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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen diskuterar hur FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 

kvinnor implementeras i länder som tillämpar islamisk rätt. Uppsatsen beskriver hur den isla-

miska rätten är utformad, kvinnans ställning inom islam och islamisk rätt samt hur och varför 

de internationella standarderna för kvinnors mänskliga rättigheter befästs i konventionen. 

Analysen illustrerar hur Marocko och Saudiarabien implementerat utvalda artiklar ur konvent-

ionen, hur FN:s övervakningsmekanismer bemöter ländernas implementering samt hur icke-

statliga organisationer granskar ländernas åtgärder beträffande kvinnors rättigheter. Avslut-

ningsvis förs en diskussion huruvida kvinnors rättigheter kommer att påverkas av icke-statliga 

aktörers ökade inflytande i folkrättslig kontext samt hur skyddet för kvinnors mänskliga rät-

tigheter kan utvecklas inom islamisk rätt.  
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1.      INLEDNING  

 

1.1 Bakgrund 

Mänskliga rättigheter och friheter tillkommer alla människor på jorden. Rätten till jämställd-

het och rätten till icke-diskriminering är två av de mest grundläggande rättigheterna. Trots 

detta är ojämställdhet mellan könen en strukturell företeelse som förekommer över hela värl-

den. Diskriminering av kvinnor sker i varierande grad på olika områden, inte minst på ar-

betsmarknaden och inom utbildning och sjukvård. Kvinnor är underrepresenterade på viktiga 

ekonomiska och politiska positioner i samhället och kvinnor utsätts i hög utsträckning för 

våld, i nära relationer och under konflikter och i krig. De grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheterna tillkommer alla människor, likafullt diskrimineras kvinnor alltjämt vilket innebär 

att de förnekas möjligheten att åtnjuta sina rättigheter. 

   FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
1
 [cit. CEDAW] 

förpliktigar stater att garantera kvinnor samma rättigheter som män. Internationella folkrätts-

konventioner är av stor vikt för säkerställandet av mänskliga rättigheter och påverkar många 

stater direkt och indirekt, särskilt de stater som ratificerat konventionen. 

   Stater runt om i världen har olika rättssystem som är uppbyggda på olika sätt. I vissa mus-

limska stater är rättsystemet i olika grad influerat av religionen islam. Islam har, så som alla 

världsreligioner, en mycket gammal historia och dess nedtecknande i Koranen skedde för ca 

1400 år sedan, då världen och samhället såg annorlunda ut jämfört med idag. Muslimska sta-

ter är var för sig suveräna stater. Några av dessa har blivit särskilt förklarade som islamiska 

republiker medan andra indikerar att islam är statsreligion i konstitutionen. De flesta kvalifi-

ceras dock som muslimsk stat i enlighet med att majoriteten av befolkningen är muslimer. 

Dessutom klassificeras alla 57 medlemsstater i Organisation of Islamic Cooperation [cit. OIC] 

som muslimska stater.
2
 

   Ur ett juridiskt perspektiv med fokus på kvinnors mänskliga rättigheter är en intressant 

aspekt att undersöka hur ett rättsystem som bygger på, eller är starkt influerat av, en religion 

ser ut och hur det förhåller sig till de internationella standarder som finns på området. Att re-

flektera över likheter, olikheter och brister i olika rättssystem som ska garantera kvinnors 

grundläggande rättigheter är också viktigt för att uppnå ett samhälle där mänskliga rättigheter 

tillämpas jämlikt. 

                                                 
1
 The Convention on All Forms of Discrimination Against Women, antogs av FN:s generalförsamling den 18 

december 1979 och trädde i kraft den 3 september 1981. 
2
 Baderin, Mashood A., International Human Rights and Islamic Law, Oxford University Press, England, 2003, 

s. 8. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

När rasism och islamofobi
3
 tar sig in i många forum är det viktigt att understryka att den här 

uppsatsen syftar till att utreda kvinnors mänskliga rättigheter i islamisk rätt, så som den ut-

formats i ett par utvalda länder. Islam är en mycket gammal världsreligion som har sina rötter 

i en tid när synen på kvinnan och hennes roll i samhället var annorlunda mot hur den för det 

mesta uppfattas i dagens kontext. Det var även under denna tid som islams heliga skrift ned-

tecknades, den skrift som inom den islamiska rätten utgör grunden; Koranen. Även religioner 

som kristendomen och judendomen härstammar från en tid då kvinnans ställning i samhället 

och inom familjen var en helt annan än den är idag, vilket avspeglas också i deras heliga skrif-

ter. Ur ett juridiskt perspektiv med fokus på mänskliga rättigheter är den avgörande skillnaden 

mellan dessa religioner att det idag finns många länder som använder islam så som rättsord-

ning. Islam som religion är inte föremål för diskussion eller kritik i denna uppsats. 

