudsakligen lämpas forskare Judith Tuckers teori om genus inom islam. Merry utgår 

mycket ifrån FNs kvinnokonvention CEDAW, vilken redogörs kort för under 

bakgrundsdelen. Den teoretiska grunden för diskussionen vidare gällande föreställningar om 

genus och mänskliga rättigheter i den samtida egyptiska kontexten.  

 
3.1. Kritik av idén om mänskliga rättigheter 
 

  Begreppet Mänskliga Rättigheter för ofta tankarna till stora organ såsom FN, Amnesty m.fl. 

Internationella aktörer som arbetar ifrån en stadga skapad av västerländska grundidéer kring 

hur en individ ska behandlas av statsmakten. I min åsikt finns det aspekter att ha i beaktande 

när en slags allmängiltig princip skall införas trots att principens karaktär i sig är av godo. I 

Egypten kan det vara känsligt att åberopa en internationell lag vid ett försök till 

samhällsförändring med anledning av föreställningar om att en västerländsk lag kan medföra 

västerländska värderingar. Det kan vara så att mänskliga rättighetsdiskursen inte har samma 

legitimitet i Egypten som i väst. Exempelvis vänder sig NGOs till religiösa tolkningar för att 

legitimera sina försök mot samhällsförändring trots att de egentligen arbetar från 

internationella föreskrifter. NGOs använder religionen som en metod att anpassa sig till den 

lokala kontexten, oavsett sakfråga.      

   Forskaren Sally Engle Merry problematiserar konceptet att lämpa en internationell stadga på 

det lokala samhället i sin bok Human Rights and Gender Violence, och menar att det är 

nödvändigt att ta hänsyn till den rådande kontexten för att verka.  

Human rights documents create a universal vision of a just society in which cultural difference 
is respected but only within limits: it does not justify assaults on the bodily integrity of 
vulnerable populations. Local features of culture and history should not override universal 
principles concerning how societies should be organized and individuals protected. Nor does 
this system provide space to recognize other, non-rights-based understandings of social 
justice.70 

                                                        
70 Merry, Sally Engle. Human rights & gender violence: Translating International Law into Local Justice. 

2006, sid, 131. 
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   Merrys huvudpoäng i boken kretsar kring att mänskliga rättigheter som internationell praxis 

och lag är mer lämpligt att omvandla till en kulturell norm. Retoriken kring mänskliga 

rättigheter kan uppfattas som en inbjudan till ett medlemskap i ett ”civiliserat” internationellt 

samfund.71 En mer nyanserad kritik till särskilda kulturella sedvänjor eller könsstereotyper 

minskar risken för att väcka ett nationalistiskt försvar och kritiken anammas till större grad av 

en lokal rörelse med likasinnad ståndpunkt. En stark opposition mot en kulturell kontext ökar 

risken att uppfattas som en kolonial maktordning. Att belysa sociala problem som en 

konsekvens av fattigdom, politiska kriser eller krig istället för kulturella värderingar skapar en 

ingång till att rättfärdiga en internationell inblandning.72 Dock har vissa transnationella 

aktörer ofta varken tid eller intresse av att få en ökad förståelse till en lokal kontext och kultur 

är något ”out there”. Det finns en oundviklig spänning mellan generella principer och 

specifika situationer. ”Transnational legal settings are producing culture, but it is a culture that 

regulates culture to the margins. The fight against culture is a deeply cultural one.”73 Merry 

menar att mänskliga rättigheter är en kultur i sig som är diskursiv och skapar en barriär mellan 

MR som universell norm och ”finkultur”, medan den lokala kulturen ofta behandlas som en 

motsats till mänskliga rättigheter. Rurala traditioner, kulturella sedvänjor som ex. 

hederproblematik anses vara ett hinder för mänskliga rättigheter när det i själva verket kan 

vara konsekvenser av socio-ekonomiska faktorer. För att assimilera en universell norm och en 

lokal kultur måste avståndet mellan ”vi” och ”dem” elimineras, inte först då kan en 

internationell aktör påverka utan att påminna om en kolonialmakt.74 

   Egypten var ett av de tidigare länderna att skriva på FN:s kvinnokonvention CEDAW men 

med reservation för vissa artiklar. Merry menar att Egypten deklarerade sitt åtagande till 

universalism genom att ratificera konventionen, men insisterade på att behålla vissa nationella 

traditioner som en del av kultur och sedvänja.75 Punkterna Egypten reserverade sig emot 

gäller angelägenheter som strider emot Sharia, exempelvis kvinnor och mäns lika rättigheter 

inför lagen gällande familjefrågor, och beviljande till kvinnor samma rättigheter som män i 

fråga om nationalitet till sina barn.76  

                                                        
71 Ibid. sid 231. 
72 Ibid. sid 100. 
73 Ibid. sid 102. 
74 Ibid. sid 100. 
75 Ibid. sid 95. 
76 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm Först hämtad 130612. 
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3.2. Genus och islamisk lag 

Law is the command of God; and the acknowledged function of Muslim jurisprudence, from the 
beginning, was simply the terms of that command.77 

 

   Tucker behandlar lagen, doktrinen och dess praxis som en helhet för att det inte enbart 

handlar om vad sharia säger om kvinnor och genus, utan även hur sharia har tolkats och 

efterlevts av muslimer, jurister och lekmän. Islamisk lag som dominant diskurs var både en 

bevarad och en överförd juridisk doktrin och använd som grund till tolkning av mufti(s) 

(rättslärda78) och det vanliga folket.79 Relationen mellan islam som religion och kulturell 

identitet har exploaterats av moderna regimer som omvandlat juridiska skrifter för både 

politiska ramar men också som riktlinjer för klädsel, uppförande och religiösa sedvänjor. 

Religiösa förebilder har alltid varit ett starkt inslag i islamiska samhällen. Det individuella 

sökandet efter vägledning av de rättslärda är besläktat med hur islamiska juridiska processer 

har föreställts och följts genom århundraden.80  

   Islamisk rättsvetenskap har tilldelat män och kvinnor tydliga sociala roller där män är 

familjeförsörjare och därför får juridisk auktoritet inom och utom hushållet. ”[…]the 

construction of financial responsibilities as male and financial dependence as female, 

domestic authority as male and domestic subservience as female, inevitably resonated in the 

world outside the domestic sphere.”81 Den nakna diskrimineringen mot kvinnor som finns 

inom äktenskapet där de flesta rättigheter (såsom skilsmässa, vårdnad av barn etc.) tillfaller 

mannen, karaktäriserar däremot inte lagen gällande kvinnans rätt till andra tillgångar i 

samhället.82  

   Inom det islamiska äktenskapet baseras reglerna på könsroller och de diskursiva 

konstruktioner som är Man (auktoritär, stark, världslig) respektive Kvinna (sårbar, svag, 

beroende) utan att rollerna påverkar människovärdet. 83Kvinnan anses vara en bärare av moral 

vilket innebär att en anständig klädsel och blygsamt beteende är viktigare element för en 

kvinna än en man. I extrema fall visas kvinnans frånvaro i det offentliga rummet som ska 
                                                        
77 Tucker Judith E. Women, Family and Gender in Islamic Law, 2008. Sid 12. 
78 Nationalencyklopedin, sökord mufti, hämtad 131114, http://www.ne.se/sok?q=mufti  
79 Tucker Judith E. Women, Family and Gender in Islamic Law, 2008. Sid 21. 
80 Ibid. sid 23. 
81 Ibid. sid 25. 
82 Ibid. sid 26.  
83 Ibid. sid 221. 
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utgöra muslimsk moral.84 Enligt Tucker ”hedrar och skyddar” Koranen kvinnor inom islamisk 

lag och menar att det inte nödvändigtvis är jämställt, men det islamiska rättssystemet har inte 

heller hymlat med att män och kvinnor bör behandlas olika då de innehar olika ”egenskaper”. 

Medan man i väst skapat lagar och ordningar där diskrimineringen är dold trots att man menar 

att alla individer ska behandlas lika.85 Vidare menar Tucker att vissa aspekter av lagen är 

diskriminerande mot kvinnor men samtidigt även uteslutande mot män i relation till ”the 

female experience”; de kvinnliga särdragen, såsom fortplantning, graviditet och amning. På 

ett sätt är kvinnan väldigt närvarande inom islamisk rätt och juridiska institutioner har 

inkluderat lagen på ett nära intimt sätt med kvinnliga frågor. Det finns väldigt lite som är 

”privat” inom islamisk lag till skillnad från västerländsk juridik där vissa frågor är ”off limits” 

för staten.  

The long arm of the law did not stop at the bedroom door, and the woman’s physical comforts 
and sexual experiences within marriage, the legitimacy of her pregnancy, and her special needs 
as a nursing mother were all well within its purview.86     

 
Vidare bör det tilläggas att även om lagen visar hänsyn till kvinnans särskilda behov på vissa 

sätt, utgår lagen ändå huvudsakligen från ett manligt perspektiv och ligger till fördel för 

denne.87 Islamisk lag har erkänt kvinnans bidrag till mänskligheten i form av reproduktion 

och kräver då att mannen ska kompensera henne med ”lön” för hushållsarbete och underhåll. 

Dock är påföljden ett ekonomiskt beroende och en maktunderordning och Tucker menar att 

hon då istället ”betalar” honom sin juridiska erkännande.88 Tucker beskriver kvinnan utan 

röst; det tysta. En kvinnas tystnad är hennes medhållande, vilket är genomgående i den 

islamiska diskursen; kvinnor har t.ex. inte fått ta del av att skapa en juridisk kanon. Hennes 

tystnad används som en passiv partner till vad som anses vara maskulina affärer.89  

   Islamisk lag har överlevt in i den moderna världen för att på det stora hela är troende 

muslimer övertygade om av den innehåller vägledning för ett gott, moraliskt liv i samklang 

med Guds plan för rättvisa.  