   I olika samhällen finns olika strukturer och system som kan vara viktiga att lyfta fram för att 

kunna uppmärksamma beteenden och handlingssätt som missgynnar vissa, för att ändra på 

det. Detta uppmärksammande är viktigt för att kunna granska staters agerande i vår samtid 

och ställa de till svars när individens mänskliga rättigheter inte upprätthålls. Det är också vik-

tigt för att kunna säkerställa den sårbara individens säkerhet gentemot den som kränker dess 

mänskliga rättigheter. För detta krävs att man tittar på och utvärderar hur stater bygger upp, 

underhåller, reformerar, bevarar, och utvecklar sitt samhälls- och rättssystem.  

   I den här uppsatsen är fokus kvinnors mänskliga rättigheter. Avsikten är att ur ett juridiskt 

perspektiv utreda hur kvinnors rättigheter upprätthålls genom CEDAW och hur rättigheterna 

tar form i olika normgrundande system, men även att uppmärksamma det faktum att diskrimi-

nering av kvinnor sker i ett perspektiv på mänskliga rättigheter. 

   Den övergripande frågeställningen som ska besvaras i uppsatsen är: 

Hur väl skyddas kvinnors mänskliga rättigheter befästa i CEDAW i stater som tillämpar isla-

misk rätt? 

För att besvara denna fråga kommer vi undersöka de mer specifika frågorna: 

a) Hur implementeras och tillämpas CEDAW i stater som tillämpar islamisk rätt? 

b) Hur ska kvinnors rättigheter avancera och utvecklas i en stat där islamisk rätt tillämpas 

och finns ett sådant behov?  

                                                 
3
 Islamofobi betyder rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till nega-

tiva beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Se Nationalencyklopedin, islamofobi, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamofobi (2015-03-04).   

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamofobi
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1.3 Metod och material  

Perspektivet i uppsatsen är internationellt och berör ett urval av länder och deras tillämpning 

av en folkrättslig konvention, varför folkrättens rättskällelära är av viss betydelse för denna 

framställning. Den folkrättsliga rättskälleläran kompletteras även av viss nationell rätt som 

kommer att vara av intresse i avseendet att undersöka hur den internationella rätten implemen-

terats i den nationella rätten, därmed kommer uppsatsen också att beröra islamisk rättskälle-

lära och lagstiftningstradition. CEDAW och kommunikationen mellan konventionsstater och 

övervakningsorganet i form av periodiska rapporter författade av staterna, betänkanden från 

Kommittén samt kritiskt granskande skuggrapporter från icke-statliga organisationer kommer 

utgöra källor av stor betydelse vid analysen av hur väl Marocko och Saudiarabien efterlever 

konventionen. Analysen av konventionstexten och kommunikationerna med Kommittén utgör 

också viktiga verktyg för att belysa staternas tillkortakommanden avseende skyddet av kvin-

nors rättigheter. Även doktrin utgör en stor del av materialet som använts, framför allt inom 

det islamiska rättsområdet. 

   I uppsatsen återges medvetet ett flertal citat på engelska som syftar till att behålla staters och 

författares särpräglade uttryck. Uppsatsen innehåller dessutom ett flertal arabiska ord och ut-

tryck med anledning av att de primära rättskällorna inom islamisk rätt, Koranen och sunnan, 

ursprungligen är författade på detta språk.    

 

1.4 Avgränsningar  

Den huvudsakliga framställningen kommer, vilket framgår av frågeställningarna ovan, att 

beröra hur stater som tillämpar islamisk rätt skyddar kvinnors mänskliga rättigheter. Eftersom 

syftet med uppsatsen är att utreda hur skyddet för kvinnors rättigheter ser ut i länder där isla-

misk rätt tillämpas har ett urval på två länder gjorts. Det ska framhävas att den islamiska rät-

ten är ett vitt koncept som det finns många olika versioner av, där olika stater tolkar och till-

lämpar den islamiska rätten på olika sätt. Här har en avgränsning därmed gjorts till att titta 

närmare på staterna Marocko och Saudiarabien, stater som tillämpar islamisk rätt och som 

båda ratificerat CEDAW, men inte dess tilläggsprotokoll. Staterna tillhör två olika islamiska 

rättsskolor; Marocko den malikitiska rättsskolan och Saudiarabien den hanbalitiska rättssko-

lan. En undersökning görs av det skydd för mänskliga rättigheter kvinnor åtnjuter i dessa sta-

ter framför allt genom att se hur de implementerat och tillämpat CEDAW. 
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   En avgränsning har också gjorts i kapitel fem som redogör för staternas rapporter till Kom-

mittén, Kommitténs svar och skuggrapporter, till att belysa fem av konventionens 16 artiklar. 

Det ska framhållas att uppsatsen inte på något vis värderar någon artikel högre än en annan, 

utan tvärt om överlappar många av rättigheterna i konventionens artiklar varandra och påver-

kar över de gränser som konventionens artiklar uppställer. De artiklar som valts ut är artikel 2, 

som ofta omnämns som konventionens kärna på grund av sin omfattning och fastställandet av 

principen om jämställdhet och artikel 5 som framhäver sociala och kulturella beteendemöns-

ter, vilket är extra relevant att undersöka i förhållande till stater vars rättsordningar helt eller 

delvis grundas i en religion. Vidare framhävs artikel 7 som tar upp det politiska och offentliga 

livet, vilket är omständigheter som kan leda till direkt och indirekt inverkan på övriga sam-

hället, vilket kvinnor ofta utestängs ifrån. Till sist har artikel 15 och 16 valts ut, vilka reglerar 

likhet inför lagen och civilrättsliga rättigheter respektive rättigheter inom äktenskap och fa-

miljeförhållanden. Den första artikeln påverkar all myndighetsutövning och lagstiftande i sta-

ten och den andra inriktar sig på den privata sfären, familjen och äktenskapet, som historiskt 

har förbisetts inom folkrätten just eftersom det rör privata förhållanden och är dessutom bety-

delsefulla eftersom familjerätten är ett område på vilket islamisk rätt generellt tillämpats i 

högst utsträckning i muslimska stater.  

 

1.5  Disposition  

Då uppsatsen går ut på att granska det MR-skydd som kvinnor åtnjuter genom CEDAW i sta-

ter som tillämpar islamisk rätt och för att läsaren på ett fullgott sätt ska kunna tillgodogöra sig 

uppsatsen och dess analys inleds den med en introduktion på områdena mänskliga rättigheter, 

islamisk rätt och kvinnors rättigheter. Eftersom kvinnors mänskliga rättigheter utgör uppsat-

sens fokus följs introduktionen av en fördjupad redogörelse för islamisk rätt och kvinnor i 

islamisk rätt i kapitel 3 och en beskrivning av uppbyggnaden av CEDAW, övervakningsorga-

net och reservationer i kapitel 4. Därefter följer kapitel 5 med en presentation av de rapporter 

som inlämnats av Marocko och Saudiarabien till Kommittén, Kommitténs betänkande och 

skuggrapporter som inlämnats vid granskning av staterna. Det är upplagt genom att dessa de-

lar gås igenom för var av de fem utvalda artiklarna, varpå en diskussion följer. 

    I kapitel 6 avslutas uppsatsen med en analys och diskussion om möjliga tillvägagångssätt 

att uppnå ett starkare skydd för kvinnors mänskliga rättigheter i stater som tillämpar islamisk 

rätt, genom att ställa konventionsstater till svars för sina åtaganden enligt CEDAW och hur 

man kan utveckla rättighetsskyddet. Kapitlet avslutas med en avslutande kommentar av för-

fattarna. 
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   Arbetsinsatsen i uppsatsen har fördelats jämlikt mellan författarna. Ansvarsområden har till 

en början uppdelats för att sedermera reviderats och utvecklats av båda författarna. 