The question of gender,[…]represents the critical test for Islamic law today and one which is 
likely to decide its continued existence as accepted authority for Muslim women and men 

                                                        
84 Ibid. Sid 221. 
85 Ibid. sid 27. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 29 
88 Ibid. Sid 220. 
89 Ibid. Sid 31. 
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alike.”90 
    

3.3. Radikalfeminism 

   För att kunna föra en feministisk diskussion mellan västerländsk genusteori och genus i 

islam är det lämpligt att redogöra i korta drag för radikalfeminismens idéer kring kvinnan 

inom familjen som institution. Radikalfeminismens grund bottnar sig i ett förtryck av kvinnor 

i den privata sfären. Ett förtryck som främst utgår från kvinnans sexualitet och yttrar sig i 

mäns kontroll av kvinnor inom familjen; ett sexuellt förtryck inom och utom familjen, i 

kvinnomisshandel, i kvinnoförakt.91 Enligt Gemzöe kan vi med hjälp av radikalfeministisk 

teori förstå ojämställdheten i den privata sfären och Gemzöe menar samtidigt att den i allra 

högsta grad är lika politisk som den offentliga. Synen att kvinnor är mindre värda är en av 

radikalfeminismens hörnstenar inom patriarkatet, vilket är implementerat från födseln. Det 

hierarkiska systemet finns i alla delar av samhället och därför inte minst inom familjen.92 

Patriarkatets maktförhållande består i mäns dominans över kvinnor inom alla områden av 

samhällslivet på så sätt att det uppfattas som naturligt och blir därför osynligt. Kvinnor lär sig 

under uppväxten att de är underordnade män och följden blir att många kvinnor accepterar sin 

roll och lever i de mönster det patriarkala samhället utstakat.93 Forskaren Kate Millet menar 

att patriarkatet endast är ett uttryck för mäns maktutövning och inte förrän det är störtat kan 

kvinnor och män ha en sexuell relation på jämlika villkor.94 

   Vi kan se en likhet mellan radikalfeminismens grund och Tuckers teori om genus i islam, 

där det finns tydliga könsroller i den privata sfären. Mannen är familjens överhuvud medan 

kvinnan upprätthåller den normen genom sin passivitet. Tucker talar om ett ekonomiskt 

övertag snarare än ett sexuellt gällande en maktbalans i relationen i form av att kvinnan blir 

betalad för sin reproduktiva funktion och därmed juridiskt erkänd- vilket i sig skapar en 

underordning. Däremot finns det samtidigt en emfas inom islam på de biologiska skillnaderna 

mellan man och kvinna utan att det har något med människovärdet att göra, till skillnad från 

radikalfeminismens tanke där kvinnan är mindre värd. 

 

                                                        
90 Ibid. sid 225. 
91 Gemzöe, Lena. Feminism. Bilda förlag, 2002. Sid 45. 
92 Ibid. sid 77. 
93 Ibid. sid 47. 
94 Millet, Kate. Sexualpolitiken. Översättning av Roland Adlerberth. Stockholm: Rabén & Sjögren, 

1970/1971.  
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4. Metod och empiri 
 

   I detta kapitel redogörs min metodologi för studien och kommer även att diskutera min egen 

roll som forskare.  

Det empiriska materialet är insamlat under åtta veckors vistelse Kairo mellan 2/1-28/2 2013. 

Jag hade i tidigt skede kontakt med flera organisationer per mail från Sverige då samtliga var 

öppna för ett möte och intervju när jag väl var på plats i Kairo. Dock var det inte enkelt att 

dels få tag i dem och sedan boka in en tid. Det dröjde ganska länge innan jag fick till en första 

intervju, men hade då gott om tid att förbereda mig med intervjuguide och läsa på om intervju 

som forskningsmetod. Jag ”nätverkade” även vidare och kom i kontakt med ADEW (the 

Association for the Development and Enhanchement of Women) via hänvisning från en 

advokatbyrå jag talat med i telefon. Svenska Institutet i Alexandria hjälpte till att komma i 

kontakt med WLUML(Women Living Under Muslim Laws) då de själva ingick i ett 

samarbete med organisationen och hade mycket gott att säga om deras arbete. Jag hörde talas 

om CEWLA från flera andra myndigheter och organisationer under min efterforskning och 

fick uppfattningen att de var av stor betydelse inom just kvinnors juridiska rättigheter, det 

bekräftades vid sökning på internet och i kurslitteratur. Intervjuerna analyseras med ett 

teoretiskt ramverk (se kap. 3) samt mot en bakgrund av dagens samhällsklimat i Egypten (se 

kap. 2). Samtliga intervjuer finns transkriberade och i mitt förvar. 

 
4.1. Kvalitativ intervju 
 
   En kvalitativ intervju som forskningsmetod söker kunskap uttryckt i språk och tal och syftar 

inte till att mäta kvantitet utan att påvisa nyanserade beskrivningar av en intervjupersons 

livsvärld,95vilket motiverar valet av forskningsmetod för denna studie eftersom den studie 

ämnar undersöka hur dessa tre organisationer förhåller sig till kvinnors sociala situation.  

   Jag genomförde tre intervjuer med tre organisationer som arbetar med kvinnor och 

familjelagen på olika sätt. Intervjuerna genomfördes i ett fall på ett kafé men i en lugn miljö 

utan störande yttre faktorer, i övriga fall utfördes intervjuerna på organisationernas respektive 

kontor i Kairo. I två av fallen deltog två personer i intervjun dock var det i bägge fallen en av 

respondenterna som svarade på majoriteten av de faktabaserade frågorna. Det upplevdes som 

naturligt då en av respondenterna hade större kunskap om ämnet i fråga. Däremot vid frågorna 

                                                        
95 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 2009, sid 45-

46. 
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som handlade om åsikter, upplevelser och tankegångar kom båda personer till tals och det 

kändes som en rättvis fördelning. Intervjuerna var en kombination av faktaintervju och 

narrativintervju96  eftersom de ställda frågorna rörde familjelagsstiftningen samt hur de som 

organisation förhåller sig till den. Eftersom intervjuer inte genomfördes med samtliga 

anställda inom de olika organisationerna blev svaren i vissa fall oundvikligt individuella men 

ändå representativa för organisationens ståndpunkt vilket yttrar sig i deras arbete.  
   Jag talade om för respondenterna om vad jag skriver om, vilka som kommer att få ta del av 

studien, syftet med studien, bad om godkännande för inspelning samt frågade om de hade 

några frågor innan intervjun började.97 Respondenterna informerades även om vilka 

kategorier av frågor som jag hade förberett för att de skulle få en uppfattning om vad som 

kommer, men inte till den grad att samtalet blev förutsägbart som marginaliserar den 

personliga flexibiliteten och kreativiteten.98  

   Intervjuguiden bestod av 19 frågor indelade i teman och med eventuella följdfrågor som; 

varför? Vad menar du med..? Vad tror du om…? Alla frågor ställdes inte beroende på de 

tidigare svaren eller p.g.a. saknad relevans för just den organisationen. Vissa frågor flyttades i 

ordning men det påverkade i varken syftet eller det väsentliga resultatet. Kvale menar att i den 

semi-strukturerade forskningsintervjun söker forskaren de beskrivna fenomenens mening och 

omfattar en rad teman och förslag till frågor men det finns ändå möjlighet att förändra 

frågornas form eller ordningsföljd för att specificera svaren.99 Intervjuerna var mellan 1h och 

1,5h långa och finns inspelade i mitt förvar. Jag anpassade mitt språk till en enklare engelska 

för att frigöra från akademisk jargong100 samt för att respondenterna lättare skulle förstå 

frågan. Intervjuerna inleddes med allmänna frågor om organisationen och personuppgifter 

som namn och yrkesroll för att skapa kontakt och en god stämning.101 Intervjupersonen måste 

få bilda sig en uppfattning om intervjuaren för att kunna slappna av och tala fritt, intervjuaren 

i sin tur ska lyssna uppmärksamt och visa intresse under tiden102, vilket var ytterligare en 

anledning att använda bandspelare och antecknade så lite som möjligt för att inte distrahera 

                                                        
96 En faktaintervju är enligt Kvale, sid 167 en intervju utan personens egna åsikter och meningar, medan en 

narrativintervju utgår från intervjupersonens berättelse.  
97 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 2009, sid 

144. 
98 Ibid. sid 104. 
99 Ibid. sid 140. 
100 Esaiasson, Peter (m.fl), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2007, sid 298. 
101 Ibid. 
102 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 2009, sid 

144. 
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respondenten.  

   Frågorna var inledningsvis korta och specifika och öppnare senare under intervjun när 

respondenterna blivit mer bekväma i situationen. Jag visade att jag hade vissa förkunskaper 

om ämnet för att slippa lägga ner tid på detaljer men ville ändå att respondenten skulle 

”förklara” då det jämnade ut den maktbalans som finns under en intervju. Tanken var att 

hamna ”under” respondenten för att få fram så ärliga svar som möjligt.103  

   Analysen gjordes ur transkriberingarna genom att kategorisera svaren efter meningsinnehåll 

med många olika rubriker för att kartlägga materialet och försöka se mönster i empirin. 