 

 

2. INTRODUKTION 

 

2.1 Mänskliga rättigheter 

2.1.1 Historik 

Utvecklingen av de mänskliga rättigheterna har genom det internationella samarbete som följ-

de efter andra världskriget kunnat utmana de traditionella regler som relaterat till staters suve-

ränitet. Dessa regler har historiskt sett gett litet eller inget utrymme för icke-statliga aktörer, 

mestadels med anledning av staters förtröstan till non-interventionsprincipen, vilken upprätt-

höll kränkningar av de mänskliga rättigheterna till en nationell angelägenhet.
4
 De mänskliga 

rättigheterna har utvecklats till det rättsliga skydd den enskilda individen åtnjuter gentemot 

staten och som begränsar statens makt över henne. Det innebär att staten ska skydda individen 

från ingrepp i de grundläggande fri- och rättigheterna, från olika typer av övergrepp samt till-

godose individens grundläggande behov. Således finns för varje rättighet individen åtnjuter en 

skyldighet för staten och den offentliga sektorn att se till att rättigheten främjas och skyddas.
5
  

   Tillväxten och utvidgningen av de mänskliga rättigheterna har drastiskt ändrat den internat-

ionella rättens ideologiska grunder. Förändringen är påtaglig på ett flertal sätt, inledningsvis 

med anledning av att utredningar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte längre 

kan hindras på grunder förankrade i principen om statens suveränitet och nationell jurisdikt-

ion. Det är nu väletablerat att kränkningar av de fundamentala mänskliga rättigheterna angår 

världssamfundet med ett ökande erkännande om att en intervention dessutom utgör en skyl-

dighet erga omnes. Utvecklingen på området har dessutom bidragit till att fler specifika trak-

tater har antagits som bland annat definierar och främjar barns och kvinnors rättigheter. Arbe-

tet med inrättandet av varierande mekanismer har bidragit till ett främjande av mänskliga rät-

tigheter vilket också ökat medvetenheten inom angränsande områden inom den internationella 

rätten, såsom internationell straffrätt och internationell humanitär rätt. Det bör också tilläggas 

att den processuella utvecklingen har ökat inflytandet för den enskilda individen och grupper 

                                                 
4
Rehman, Javaid, International Human Rights Law: a practical approach, 2

nd
 ed., Pearson Educated Limited, 

Essex, England, 2010, s. 3. 
5
 Regeringskansliets Informationsbroschyr om de Mänskliga Rättigheterna. Tillgänglig: 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/071114/64e2f3032ace1565402fd2347d4ae72f/Utbildn%20

intro.pdf (2015-03-02). 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/071114/64e2f3032ace1565402fd2347d4ae72f/Utbildn%20intro.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/071114/64e2f3032ace1565402fd2347d4ae72f/Utbildn%20intro.pdf
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vad gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det har i sin tur lett till ett generellt ökat 

erkännande för icke-statliga aktörer inom internationella domstolar, kommittéer och tribuna-

ler.
6
        

 

2.1.2 Universalism och regionalism 

Det finns en vidsträckt filosofisk debatt över de mänskliga rättigheternas natur, kategorisering 

och prioritering. En gren av debatten berör universaliteten av de normer de mänskliga rättig-

heterna stipulerar. I huvudsak rör debatten huruvida rättigheter tillskrivs varje individ enhet-

ligt eller om rättigheternas innehåll och omfång varierar med hänsyn tagen till regional, reli-

giös och politisk bakgrund. Den debatt som omgärdar rättigheters universalitet har främst 

präglats av de skillnader som kan representeras av regionala, kulturella och religiösa distinkt-

ioner. Förespråkare av universalism är av uppfattningen att de mänskliga rättigheterna till sin 

natur är globala och erhålls av varje individ oavsett hudfärg, kön, etnicitet, religion eller geo-

grafisk bakgrund. Förespråkare av regionalism talar däremot om fördelarna med inrättande av 

åtskilda, regionala system. De islamiska staterna, representerade av The Organisation of Isla-

mic Cooperation [cit. OIC] har avancerat gällande MR-standarder och menar på att sharî'a 

ska ha företräde även om en direkt kontrast uppstår mot de moderna MR-normerna.  