Kategorierna var bl.a. feministiska yttringar, Muslimska Brödraskapet, samhällets normer, 

kvinnan som symbol och ”sann” islam. Slutligen fanns det två tydliga huvudkategorier med 

ett fåtal underrubriker. Därefter analyserades materialet ur ett genusperspektiv med valda 

teoretiker samt med anknytning till samhällsdebatten.    

 
4.2. Genusantropologi 
 

   Vid en studie baserad på arbete i fält kan det vara relevant att undersöka antropologiska 

aspekter vid möte med ”det främmande”. Då denna uppsats utgår till stor del ifrån ett 

genusperspektiv, fanns genusantropologins idéer kring metodologin i åtanke.  

   Feministiska antropologins studieobjekt handlar inte enbart om kvinnor utan om relationer 

mellan kvinnor och män, vilket genusantropologen Britt-Marie Thurén menar är en särskild 

aspekt av samhällslivet och kärnan inom vetenskapsmetoden.104 Henrietta Moore menar att ett 

av de viktigaste bidragen till genusantropologin är genussymboler och sexuella stereotyper.105 

”/.../symbolic and sociological approaches to the study of gender are not mutually exclusive, 

but the lack of any sustained analysis of cultural valuations and ideologies is a frequent flaw 

in many of the more sociologically oriented analyses.”106 Genusantropologin tar särskild 

hänsyn till den lokala kulturella kontexten vilket är nödvändigt vid en studie utanför sin egna 

kulturella bakgrund.   

   Moore menar att den feministiska antropologins största bidrag till vetenskapen är teorier 

relaterade till könsidentitet och den kulturella konstruktionen av genus, vad det innebär att 

                                                        
103 Ibid 48. 
104 Thurén, Britt-Marie. Antropologiska bidrag till genusforskningen. Högskoleverket, 2002. 64 s. Sid 20. 
105 Moore, Henrietta L. Feminism and Anthropology. Polity Press. 1988. Sid 13. 
106 Ibid. sid 31. 
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vara man respektive kvinna- det som har kommit att kallas genusantropologi.107 Det finns en 

skillnad mellan att studera könsidentiteten och dess kulturella konstruktion 

(genusantropologi) och studera kön som en del av det mänskliga sociala livet (feministisk 

antropologi). Kultur och religion (med ett religiöst lagverk) är tätt sammankopplade i Egypten 

och är därför nödvändigt att tolka utifrån genusantropologins tanke kring de kulturella 

normerna för man och kvinna.      

4.3. Min roll som forskare  
 
   Före intervjuerna belyste jag möjligheten till anonymitet och förklarade vad avsikten med 

materialet var. I samtliga fall ville respondenterna att deras namn skulle inkluderas, i vissa fall 

både för-och efternamn, jag kommer endast att publicera respondenternas förnamn då jag inte 

finner det relevant för studien att skriva ut efternamnet.    

   Eftersom en intervju inte är ett samtal mellan två personer på lika villkor då intervjuaren har 

kontroll över agendan och samtalet, är det nödvändigt att ha sin egen roll i beaktande. Min 

bakgrund som kvinna från ett sekulärt samhälle har påverkat min syn på feminism och 

kvinnors rättigheter då jag snarare är präglad av västerländskt fastställda definitioner från 

exempelvis FN. Jag positionerar mig som feminist med grund i att män och kvinnor har 

samma juridiska såväl som sociala rättigheter, min personliga åsikt är att kvinnor globalt är 

underordnade män i ett strukturellt patriarkat som vidhålls både av män och kvinnor. 

  Jag har egna kulturella glasögon som ser några ”andras” verklighet och vare sig jag vill eller 

inte kommer jag att tolka materialet utifrån det, men strävar efter att vara självkritisk mot 

mina egna antaganden och slutsatser. Jag har de antropologiska tankegångarna kring ”vi” och 

”dem” ständigt i åtanke vid både intervjutillfällena och arbetet med analysen. Jag har 

ambitionen att vara försiktig med mina egna antaganden och förväntningar för att se det 

oväntade och obekanta.108   

 
4.4. Begränsningar & Avgränsningar 
 
   De huvudsakliga punkterna som skulle kunna utgöra begränsningar är antalet intervjuer 

samt det språkliga. Dels pga. tidsbrist och dels arbetade jag med ett litet antal organisationer. I 

                                                        
107 Ibid. Sid 187. 
108 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 2009, sid 

34-35. 
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efterhand har jag gjort mer efterforskning och kommit fram till att dessa tre är etablerade och 

”störst” på området (med undantag från ECWR som jag tyvärr inte fick möjlighet att 

intervjua) vilket gör att jag kanske inte hade funnit fler om jag hade varit i landet en längre 

tid. Däremot hade jag haft möjlighet att intervjua fler från organisationerna, men jag upplever 

ändå att mina intervjuer är tillräckliga för att besvara min frågeställning. Den andra 

begränsningen kan vara språkligt, jag talar inte tillräckligt bra arabiska för att genomföra 

intervjuerna utan talade istället engelska. Jag frågade samtliga organisationer via telefon om 

tolk skulle behövas och endast i ett fall anlitade jag en tolk. Tolken hade mycket goda 

kunskaper i engelska och respondenten i fråga växlade mellan bruten men begriplig engelska 

och arabiska, dock är mina språkkunskaper i arabiska tillräckligt bra för att uppfatta 

eventuella tolkningsfel, vilket knappt förekom. I övriga fall gjordes intervjuerna enbart på 

engelska vilket fungerade bra, men med tanke på att respondenternas engelska inte är lika 

avancerad som arabiskan bör det ändå belysas att respondenterna eventuellt hade kunnat 

uttrycka sig ”friare” på sitt modersmål, men inte till den grad att resultatet av studien hade 

förändrats. 

 
5. Röster från Kairo 
 
   Det är ofta upp till NGOs som arbetar med sådana frågor att uppmärksamma och förmedla 

till allmänheten om juridiska normer och lagar mot mäns våld och kontroll över kvinnor. 

Arbetet är beroende av samhällets klimat i form av ekonomi och stabilitet, men en verksamhet 

vars funktion blir av allt större betydelse. Sally Engle Merry beskriver NGOs roll;  

 
NGOs work to develop clear and simple issues based on gripping personal stories capable of 
generating at a perpetrator, either an individual or the state. Those who succeed best in 
mobilizing outrage receive more media attention, more funding, and more supporters at home 
and internationally. This approach is likely to antagonize the government held responsible. It is 
not surprising that there is conflict.109   

 
Citatet ovan visar på att även en NGO har en tydlig agenda som i vissa fall skapar en slitning 

mellan staten och ”folket”. Trots att en NGO kan få stort stöd på både nationell och 

internationell nivå, finns en problematik då de ofta behandlar frågor som en regering i 

slutändan får stå till svars för. Egypten kan ha flera organisationer som får stor 

uppmärksamhet internationellt som i sin tur sätter landet på kartan i form av att de lyckas 

belysa och arbeta mot problem på en lokal nivå. Samtidigt kan grunden till problemet bottna i 
                                                        
109 Merry, Sally Engle. Human rights & gender violence: Translating International Law into Local Justice. 

2006, sid 70. 
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en bristande politik vilket inte lämpar sig inom internationella mänskliga rättighetsdiskursen. 

Triangeldramat mellan staten, folket och den internationella arenan har flera dimensioner av 

komplexitet som genomsyrar denna analys. 

 
5.1. Presentation av organisationerna 
 

5.1.1. ADEW, The Association for Development and Enhancement of Women 
 

Historia 

   Organisationen ADEW startade under mitten av 1980-talet med ett mikrolånprojekt till de 

Kairo-typiska renhållningsarbetarna som ett försök att få igång ekonomin till en i övrigt 

marginaliserad grupp. I förlängningen expanderade mikrolånsprojektet till Kairos 

låginkomsttagande områden där det visade sig att de kunde identifiera en särskilt utsatt grupp; 

låginkomsttagande kvinnor som även var familjeförsörjande.  

   1987 grundades ADEW av tjugo män och kvinnor och organisationen registrerades som en 

privat och volontärbaserad NGO (Non-Governmental Organization) med ett första kontor i en 

fattigare förort i Kairo.  

   Idag har organisationen runt 200 medlemmar och ca 95-97 anställda på huvudkontoret i 

stadsdelen Manial. ADEW finansieras av lokala privata donatorer samt utländska aktörer 

såsom finska ambassaden, Ford Foundation, svenska Diakonia, Swiss Development Fund, 

UNDP m.fl. ADEW är en sekulär och politiskt obunden organisation som utgår ifrån 

Egyptens NGO-lag.110  

   Jag intervjuade Sara från ekonomiavdelningen, och Rasha; en av ADEWs socialarbetare 

som har varit på organisationen i tio år och har därför stor kunskap om organisationen.  

ADEWs projekt 

    Organisationen huvudsakliga projekt har länge varit en utveckling av de initiala mikrolån 

för kvinnor, då kvinnor i regel har svårare att ta banklån eller andra krediter utan en mans 

godkännande eller annan säkerhet.111ADEWs program utgår ifrån en grupp kvinnor ofta om 

fem-sex som går i god för varandra och på så vis frigör de sig kraven på dyra ägodelar eller en 

mans samtycke. Projektet finansieras av kvinnorna själva då de sparar 1% av inkomsten i ett 

                                                        
110 Intervju med Sarah från ekonomiavdelningen på ADEW 20/2-13. 
111 Programs http://www.adew.org/en/?action=10003&sub=1 hämtad 2/3-13 
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gemensamt konto hos ADEW där användningen av pengarna beslutas inom gruppen. Om 

någon sparar mer än 1% sätts pengarna in på ett eget konto hos ADEW.  