   Debatten över de mänskliga rättigheternas natur är inte alltid av rent akademisk karaktär 

men har bidragit till ett varierat utbud av MR-skydd och standarder. Kränkningar av MR-

normer kan gällande till exempel minoriteter och flyktingar ha en global påverkan, vilket be-

lyser olika regionala normerande förhållningssätt. Vad gäller kvinnors rättigheter har framför-

allt bristen på internationell konsensus resulterat i ett stort antal reservationer i relevanta kon-

ventioner.
7
   

  Det finns inget enkelt entydigt svar gällande huruvida universalism och regionalism ska pri-

oriteras inom MR-området, det kan dock konstateras att synsätten inte behöver vara ofören-

liga med varandra utan snarare att de belyser den existerande variationen av olikartade tillvä-

gagångssätt både vad gäller materiella rättigheter och mekanismer för deras genomförande.
8
  

 

 

                                                 
6
 Rehman, s. 3 ff. 

7 
Rehman, s. 8 f. 

8
 Ibid. 
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2.2 Kvinnors mänskliga rättigheter 

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Det låter självklart, men ser man till vilken 

ställning kvinnor haft i historien, hur kvinnor har diskriminerats och hur kvinnor ännu diskri-

mineras är det ett befogat konstaterande att göra. För att garantera allas tillgång till och utö-

vande av sina mänskliga rättigheter krävs ett uppmärksammande på att kvinnor idag särbe-

handlas otillbörligt på grund av sitt kön och att det negativt påverkar kvinnors mänskliga rät-

tigheter, i allt från rätten till personlig säkerhet och kroppslig integritet till lika lön för lika 

arbete. Att de mänskliga rättigheterna verkligen tillkommer alla människor och att kvinnor 

har lika stor rätt som män att göra anspråk på dem har historiskt sett varit långt ifrån själv-

klart.
9
 

   I människans tidiga samhälle var kvinnans biologiska roll även hennes sociala roll. Beaktat 

de livsvillkor som rådde under den tiden var det svårt för kvinnor att ägna sig åt andra aktivi-

teter än barnafödande, omsorg av barnen, hemmet och dylikt. Jämställdhet har inte vurmats 

för i religioner eller förespråkats av filosofer under upplysningen, inte ens frihetskämparna 

under de stora revolutionerna i Frankrike, U.S.A. och Ryssland hade kvinnors rättigheter eller 

jämställdhet mellan könen i åtanke när de krävde frihet, jämlikhet och broderskap.
10

 

   I och med den tekniska utvecklingen frigjordes emellertid mer och mer av kvinnans tid, i 

takt med att de tidigare biologiskt och traditionellt bestämda uppgifterna då inte längre tog 

lika mycket tid i anspråk. Kvinnors inträde till aktiviteter på områden utanför de sedvanliga 

motverkades dock av män, vilka då dominerade på alla områden, framför allt genom att för-

neka kvinnor möjligheten att förvärva kunskap och utbildning. Eftersom även kampen för 

mänskliga rättigheter dominerades av män återspeglade de till en början heller inte kvinnors 

perspektiv. Rättigheter var dessutom något som generellt relaterade till den offentliga sfären, 

där kvinnor inte haft någon funktion överhuvudtaget tidigare. Att man delade upp samhället i 

privat och offentligt och att man till en början ansåg att mänskliga rättigheter endast bestod i 

civila och politiska rättigheter gjorde att kvinnornas framsteg i samhället hindrades även efter 

deras inträde i den offentliga sfären.
 11

 

   I och med kvinnorörelsens kamp för grundläggande rättigheter och dess influens i samhället 

ökade kunskapen om kvinnors faktiska behov och svårigheter, vilket medförde att kvinnors 

rättigheter gradvis introducerades i MR-rätten. Det första steget var att införa likabehandling i 

                                                 
9
 Norlin, Anna och Rönngren, Jenny, (rev.) Jämställdhet är en mänsklig rättighet En handbok om FN:s kvinno-

konvention och Pekingplattformen, UN Women nationell kommitté Sverige, 2011, s.11 f. 
10

 Rehman, s. 512. 
11

 Krivenko, Yahyaoui Ekaterina, Women, Islam and International Law: Within the Context of the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Nederlän-

derna, 2009, s. 16.  
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de mänskliga rättigheterna, vilket innebar ett introducerande av jämlikhet och icke-

diskriminering i olika MR-instrument. Ett flertal dokument som på olika särskilt sätt förbätt-

rade situationer där kvinnor varit speciellt utsatta var the Convention on the Nationality of 