   Sedan 2006 utvecklades idén på förfrågan av kvinnorna som önskade att låna ut pengar till 

sina barn, och Youth Lending Program tog form. Tanken är att investera i ungdomarna för att 

starta egna företag eller verksamheter där den första utbetalningen är på 2000 LE (ca 2000 

svenska kronor), om ungdomen lyckas med företaget utgår en summa på 3000 LE för vidare 

utveckling och slutligen 5000 LE. Programmet har visat sig vara väldigt lyckat och har skapat 

arbetstillfällen för flera ungdomar därefter.  

 

Legal assistance and awareness program  

   ADEW har även en grupp juridiska konsulter som arbetar med att informera kvinnor om 

sina juridiska rättigheter, i synnerhet gällande PSL. Konsulterna bistår både med 

informationsträffar och hjälp med ansökan till domstol eller annan rättslig instans. 

 

Empowerment som mål 

   ADEWs grund bygger på att kvinnor av egen makt ska bli självständiga med hjälp av 

seminarier tillhandahållna av ADEW där de behandlar ämnen som; genusfrågor, 

självförtroende, egenmäktiga beslut, förhandlingskunskaper, civil delaktighet och socialt stöd. 

Girls Dreams Program är en annan del av konceptet Empowerment där unga flickor träffas i 

grupp och uppmuntras till att dela med sig av sina drömmar och studera, då flickors avhopp 

från skolan är ett växande problem i Egypten. Flickorna deltar i aktiviteter och personal från 

ADEW försöker även besöka flickornas hem för samtal med föräldrarna. Många av flickorna 

har återvänt till skolan eller till andra program i läskunnighet samt har med hjälp av ADEW 

fått id-kort som styrker deras rättsliga existens som medborgare.  

 

House of Eve 

    ADEW bedriver en kvinnojour som förutom ett säkert uppehälle tillhandahåller tjänster 

som; juridisk hjälp, psykosocial och ekonomisk rådgivning, transport, mikrokreditlån, 

läskunskap, lekterapi för traumatiserade barn och hälsorådgivning. Kvinnojouren House of 

Eve anses vara enda av sitt slag i Kairo med plats för mellan 80-100 personer där målet är att 

gemenskapen ska stötta kvinnorna i att skapa ett eget samfund.    
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5.1.2. CEWLA, Centre for Egyptian Women Legal Assistance  
    
 Historia 

   CEWLA började sin verksamhet med ett litet kontor i en förort till Kairo 1995, med juridisk 

rådgivning i framförallt familjerelaterade frågor där både män och kvinnor besökte centret. 

2003 blev CEWLA en officiell organisation och har idag runt 20 anställda. CEWLA har 

arbetat med att öka kvinnors juridiska medvetenhet och mänskliga rättigheter på en 

gräsrotsnivå tillsammans andra NGOs samt juridiska instanser. CEWLA började forska kring 

hedersmord efter ett regionalt seminarium i Amman 1999 vars preliminära forskning visade 

en bristande medvetenhet kring problemet både från allmänheten och andra NGOs. CEWLA 

beslutade sig för att ha hedersmord högst upp på agendan och har sedan dess arbetat aktivt 

med att utbilda såväl privatpersoner som myndigheter om problematiken. Organisationen 

finansieras av andra NGOs eller internationella organisationer t. ex Diakonia och Plan 

International. CEWLA är en politiskt obunden organisation och arbetar utifrån FN:s 

kvinnokonvention CEDAW. Trots att CEWLA är en liten organisation sett till antalet 

anställda, är de en av de största aktörerna gällande kvinnors- och mänskliga rättigheter i 

Egypten.112  

   Intervjun genomfördes med juristerna Gawaher som arbetat på CEWLA i ca åtta år och 

Yasmine som arbetat på organisationen som lärling och numera anställd sedan 1,5 år tillbaka. 

 

Program och mål 

   CEWLA har idag tre huvudsakliga program; försvar och utveckling från den juridiska 

avdelningen, våld mot kvinnor från den psykosociala avdelningen och utveckling i samhället 

lett av pressavdelningen. Organisationen har även en jourtelefon dygnet runt och alla tjänster 

från CEWLA är kostnadsfria.  

   Var tredje år omarbetas en strategisk plan för de kommande åren och en av punkterna på 

den nuvarande agendan är att uppdatera hemsidan för att lättare nå ut till allmänheten.113 

   CEWLAs huvudsakliga mål är att nå ut till flera målgrupper i samhället, i synnerhet kvinnor 

och barn för att informera om deras rättigheter samt att försöka påverka de diskriminerande 

lagarna gällande kvinnor. Styrelsen arbetar med rapporter om kvinnors rättigheter med 

utgångspunkten i CEDAW och innehar positioner inom FN:s generalförsamling. 

                                                        
112 http://www.soas.ac.uk/honourcrimes/partners/egypt---centre-for-egyptian-women-legal-assistance-

cewla.html hämtad 23/3-13 
113 Den engelska versionen av hemsidan är idag inte fungerande och den arabiska är undermålig. 
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5.1.3. WLUML, Women Living Under Muslim Laws 
‘Women Living Under Muslim Laws is an international solidarity network that provides 
information, support and a collective space for women whose lives are shaped, conditioned or 
governed by laws and customs said to derive from Islam.’114 
 

Organisationen är till skillnad från ADEW och CEWLA en internationell verksamhet med 

fokus på transnationellt arbete för kvinnor som lever under muslimsk lag eller på något sätt 

berörs av ett muslimskt samfund med dess lagar. WLUML har de senaste två årtiondena 

fungerat som en brygga mellan kvinnor och organisationer med grenar i över 70 länder.  

 

Historia 

   WLUML bildades 1984 som ett svar på tre fall i muslimska länder där kvinnor förvägrats 

sina rättigheter med hänvisning till lagar anknutna till islam. Nio kvinnor från olika länder 

enade sig och bildade Action Committee of Women Living Under Muslim Laws som stöd till 

de lokala kvinnornas kamp. Det utgjorde grunden till det numera etablerade nätverket 

WLUML år 1986.  

 

Program och mål 

   WLUML strävar efter att stärka kvinnors individuella rättigheter och gemensamma kamp 

om jämställdhet i den muslimska kontexten genom; att bryta isoleringen mellan kvinnor i 

muslimska länder och skapa bryggor till globala feministiska grupper, delge information om 

kvinnor inom islam för att avmystifiera kvinnan som symbol för ”kvinnliga egenskaper” och 

snarare placera henne som en religiös aktör på samma villkor, samt informera om strategier 

för att utmana mäns kontroll över kvinnor.   

   WLUML:s nuvarande fokus ligger på att stötta fredsprocesser och motarbeta 

konsekvenserna av ett militariserat samhälle. Att avmaskera fundamentalism, utvidga 

debatten kring kvinnans kropp, skydda och främja kvinnors jämlikhet i juridiska sammanhang 

samt motarbeta kvinnovåld. Kvinnovåld genomsyrar alla WLUML:s projekt och aktiviteter. 

Organisationen skiljer mellan networkers och active networkers; en networker kan vara en 

individ som följer WLUML:s principer och värderingar och kan sätta in dem i en egen 

kontext; en networker tar emot och engagerar sig i WLUML:s informationsflöde; för en två-

vägs dialog med medlemmar ur styrelsen eller andra underkommittéer. En active networker; 

deltar/bidrar i WLUML:s aktiviteter och projekt; har en ihållande kontakt med WLUML:s 
                                                        
114 http://www.wluml.org/node/5408 hämtad 4/4-13 
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styrelse eller underkommitté-medlemmar; tar ansvar för WLUML:s arbete och är involverad i 

beslutsfattande sammanhang.115 

   Jag intervjuade Doaa, styrelseledamot i den nystartade egyptiska grenen av WLUML. 

Eftersom organisationen är i en utvecklingsfas var det endast två anställda vid tillfället för 

intervjun men med många aktiva och passiva medlemmar.    

 
5.2. Analys av intervjuerna 
 
   Denna analys baseras på intervjuerna med de tre organisationerna i Kairo vintern 2013. Här 

redovisas svaren samt för en analytisk diskussion ur ett genusperspektiv mot bakgrund av 

Egyptens samtida kontext. Analysen består av två delar; kvinnan inom familjelagstiftningen 

och Muslimska Brödraskapet, och kvinnan som stereotyp och hennes sociala ställning enligt 

kvinnoorganisationerna.  

 
5.2.1. Kvinnan inom familjelagen 
 
   Ämnet för intervjuerna var kvinnors ställning inom familjelagen och de aktuella politiska 

försök till förändringar som skapat debatt i Egypten. Tanken var att få en överblick över 

debatten genom organisationer som arbetar med dessa frågor på en vardaglig basis. Samtliga 

respondenter diskuterade kring den vanligaste problematiken för kvinnor inom 

familjelagsstiftningen samt konsekvenserna av lagens förändringar. Rasha (ADEW) menar att 

när det handlar om kvinnors juridiska rättigheter belyses endast vissa aspekter av lagarna av 

den religiösa regeringen och inte nödvändigtvis de som ligger till fördel för kvinnan. 
 

They [MB, min anm.] want to change some articles because they think they are anti-Shari‘an or 
anti-Islamic. 
Most of them evolve around the women, such as the khul‘a […]. After a divorce the women has 
the right to alimony every month in Islam, forever. Some wives don’t work. We have a lot of 
problem with this in Egypt; many men don’t pay- because it’s in the favour of the women. 
Rasha, ADEW 

 
Rasha fortsätter med att berätta om de aktuella försöken till förändringar inom familjelagen. Al-

Azhar är det religiösa lärosäte som har fått en ökad politisk makt efter revolutionen och som 

har det sista ordet gällande reform inom den religiösa lagen.  
 

The right for the husband to see the children, they want to add in the law to see his children for 
three hours. In Islam the woman have right to keep the children with her (in Sharia), but they 

                                                        
115 Ibid. 
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want to add. In Egypt we don’t have any security for the mother to have the children, if the 
husband has the children he can kidnap them outside Egypt, we have a lot of cases like this.  
The other is the khul‘a, they couldn’t change it but they tried. Al-Azhar stopped it and now they 
can’t bring it up again, it will remain.  
Custody, the right for women to keep her children until they are 15 years old, now they want to 
change to 7 for boys and 9 for girls. Rasha, ADEW. 
 

Här berättar respondenterna om de juridiska orättvisorna som finns mellan män och kvinnor 

inom familjelagsstiftningen.  

 
If the man is a Muslim he can divorce her anytime unless she has this right written before 
marriage in the marriage contract explicitly saying that she can divorce him. He has the right to 
marry another woman- polygamy problem. She can’t get divorced unless he accepts it. Most 
husbands don’t get divorced easily because the husband has to pay alimony. This is a really big 
problem for many women, some women have to ask for khul‘a but in this case she will give up 
all her financial rights. Doaa, WLUML. 
 

Eftersom polygama äktenskap är lagliga i Egypten men inte nödvändigtvis acceptabla i en 

relation, måste kvinnan använda sig av khul‘a för att få igenom en skilsmässa, vilket innebär 

att hon avsäger sig sina ekonomiska rättigheter. Det finns en tydlig signal om att kvinnans röst 

inte väger lika tungt som en mans. Dels kan mannen ta sig en ytterligare fru utan samtycke 

eller ens vetskap från den första och om det inte skulle passa får hon göra en ekonomisk 

uppoffring. Återigen kan vi se indikationer enligt Tuckers teori om kvinnan som tyst och utan 

röst som ska finnas men inte påverka. Nedan berättar Sarah om att en kvinna måste bevisa att 

kvinnan utsatts för psykologisk skada av att mannen gift sig igen för att slippa använda sig av 

khul‘a.  
 

If the man gets married to another woman and she wants to get a divorce, she has to prove that 
there were psychological damage. Sarah, ADEW. 
 
If the woman wants to get divorced from her husband, she has to have evidence of abuse. [Utan 
khul‘a, min anm.] Gawaher, CEWLA. 
 

Nedan talar respondenterna om hur kvinnor är omedvetna om deras juridiska rättigheter. 
 
In most cases in Egypt, the right to custody goes to the wife. She has the right to determine the 
kind of education for her children. But if she wants this right she has to go to court to take a 
paper that gives her the right for this. Rasha, ADEW. 
 
 
Considering the spending or money they have together, if the husband doesn’t spend anything 
on her or the children, she can go to court. A lot of people go to court regarding the spending on 
the children. Yasmine, CEWLA. 

 
 

Considering divorce women have big problems because the divorce takes a long time, 
sometimes five years. Some women come to CEWLA and think that khul‘a is bad because it 
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doesn’t look good and also they don’t get any money if she “dumps” him. But she has a right to 
get spending for the children and for a place to live, and that is something most women don’t 
know. Gawaher, CEWLA. 
 
[Women]Don’t know their rights, the legal education, access to justice, they don’t know where 
to go. The system is not women friendly, women have problems trying to access justice and to 
find solutions to their problems. The family laws in Egypt have been drafted years ago and they 
need to be updated and we need new aspects. Doaa, WLUML. 
 
In the school you need a paper to show who is responsible for the education, and it’s otherwise 
the father. If they are divorced or not; he is responsible, even if she has custody. This is called 
guardianship, it’s not a law, it’s a decision made by the president in 2008 that the one who has 
custody has the right to determine which kind of education for the children. Why, because in 
some cases after a divorce, the man go to the school and take the files of the children and go to 
another school, bad school to make problems for the woman after the divorce. To stop this 
problem, this decision was issued, but she doesn’t get this paper automatically, she has to go to 
court for two or three months. Rasha, ADEW. 
 
He has the right to divorce her anytime (Talaq), for the women she has to apply for it and have 
evidence of violence and it’s very difficult. In some cases the man can divorce the wife 
officially but doesn’t tell her and she eventually finds out. This doesn’t exist for women. 
During the period that she waits for the divorce to get final she does not get any money for 
support, even for the children. Legally there is a law that makes sure that the woman can get 
money during the divorce, but this doesn’t happen. This takes a long time and a lot of work so 
they don’t go to court about it. Gawaher, CEWLA.  

 
Sammanfattningsvis var det återkommande i intervjuerna är att kvinnor egentligen har 

rättigheter men möts av ett motstånd i form av hon måste “kämpa” för att få dem. Kvinnan 

hamnar i ett utanförskap där respondenterna berättar om svårigheterna dels för kvinnor att få 

sina rättigheter men också att få kunskap om sina rättigheter. Hon möts av praktiska 

svårigheter i form av långa och kostsamma rättegångar för frågor som inte avklaras på lika 

villkor. Att ta upp en fråga till rätten är så pass omständligt att det i många fall inte blir av 

vilket gör att hon hamnar utanför det juridiska ramverket.  

Gawaher nämnde även en ytterligare aspekt- att khul‘a kan anses vara fult eftersom det inte 

ser bra ut att ”dumpa” sin man, vilket stärker Tuckers teori om kvinnan som en bärare av 

moral.  

   Trots att samtliga organisationer positionerat sig som sekulära, verkar de inte sträva efter en 

sekularisering utan snarare att kvinnor får leva inom den religiösa lagen på de villkor som 

egentligen finns. Al-Ali menar att termen sekulär som används av feminister i den egyptiska 

kontexten kan acceptera idén om en religiöst obunden stat men är inte heller emot religiösa 

maktpositioner.116   

                                                        
116 Al-Ali, Nadje. Secularism, gender and the state in the Middle East: the Egyptian women's movement. 

2000, sid 4. 
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   Respondenterna menar enstämmigt att kvinnor har juridiska rättigheter enligt Sharia men att 

problemet bottnar i hur samhället hanterar frågan. Staten inte ger ut dokumentation över 

bestämmandemakt över skolval till barnen, kvinnor vet inte var de ska vända sig för juridisk 

rådgivning, de undanhålls information om sina möjligheter etc. Doaa påpekar att de egyptiska 

familjelagarna är föråldrade och behöver uppdateras, men enligt Tucker är en av 

anledningarna till att kvinnan hålls utanför rättsväsendet är att hon varit utesluten tidigare och 

miljön är obekant.117Om så är fallet, kanske det snarare är av tradition som detta utanförskap 

upprätthålls och inte för att lagarna är otillräckliga? Troligtvis är det en kombination av de två 

faktorerna som spelar in. 
 
In most cases in the culture the women gives the money that she works for to her husband, and 
he makes sure that the family has everything. All the things they have are signed for to the 
husband during the marriage, and if they get divorced the wife gets nothing. But this is not in 
the law. Gawaher, CEWLA. 

 
Islamisk lag är enligt Tucker inte uteslutande mot kvinnor då den tar stor hänsyn till kvinnan 

som moder och en bärare av moral samt att överlåta de ekonomiska delarna till mannen. Kan 

det vara så att sammanflätningen mellan kultur och religion är så stark i ett samhälle som det 

egyptiska, att kvinnan i förlängningen ser till hennes plikt enligt religionens modell? Hon ger 

sin lön till sin man för att det bottnar i den kulturella normen att kvinnan ska förse sin man 

med ekonomisk makt medan hon tar på sig den ”morala” makten att vara en god fru och 

moder i första hand. Påföljden blir enligt Tucker ett ekonomiskt beroende och en 

maktunderordning för att hon inte blir erkänd juridiskt om hon inte uppfyller religionens krav 

på hur en kvinna ska bete sig för att existera enligt det juridiska ramverket. Dock finns det 

inget som talar för att en ”moralisk” makt skulle vara mindre värd enligt Tucker då män och 

kvinnor har olika roller inom islam, men är ändå lika mycket värda. Det kanske är därför en 

kvinna ger sin lön till sin man för att i själva verket skapa en maktbalans under äktenskapet? 

Rasha antydde att mannen inte vill betala kvinnan underhåll för att det ligger till kvinnans 

fördel. Är makten ändå inte jämnt fördelad då hon innehar en underlägsen position och saknar 

status som moder och hustru? För att ett äktenskap har en fungerande symbios med tydliga 

tilldelade roller efter kön, betyder det inte att en viss makt innehar en jämn ekonomisk status. 