Married Women
12

 och the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage 

and Registration of Marriages
13

, Internationella arbetsorganisationens [cit. ILO]
14

 konvent-

ioner om lika lön för lika arbete
15

 och diskriminering i arbetslivet
16

 samt konventionen om 

kvinnors politiska rättigheter
17

 och konventionen om diskriminering i utbildningen
18

. Detta 

räckte emellertid inte, eftersom civila och politiska rättigheter inte svarade mot kvinnors be-

hov av rättigheter, eftersom kvinnor som under lång tid varit begränsade till den privata sfären 

och hemmet fordrades andra slags rättigheter. Således antogs sedermera konventionen som 

behandlar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter [cit. ICESCR]
19

 vilken uppmärk-

sammade områden som berörde kvinnor i större utsträckning. Eftersom också dessa rättighet-

er emellertid formulerades av näst intill endast män, tog heller inte den konventionen full hän-

syn till kvinnors perspektiv och behov. Behovet av ett skäligt skydd för kvinnors rättigheter 

och arbetet för detta resulterade sedermera i CEDAW.
20

  

    Världssamfundet idag är någorlunda överens om att lika villkor ska gälla för kvinnor och 

män och att diskriminering av kvinnor på grund av kön ska avskaffas. Trots detta sker dock i 

realiteten könsdiskriminering världen över varje dag, vilket betyder att kvinnor förnekas de 

universella mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till jämlikhet och icke-diskriminering.
21

 

 

 

                                                 
12

 Antagen av FN:s generalförsamling genom resolution 1040 (XI) den 29 januari 1957 och trädde ikraft den 11 

augusti 1958. 
13

 Antagen av FN:s generalförsamling genom resolution 1763 (XVII) den 7 november 1962 och trädde ikraft den 

9 december 1964. 
14

 ILO är en multilateral organisation med 185 medlemsstater som arbetar för anställda, arbetsgivare och rege-

ringar i världen och utarbetar konventioner som ska säkerställa rättigheter och sociala standarder i arbetet och 

uppmuntra till dialog mellan parterna. Se ILO, Tillgänglig: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--

en/index.htmhttp://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm (2015-03-12). 
15

 ILO Convention on N’ 100 concerning Equal remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal 

Value, antagen av FN:s generalförsamling genom resolution 1040 (XI) den 29 januari 1957 och trädde ikraft den 

11 augusti 1958. 
16

 ILO Convention on N’ 111 concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation, antagen av 

ILO:s generalkonferens den 25 juni 1958 och trädde i kraft den 15 juni 1960. 
17

 The Convention on the Political Rights of Women, antagen av FN:s generalförsamling genom resolution 640 

(VII) den 20 december 1952 och trädde i kraft den 7 juli 1954. 
18

 The Convention against Discrimination in Eduacation, antagen av UNESCO:s generalförsamling den 14 de-

cember 1960 och trädde i kraft den 22 maj 1962. 
19

 ICESCR antogs av FN:s generalförsamling genom resolution 2200A (XXI) den 16 december 1966 och trädde 

i kraft den 3 januari 1976. 
20

 Krivenko, s. 17 f. 
21

 Norlin och Rönngren, s.12. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htmhttp:/www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htmhttp:/www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
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3. ISLAMISK RÄTT  

 

3.1 Introduktion  

3.1.1 Historik   

Islam är världens idag snabbast växande religion och islamisk lag påverkar, både direkt och 

indirekt, mer än en miljard muslimer. Många av FN:s medlemsstater är muslimska stater som 

helt eller delvis tillämpar sharî’a som nationell lag. Även fast muslimska stater deltar i FN:s 

internationella MR-samarbete influeras ratificeringen av MR-traktater genom anslutningar 

och reservationer baserade på sharî'a och islamisk rätt.
22

 

   Det råder en generell uppfattning, framförallt i västvärlden, att islamisk rätt skulle vara 

oförenligt med de internationella MR-idealen och att mänskliga rättigheter inte kan 

förverkligas inom den islamiska rättens sfär.
23 

Professor Abdullahi Ahmed An-Na'im påpekar 

de grundläggande mänskliga rättigheternas riskerande under sharî'a. När sharî'a införs som 

statsbärande ideologi, vilket innebär att islam och sharî'a genomsyrar både statsskick och 

lagstiftning [cit. sharî'a-stat], riskerar de mänskliga rättigheterna att utsättas för massiva 

kränkningar. Sharî'a klassificerar en sharî'a-stats subjekt efter kön och religion där de 

muslimska männen är hierarkiskt överordnade och åtnjuter den högsta nivån av 

medborgerliga och politiska rättigheter, efter de muslimska männen följer de muslimska 