Det kanske finns en jämnt fördelad makt under äktenskapet som är baserad på ena sidan 

ekonomi å andra sidan uppfostran och moderskap, men vid en separation ska det ekonomiska 

fördelas och där av ska mannen avsäga en del av makten. Kvinnan står då som ensam 

”segrare” med tillgång både till ekonomin och ett moderskap.  
                                                        
117 Tucker, Judith. E. Women, Family and Gender in Islamic Law. Sid. 35. 
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 5.2.2. “They”; Muslimska Brödraskapet 

 
   Samtliga respondenter uttryckte en stark kritik mot den nuvarande islamistiska regeringen 

med argumenten att “they” inte tolkar lagen så som den ska och betonar avsaknaden av den 

Sanna Islam. Enligt respondenterna har kvinnan juridiska rättigheter men ignoreras genom 

olika tolkningar av lagen. Det handlar inte enbart om vad Sharia ”säger” om kvinnor och 

genus som räknats, utan också hur Sharia har tolkats och efterlevts av muslimer, jurister och 

lekmän. Islamisk lag som dominant diskurs var inte enbart en bevarad doktrin utan handlar 

också om dess praxis. Vidare ska man inte underskatta statens implementering av lagen för att 

legitimera diverse projekt som i förlängningen skapar könshierarkier.118 Man kan urskilja ett 

tydligt mönster av en könshierarkisk karaktär i regeringens förslag till förändringar inom 

familjelagen; enligt Rasha från ADEW har Brödraskapet sökt efter argument från de olika 

islamiska skolorna för att legitimera sin rätt att genomföra förändringarna vilket ger mannen 

en ökad politisk makt. Det uppstår en slitning mellan en ”folkislam” som grundas i att leva ett 

rättfärdigt liv119 och en ”statsislam” som snarare söker efter öppningar för att rättfärdiga en 

juridisk reform. Här pratar vi om motionen att sänka åldern för äktenskap och därmed 

möjliggöra barnäktenskap. Som vi ser nedan i citatet nämner Rasha att MB väljer ut delar från 

Koranen för att legitimera möjligheten till barnäktenskap pga. en efterfrågan hos män som i 

förlängningen skulle leda till att de vinner nästa val. 
 

When we ask why, they make it related to Sharia and Islam, they told us “we are parliamentary 
members and we have a lot of voters that are men. They asked us to change this and they will 
make their wives vote for us.” To guarantee that they win another parliamentary period. It’s not 
related to anything! To convince the public media and other figures in Egypt that it’s something 
we have to change because of the Sharia. They take parts from the Sharia, like the ages 7 & 9- 
Sharia- Islam. Rasha, ADEW. 

 

   Citaten nedan visar hur Rasha och Sarah resonerar kring att Brödraskapet håller människor 

utanför det politiska samhället genom att inte upplysa om islams lära och inte utveckla 

utbildningen i samhället. Rasha menar att kvinnor är särskilt påverkade av den bristande 

upplysningen gällande hennes juridiska rättigheter; ”Go vote for this man and go home” 

syftar till en underliggande mening från Brödraskapet till kvinnorna. 

 

                                                        
118 Tucker, Judith E. Women, Family and Gender in Islamic Law, 2008. Sid 19. 
119 Ibid. 225. 
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In my opinion they only depend on the illiteracy of the people, they say to the people that we 
are religious and good men, be with us, vote for us- only this. They don’t make the people 
aware of anything, because if people are not aware, they won’t change them. The religion is 
something and the politics is another. They depend on the ignorance of the people and hide 
behind the religion. That is a big mistake. Rasha, ADEW.  

 
If we had the right religious education in school, they will never ever go to them [Brödraskapet, 
min anm.], because they[studenterna, min anm.] will know the right Islam. Rasha, ADEW. 
 
They do this on purpose; don’t want people to be aware of anything, of any rights- political, 
social, anything. When we have elections, go vote for this man and go home. Rasha, ADEW. 

 
What the MB have been doing throughout the years, even during Mubarak, wasn’t really 
development as much as just securing the groups they have who are loyal to them. Like Rasha 
was saying, they count on the ignorance and will never develop them, because the moment they 
are developed they will turn against them. Sarah, ADEW. 
 
They don’t apply the human rights laws, especially considering women’s rights. For example 
the age to get married before was 18, now they want to change it in to nine years. They also 
wanted to omit the khul‘a, they try to remove the good things regarding human rights. Gawaher, 
CEWLA. 

 
Här refereras till khul‘a som “human rights”, de utgår ifrån den lokala kontexten där khul‘a 

uppfattas som en mer rättvis lag gällande kvinnans rätt till skilsmässa. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är lagen inte alls jämställd då kvinnan måste ge upp sina ekonomiska rättigheter 

mot rätten att få skilja sig. I citatet ovan ser vi exempel på hur internationell stadga för 

mänskliga rättigheter måste presenteras med en retorik som tilltalar den lokala kulturen för att 

anammas och samtidigt utmana maktordningen för att verka.120  Mot bakgrunden att CEWLA 

inte uttalat en strävan efter jämställdhet enligt den internationella definitionen, utan snarare 

lagt tyngdpunkten vid kvinnors nuvarande rättigheter, kan man dra en parallell till att det är 

problematiskt att använda internationell stadga som verktyg och försöker istället omvandla 

retoriken genom att referera till khul‘a som en del av mänskliga rättigheter. Gawaher från 

CEWLA:  
 
In this time they (CEWLA) are hoping to get more women’s right generally, but after the 
CEDAW agreement the government is rejecting three provisions on the list and they fear that 
the government could be against the whole agreement, so the main goal right now is to try to 
conserve the main rights and not even looking to develop. This is a problem because when you 
try to get more rights, you get some of them but when you try to stay with the ones you have, 
you could loose them all. They can take these rights away.  
Gawaher, CEWLA. 
 
[…]CEWLA tried to start up an information campaign in Helwan121, but there were a lot of 
Brotherhood followers there who stopped them and said that they could stop the finances to the 

                                                        
120 Merry, Sally Engle. Human rights & gender violence: Translating International Law into Local Justice. 

2006, sid 5. 
121 En förort i Kairo. 
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organization, and that the “outsiders” are trying to come here and change the culture in Egypt. 
Gawaher, CEWLA. 
 

CEWLA är finansierat av internationella aktörer samt är tätt sammankopplade med FN:s 

stadga mot diskriminering av kvinnor. Inom mänskliga rättighetsdiskursen i likhet med 

kolonialismen, finns implicita uppfattningar om hur ett ”bakåtsträvande” samhälle 

karaktäriseras jämte tankar om ras-underlägsenhet. Lagar om mänskliga rättigheter kritiserar 

främst kulturella traditioner med föreställningar att de är uråldriga och i behov av reform.122 

Vi kan se ett tydligt motstånd mot en ”västernisering” hos vissa följare av Brödraskapet i 

Gawahers citat, men de nämnda är givetvis inte representativa för hela politiska partiet. 

Gawaher uttrycker en rädsla för att regeringen ska strypa det internationella anslaget och 

vända sig emot CEDAW, vilken är modellen CEWLA arbetar utifrån. CEWLA befinner sig 

mellan den det överordnade internationella samfundet av mänskliga rättighetskulturen och 

den lokala. Organisationen håller en låg profil och försöker anpassa sig efter det lokala 

samhället istället för att försöka utveckla arbetet med CEDAWs olika punkter.  

Rasha från ADEW är av motsatt mening och vi kan se i citatet nedan hur det talas om att 

revolutionen gett ny kraft till organisationens möjlighet att prata om kvinnors rättigheter. 

 
From now we are campaigning concerning laws about women’s rights, when we hear they want 
to change anything, we make a statement and talk about it openly. We will not be silenced 
again. After the revolution, we can’t be silenced like before. I still have hope. Rasha, ADEW. 

 
You don’t think the politicians will affect the people to turn against women? 
 

No, they don’t have any good argument to convince anyone about anything, in a political level 
or economic level, they are empty inside.  
But they have the power and right to discuss the law in the parliament and issue laws, that is the 
problem. 
We need to focus on the elections and parliament, because they are the only resistance, if we 
can do that- we have all the right cards. Which is a long shot to work with the parliament. 
We have a lot of power; we have 23 million female voters. Rasha, ADEW. 
 
I think they will stay in power for two, three or four years before the people discover the reality. 
I don’t expect that all the people in Egypt will know who/what they are after a few months. 
Many people know now that they are empty inside, no plan or strategy for anything. Rasha, 
ADEW 
 
It’s very confusing; on the one hand we are becoming allowed to be aggressive with the anti-
sexual harassment campaigns, the calls for the family laws and women’s rights. And on the side 
you find all these tensions with movements from the Brotherhood and from the other 
parliament, so I feel like we are working in two different dimensions. When we think things are 
progressing we find that the government is working in a completely different path. It’s the same 

                                                        
122 Merry, Sally Engle. Human rights & gender violence: Translating International Law into Local Justice. 

2006, sid 226. 
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whether it comes to the NGOs or the economics in the country. It’s parallel universes so it’s 
about choosing which one, but we have both. It’s big. Sarah, ADEW. 

 

Sarah diskuterar motsättningen i att trots att revolutionen öppnat upp för en dialog gällande 

kvinnors rättigheter i ett nytt socialt klimat där organisationer eller privatpersoner får komma 

till tals, finns det samtidigt ett motstånd där en konservativ religiös regim utgör en spänning i 

dialogen och arbetar åt ett annat håll. Samtidigt går det inte att låta bli att tänka; det är väl det 

yttrandefrihet handlar om? Även om en regering inte sympatiserar med ens individuella 

tankar och ståndpunkter måste de ändå kunna vädras utan en negativ påföljd, utan att 

nödvändigtvis ligga i linje med den politiska agendan.  

 

They want a lot of rights for men- then women. If we are talking about Islam the woman will 
have more rights than she has now. Rasha, ADEW. 

 
It’s the way they interpret verses and understandings, explanations and texts regarding women, 
so you find this continually when we try to empower them [kvinnorna, min anm.], and 
explaining that this doesn’t go against the books or beliefs. We have religious figures that 
people look up to, before we had a president, people wanted to have someone to look up to. So 
not having this, it gave the religious leaders to act more as role models, so you find a certain 
retarded language as we as developers of words, we work on a different level. Sarah, ADEW. 
 

Sarah säger i citatet ovan att folk vänder sig till religiösa figurer som förebilder för att 

legitimera ett livsval eller som i detta fall; söker sig till ADEW för hjälp med en sakfråga. 

Sarah menar att det finns en problematik i tolkningen av Koranen och ett daterat språk som 

hindrar kvinnor från att utvecklas. Rasha lägger också betoningen vid att tolkningen av 

religiösa skrifter är osann och hävdar att enligt den Sanna Islam skulle kvinnor ha mer 

rättigheter än de har nu. Tucker menar att både inom sunni- och shiaislam har religiösa 

förebilder varit en stor del av det individuella sökandet efter vägledning av de lärda inom 

lagen, påvisar att fenomenet varit sammanflätat med hur det islamiska juridiska förfarandet 

framställt sig och följts genom århundraden.123Det är alltså inget nytt fenomen men är ändå på 

uppgång med t.ex. s.k. ”fatwa sites” där privatpersoner kan få svar på frågor om att leva ett 

gott muslimskt liv, blir alltmer populära genom hela menaområdet.124    
 
5.3.1. Kvinnan som stereotyp enligt organisationerna 
 
   För att kunna undersöka hur respondenterna uppfattar bakgrunden till kvinnans problematik 

kring juridiska rättigheter i kombination med en kultur eller samhällsstruktur, kändes det 

                                                        
123 Tucker, Judith E.: Women, Family and Gender in Islamic Law, 2008. Sid 23. 
124 Ibid sid 23. 
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nödvändigt att fråga om det finns en könsstereotyp som kan ligga till grund för kvinnans 

sociala position. Nedan berättar Rasha om ett religiöst och kulturellt hinder för kvinnans 

deltagande i det offentliga rummet. 
 

There is a problem in Egypt to accept that the woman has rights and to practice her rights. We 
only saw nine women in the parliament. This is about culture mixed with religion together. 
Rasha, ADEW. 
 
The woman has everything she needs, she has all the rights, she doesn’t need anything more, 
she works in any job she wants etc. It’s enough talking about any more rights for her, she has 
them all. Rasha, ADEW. 

 
I citatet ovan talar Rasha om den generella uppfattningen kring kvinnans möjligheter i det 

egyptiska samhället. Hon har redan alla sina rättigheter och det finns ingen anledning att 

kräva mer. Nedan talar Sarah och Doaa om den kvinnliga stereotypen i samhället.  
 

She can continue her education until she is married, and then she has a very vital job in the 
society which is to take care of the kids, and that’s it. While the man is the one who makes all 
the decisions because he is the one who is out there working to support his family, which gives 
him more rights. You can clearly see this in the anti-sexual harassment campaigns, people are 
wondering why she went there in the first place, she doesn’t belong out there in the streets, it’s 
not for her, she belongs back in her home. She is safe, but there she is often subjected to 
domestic violence.  
One side of it says to us “you are out there working, what more do you want”, but the majority 
says that if you do; the consequences is being harassed, when we are “protected” by staying 
home. Sarah, ADEW. 
 
Women should stay at home, that is the best place for them. If she chooses to go out and work, 
it’s better for her to work with something traditional, nurse, doctor, secretary or something like 
that. In some places in Egypt, some families prefer to pay educations fees for boys and not for 
girls. Because boys will work and bring money and girls will stay at home. In Upper Egypt/ 
rural Egypt, they don’t expect the girl to go out and join the workforce.  
There is also the issue about the burden on women, she has to work both inside and outside the 
house and the work at home is not appreciated. She is a woman and is supposed to clean the 
kitchen floors etc. These norms prevents us from discussing the changes with the family law. 
Doaa, WLUML. 
 
It’s tradition and it’s not easy to change. The education system isn’t helping to change it, the 
media hasn’t changed it. The media always represent the woman as the “good mother”, if you 
are successful in your career then you are not a good mother, so the media amplifies the existing 
image of the woman and doesn’t help to change the mentality. What we really need in Egypt is 
giving good examples and role models with women so girl will look at her as a successful career 
person and society appreciate her, this will contribute to change all these norms. Doaa, 
WLUML.  
 

 

Sarah upprepar att kvinnan inte har tillgång till det offentliga; om en kvinna blir sexuellt 

trakasserad undras det varför hon var ute från första början. Kvinnan som bärare av moral är 

en viktig faktor i problematiken kring både sexuella trakasserier och uppförande bland 
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allmänheten. Tucker menar att gällande sexuella överträdelser ligger ett större ansvar hos 

kvinnan rörande klädsel och beteende än hos mannen som initiativtagare till handlingen.125  

   Som vi ser Doaa och Sarah utrycka i citaten ovan är kvinnan som Moder i första hand enligt 

lagen, svag, beroende men har ändå en vital funktion i samhället som barnavårdare vilket 

ligger i linje med Tuckers beskrivning. Författarna Mariarosa Dalla Costa och Selma James 

menar i boken The Power of Women and the Subversion of the Community, att sådana aktörer 

är nödvändiga för kapitalismens fortlevnad. Hushållet är följaktligen det centrala området i 

kvinnors frigörelsekamp.126 ADEWs mikrolånsprogram utgår ifrån kvinnans förutsättning 

vare sig hon är försörjare eller hemarbetare vilket ligger i linje med Costas och James teori 

om kvinnors frigörelse och där av förflyttas kapitalets makt till kvinnan.  

   Doaa menar att media förstärker bilden av kvinnan som God Moder och saknar kvinnliga 

förebilder som både kan ha en karriär och vara en god fru. Media kanske i det här fallet ses 

som en förlängning av samhällets värderingar alternativt statens värderingar då media ofta är 

en förlängning av andra bakomliggande faktorer.  

 
The [women’s] movement has been very active for years and years, but after the revolution they 
are revaluating their values and tools and also developing new mechanisms to deal with the 
youth and the newcomers to the movement. Young men and women are coming, it’s not just 
about women, it’s also about young men who believes in women rights and gender equality and 
doesn’t find a space for it. So far we have a bigger space. Doaa, WLUML. 

 
I think that we have succeeded in moving the debate about women’s rights inside the family. 
We don’t think that culture and religion always victimize women, sometimes it empowers them 
so we want to analyse it instead of saying that women in the Middle East are victims. Doaa, 
WLUML. 

 
Regeringar internationellt har vid rapportering till CEDAW-kommittén hänvisat till den 

patriarkala kulturen som hinder vid försök att bygga ett jämställt samhälle. Medan lokala 

NGOs snarare har velat använda kulturen som ett vapen för att förändra en struktur och 

förhindra skadliga sedvänjor och könsroller.127Merry menar att man bör anpassa CEDAW 

efter uppfattningen om att kultur är en resurs som kan användas för att uppnå målen,128 vilket 

ligger i linje med Doaas tankar om att betrakta kultur som en tillgång för att stärka kvinnans 

position istället för att göra kvinnor till offer. Doaa pratar om att flytta fokus och se till 

                                                        
125 Tucker, Judith. E. Women, Family and Gender in Islamic Law, 2008. Sid 222. 
126 Freedman, Jane. Feminism- en introduktion. 2001, sid 78. 
127 Merry, Sally Engle, Human rights & gender violence: Translating International Law into Local Justice. 

2006, sid 91. 
128 Ibid sid 92. 
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styrkan i kvinnans nuvarande position i samhället och analysera möjligheterna därifrån. 

Nedan talar Doaa om ifall familjelagarna säger något om kvinnans position i samhället. 

 
It gives a bad image of women in Egypt. If I grow up as a man I know I have the ultimate right 
to divorce and marry whenever I want, this definitely wouldn’t contribute to changing the 
family relations. Doaa, WLUML.  

 
As a patriarchal society and one that claims to be religious and one that claims to be keen about 
their cultures and traditions and it has a patriarchal background to it you find it in all bases and 
in every level. From a very personal level to a governmental the women are being not only 
marginalised but also oppressed and any rules and laws has to do with oppressing women and to 
limiting her options in the community. Sarah, ADEW. 

 
Sarah argumenterar i samma linje som radikalfeminismens tankar kring kvinnan inom 

patriarkatet som underordnad från en politisk nivå (samhällsstruktur) till den mest privata som 

är hemmet. Kanske för att politiken och de sociala normerna går hand i hand i det egyptiska 

samhället? Religion, politik och kultur kanske är så pass sammanflätade att en sådan triangel 

är beroende av varandra och förstärker varandra?  

 
5.3.2. Kvinnan motarbetas 
 
Respondenterna uttrycker unisont att samhället med dess struktur motarbetar kvinnan och 

hennes möjlighet till självständighet. I citaten nedan berättar respondenterna om svårigheter 

gällande kvinnans rätt att välja utbildning till barnet. Även om kvinnan juridiskt har rätt till att 

bestämma skola till barnet så finns det många försvårande omständigheter.  
 

It’s still not easy for the mother to decide about the education already.  
If the school the woman decides for the children and the husband says he can’t afford it, she has 
to pay for it. It’s not easy for her. Rasha, ADEW.  
 
Some fathers can use his tool just to anger the mother, he decides on a schooling system that is 
not suitable for the child for example. Doaa, WLUML. 