kvinnorna och till sist de tolererade icke-muslimska minoriteterna. An-Na'im erinrar om att 

inget av subjekten i en sharî'a-stat åtnjuter fullständiga rättigheter, inte heller de muslimska 

männen.
24

 Iran och Pakistan visar på fasansfulla exempel där religiösa minoriteter avrättas 

och kränkningar av de individuella medborgerliga och politiska fri- och rättigheterna är 

frekventa. Det är värt att uppmärksamma att islamiska regeringars genomförande av sådana 

illdåd många gånger också strider mot själva sharî'a. An-Na'im hävdar att sådana 

överträdelser är resultatet av en brist på institutionaliserade skyddsåtgärder som verkar för ett 

säkerställande av de begränsningar som sharî'a stipulerar. An-Na'im tillägger dock att även 

fast sådana åtgärder skulle iakttas kommer grova MR-kränkningar ändå förekomma.
25

  

   Samtidigt existerar en skepsis, framförallt i de muslimska staterna, avseende dispositionen 

av gällande internationella MR-principer och FN:s mål i detta hänseende. Eftersom det 

                                                 
22

 Baderin, s. 2 ff. 
23

 Ibid. 
24

 An-Na'im, Abdullahi Ahmed, Islamic Law, International Relations and Human Rights: A Challenge and Re-

sponse, Cornell International Law Journal, Vol. 20, Issue 2, 1987, s. 329. 
25

 Ibid s. 328 f. 
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yttersta ansvaret att upprätthålla mänskliga rättigheter åvilar staten, med hänsyn tagen till 

olika kulturer och statens nationella lagstiftning, framhävs den islamiska rättens relevans för 

en effektiv tillämpning av internationella MR-standarder inom de muslimska staternas 

jurisdiktion. Muslimska stater besitter, i enlighet med suveränitetsprincipen, rätten att tillämpa 

islamisk lag varför debatten huruvida mänskliga rättigheter kan upprätthållas och skyddas 

inom de muslimska staterna förblir framstående inom området.
26

  

   När muslimska stater ratificerar MR-traktater så är de bundna genom internationell rätt ”att 

som part ej åberopa bestämmelser i intern rätt som rättfärdigar sin underlåtenhet att fullgöra 

ett traktat”
27

. I praktiken åberopar dock inte de muslimska staterna varken sharî'a eller 

islamisk rätt som ett sådant rättfärdigande angående deras internationella MR-åtaganden. Inte 

sällan argumenterar istället de muslimska staterna för att viss tolkning av MR-traktaten inte 

tar hänsyn till islamiska värderingar.
28

 

 

3.1.2 Grunder  

Islamisk rätt är inte totalt monolitisk. Dess rättsvetenskap rymmer en pluralistisk tolkning av 

rättskällorna vilket medför en icke entydig rättstradition. Komplexiteten som omgärdar de 

olika juridiska synsätten och de olika islamiska skolorna brukar ändå uttalas som olika 

manifestationer av samma gudomliga vilja och anses som en mångfald inom en och samma 

enhet.
29

 

   Islamisk rätt är, såsom andra rättsordningar, produkten av dess källor och metoder. Det bör 

därför inledningsvis klargöras att sharî'a utgör en källa från vilken lagen härleds medan fiqh 

är den metod som lagen härleds och tillämpas genom. Det vanliga missförståndet, att islamisk 

rätt enbart skulle vara oföränderlig och gudomlig, baseras inte sällan på en utebliven 

distinktion mellan den islamiska rättens olika källor och metoder. Dessutom bör klargöras att 

ingen av de arabiska termerna sharî'a eller fiqh är rent synonyma med islamisk rätt. Sharî'a 

betyder ordagrant ”väg som ska följas” eller ”rätt väg”, medan fiqh betyder ”förståelse”. I 

strikt juridisk mening hänvisar sharî'a till den ansamling lagar som anges i Koranen samt i 

den av Profeten Muhammeds autentiska sunnan. Sharî'a skiljer sig på så vis från fiqh genom 

att referera till den islamiska rättens primära källor, vilka till sin skriftliga form är 

oföränderliga. Fiqh refererar till metoder vilka grundar sig på förståelse härledd ifrån samt 

tillämpningen av sharî'a, det vill säga den mänskliga tolkningen av sharî'a. Dessa metoder är 