 
There is always a financial problem, the husband or the father of the children, doesn’t want to 
pay school expenses or health expenses. Some women can’t even reach the father of the 
children to oblige him to pay for all these expenses. There is also a law that says that this child 
should meet his father for example once a week. This is a problem for some women, because 
even if she has custody, there are a lot of problems that the husband can cause for her if she is 
not obliged by this law. For example if she fails to take the child to the meeting once a week, he 
could file a report on her accusing her of breaking the law. The child could be sick or something 
like this but he can use harsh legal procedures against the mother. Doaa, WLUML. 
 
After Mubarak left 11 February 2011, the men went to demonstrate in Tahrir in 24 February 
asking to change this law [kvinnans rätt att bestämma utbildning för barnen om hon har 
vårdnaden, min anm]. The men who have divorced wanted this change, we didn’t see any 
demonstration about labour or tax. This is a big problem in Egypt; the first demonstration in 
Tahrir was against women. Rasha, ADEW.  
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Sarah berättar i citatet ovan att den första demonstrationen på Tahrirtorget efter revolutionen 

var mot kvinnor och att det säger något om samhällsklimatet gällande kvinnors rättigheter. 

Doaa bekräftar den tanken och berättar om ifall en kvinna går till polisen för att göra en 

anmälan mot sin man för misshandel med bevis, kan det hända att polismannen ifråga inte vill 

acceptera hennes anmälan. Doaa menar att i slutändan håller männen ihop och att det är en del 

av problemet i samhället- inte bara lagarna. 

 
We don’t have a law to deal with domestic violence in general and the problem as well is if a 
woman goes to a police station with a record of her husband (evidence of violence), sometime 
the police man ignore her complain or is neutral about it and tells her that maybe she made him 
angry or she was a bad wife or something like this. The police will sometimes not receive the 
complaint because they are men at the end of the day. So it’s problem not just with the law but 
also with the people implementing the law. Doaa, WLUML. 
 
 

 
6. Slutsats 
 
 
   För att återknyta till min frågeställning: Vad säger tre egyptiska NGOs om kvinnors 

rättigheter inom familjelagarna? Underfrågor:	  Vilka tankar kring genus kommer till uttryck 

när det tre organisationerna pratar om familjelagen? Finns det ett samspel mellan kvinnans 

juridiska position och organisationernas uppfattning om synen på kvinnan?	  
   Vi kan se en ganska samstämmig bild av organisationernas uppfattning om kvinnan i det 

egyptiska samhället; kvinnan är först och främst en moder och hustru både ur en religiös och 

kulturell aspekt. Kultur och religion har visat sig vara så tätt sammanflätade att det i vissa fall 

kan vara omöjligt att skilja åt och att samhällsnormerna förhindrar reformer av familjelagarna. 

Doaa pratar på sida 42 om att media framhäver den existerande bilden av kvinnan som ”god 

mor” och att det utesluter framgång i karriären. Doaa menar att landet behöver kvinnliga 

förebilder ur arbetslivet […]so girls will look at her as a successful career person and society 

appreciate her, this will contribute to change all these norms.” Sarah från ADEW menar att 

Egypten är ett patriarkalt samhälle där kvinnor blir marginaliserade i flera avseenden: ”From a 

very personal level to a governmental, the women are being not only marginalised but also 

oppressed and any rules and laws has to do with oppressing women and to limit her options in 

the community.” 

  Tyngdpunkten i denna studie har legat i hur samhällets normer har präglat den rättsliga 

konsekvensen för kvinnor. Respondenterna menar att det finns juridiska möjligheter för 

kvinnan att tillgå men pga. undermåligt informationsflöde gällande kvinnors rättigheter, 
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saknar många kvinnor verktygen att driva sin sak. Vi kan se exempel på det på sida 35, 

Gawaher från CEWLA: ”[…]she has the right to get spending for the children and for a place 

to live, and that is something most women don’t know.” Doaa från WLUML är av samma 

åsikt: ”(Women) Don’t know their rights, the legal education, the access to justice, they don’t 

know where to go. The system is not women friendly.” Kvinnan hamnar i ett utanförskap där 

respondenterna berättar om svårigheterna dels för kvinnor att få sina rättigheter men också att 

få kunskap om sina rättigheter. Rasha från ADEW sade på sidan 40: ”[…]If we are talking 

about Islam, the woman will have more rights than she has now.” Respondenterna menar att 

kvinnor egentligen har rättigheter enligt Sharia, men att problemet bottnar i ett motstånd från 

samhället i form av hon måste “kämpa” för att få dem. Det handlar inte enbart om brister i 

familjelagen utan även om hur staten implementerar lagen. Hon möts av praktiska svårigheter 

såsom långa och kostsamma rättegångar för frågor som inte avklaras på lika villkor. Att ta 

upp en fråga till rätten är så pass omständligt att det i många fall inte blir av vilket gör att hon 

hamnar utanför det juridiska ramverket. Doaa från WLUML menar dock att även om kvinnan 

har mer rättigheter enligt sharia, så är lagarna daterade(sid 35.): ”The family laws in Egypt 

have been drafted years ago and they need to be updated and we need new aspects.” Doaa 

menar att det finns ett samspel mellan kvinnans underlägsna juridiska position och kvinnan 

som underlägsen enligt samhällets normer.  

   Enligt Gawaher är vissa kvinnor oroliga kring khul‘a som praxis då det kan uppfattas att 

hon ”dumpar” sin man: ”Some women come to CEWLA and think khul‘a is bad because it 

doesn’t look good […]if she ’dumps’ him.” Samtliga organisationer arbetar utifrån en metod 

att stärka kvinnan genom att upplysa om hennes juridiska rättigheter och avväpna oron om att 

vara ”en dålig kvinna” och istället påvisa hennes möjligheter mot en självständighet som 

något positivt.  

   Respondenterna är kritiska mot Muslimska Brödraskapets regim och hävdar att partiet 

gömmer sig bakom religiösa tolkningar för att legitimera sina handlingar. Exempelvis 

gällande förslaget om att sänka åldern för äktenskap. Rasha (ADEW på sida 38: […]To 

convince the public media and other figures in Egypt that it’s something we have to change 

because of the Sharia. They take parts of the Sharia[…].”. Sarah och Rasha från ADEW 

påpekar att MB medvetet inte har för avsikt att satsa på utbildning av rädsla för att de ska 

tappa anhängare om folket är intellektuellt utvecklade. Rasha på sida 38: ”In my opinion they 

only depend on the illiteracy of the people, they say to the people that we are religious and 

good men, be with us, vote for us-only this. They don’t make the people aware of 

anything,[…] they depend on the ignorance of the people and hide behind the religion”. Sarah 
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instämmer: ”What the MB have been doing throughout the years, even during Mubarak, 

wasn’t really development as much as just securing the groups they have who are loyal to 

them.”   

   I vissa fall förhåller sig respondenterna både till den internationella arenan på samma gång 

som de försöker anpassa sig till den lokala kontexten för att nå ut. Att arbeta för en NGO med 

internationell stadga har visat sig vara känsligt då internationella aktörer kan uppfattas som ett 

hot mot den lokala kulturen och dess värderingar, där en stadga från väst kan gå i skuggan av 

en kolonialmaktordning. Gawaher pratade på sida 39 om hur CEWLA möttes av anhängare 

till Brödraskapet när de startade en informationskampanj i en förort till Kairo: ”[…]the 

‘outsiders’ are trying to come here and change the culture in Egypt.” CEWLA strävar numera 

inte efter att få hela kvinnokonventionen underskriven av regeringen, utan arbetar med att få 

behålla de paragrafer de tidigare ratificerat.  

   I andra fall upplever några av respondenterna att de befinner sig i ett förvirrat läge då 

kampen för kvinnors rättigheter och anti-sexuella trakasserier har fått ett utrymme i 

offentligheten och blivit mer vokal, samtidigt finns det politiska krafter med många anhängare 

som försöker leda åt ett motsatt håll. Sarah från ADEW: ”[…]I feel like we are working in 

two different dimensions. When we think things are progressing we find that the government 

is working in a completely different path.” Trots att det talas om sexuella trakasserier mot 

kvinnor, har problemet inte minskat utan kanske till och med ökat (av de publicerade 

historierna från Nazra och politikern al-Garf att döma), samt en växande inställning: Vad 

gjorde hon där överhuvudtaget? Tucker hävdar att vägen till deltagande ligger i aktivisters 

ansträngningar inom projekt och kampanjer som utvecklar kvinnans juridiska kunskaper och 

där med ge kvinnan en röst i doktrinala diskussioner129, vilket är precis de tre organisationerna 

arbetar för. 

  

 

 

 

 

                                                        
129 Tucker, Judith.E.: Women, Family and Gender in Islamic Law, Cambridge University Press, 2008. Sid 
220. 
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7. Sammanfattning 

 

   Det har varit spännande att återvända till Kairo efter revolutionen för att se hur landets 

politiska och socio-ekonomiska klimat har förändrats från början av 2011. Det har varit 

särskilt intressant att se hur debatten förts kring kvinnors rättigheter och utrymme i samhället. 

Med tanke på att det inte verkat finnas en agenda för kvinnors rättigheter av den nuvarande 

politiska ledningen så är det fascinerande att se hur folk har ”tagit saken i egna händer”.  

Av denna studie att döma tycks det finnas ett växande feministiskt engagemang i Egypten där 

vi kan se exempelvis en organisation som ”Heya” växa fram i kölvattnet av revolutionen. 

Eller hur ADEW beskriver de många mödrar och andra kvinnor som engagerat sig i olika 

program och aktiviteter som strävar efter att höja kvinnans röst från det tysta. Den pågående 

feministiska kampen skulle kunna öppna för vidare forskning på området.  
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