                                                 
26

 Baderin, s. 2 ff. 
27

 Wienkonventionen om traktaträtten, artikel 27, antagen i Wien 23 maj 1969, Trädde i kraft 27 januari 1980. 
28

 Baderin, s. 2 ff. 
29

 Baderin, s. 32 ff. 
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föränderliga över tid och kan ändras i enlighet med vissa omständigheter. En annan skillnad 

mellan sharî'a och fiqh är att sharî'a omfattar moraliska, juridiska, sociala och spirituella 

aspekter av en muslims liv medan fiqh mestadels täcker den legala och juridiska aspekten av 

sharî'a som separerad från moral.
30

 

 

3.2  Rättskällor (sharî’a) 

De primära rättskällorna inom islamisk rätt är Koranen och sunnan. Dessa källor är formella 

till sin natur genom deras härrörande från gudomlig respektive kvasi-gudomlig grund vilka 

muslimer måste lyda och följa. Deras natur som materiella källor inom islamisk rätt följer av 

deras faktiska innehåll av lagtext. Koranen utgör den huvudsakliga källan och innehåller, 

enligt muslimer, Guds exakta ord och riktlinjer för mänskligheten så som de uppenbarats för 

Profeten Muhammed under 23 års tid. Av de totalt 6666 verserna innehåller uppskattningsvis 

350-500 verser juridiska referenser varav ungefär 80 anses strikt juridiska, de verser som 

huvudsakligen anses som moraliska regler utgör dock grunden för varje juridisk princip inom 

den islamiska rätten.
31

 

  Koranen utgör grunden eller den grundläggande normen inom islamisk rätt, den motsvarar 

vad Kelsen kallar grundnormen. Som materiell källa utgör Koranen således det gudomliga, 

faktiska och oföränderliga underlaget som sedan har blivit föremål för mänsklig tolkning 

sedan den första uppenbarelsen för Profeten Muhammed. Muhammeds klargörande av vissa 

verser i Koranen kom att utgöra grunden för hans sunna och traditioner. Sunnan är en 

beskrivning av Muhammeds levnadssätt och gärningar vilken utvecklades i takt med behovet 

för klargöranden i Koranen. Koranen erkänner sunnan som bindande rättskälla men om 

motsägelser uppstår dem emellan är Koranen alltid hierarkiskt överordnad.
32

  

 

3.3 Metoder (fiqh) 

Expansionen av islam samt Profeten Muhammeds bortgång bidrog till att nya frågor och fall 

kom att bli obesvarade i både Koranen och sunnan. Konceptet ijtihad (rättsliga resonemang) 

utvecklades som självständig metod inom den islamiska rätten och gav upphov till flera juri-

diska metoder och doktriner vilka möjliggjorde en tidsenlig anpassning av de primära rättskäl-

lorna. Den utvecklade juridiska metodologin, bland annat ijma (konsensus) och qiyas (juridisk 

                                                 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
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analogi), betraktas som sekundära källor inom den islamiska rätten och är produkter av 

mänsklig tolkning.
33

 Ijma kan ses som en restriktiv form av ijtihad och kan definieras som 

rådande konsensus mellan Muhammeds följeslagares liktydiga åsikter och de beslut som nåtts 

av muftis (rättslärda) eller jurister. Ijtihad betyder i ordets strikta mening ”ansträngning” och 

innebär att genom mänsklig aktivitet utöva förnuft för att uppnå en egen bedömning, det inne-

bär i praktiken ett utövande av juridisk argumentation om en fråga eller ett område där varken 

Koranen eller sunnan erbjuder svar. I vidare mening är det en bearbetning och förklaring av 

sharî'a, en tolkning av Koranens texter och deras tillämplighet i konkreta situationer.
34

 

   Således verkar metoderna för att anpassa de avslöjade källorna inom islamisk rätt för fram-

tiden, det vill säga att metoderna anpassas för sharî'a och kompletteras med sunnan. Metoder-

na utgör således juristernas redskap för att anpassa sharî'a.
35

 En konsekvens av att de själv-

ständiga metoderna är förankrade i mänsklig tolkning blir att sharî'a inte är statisk utan kan 

utvecklas över tid. Det innebär att muslimska jurister har en möjlighet att till viss grad refor-

mera sharî'a. Denna konsekvens står i kontrast till muslimers tro på att sharî'a är fullständigt 

gudomlig men är påvisbar genom att vissa detaljer och regler inom sharî'a varken existerar i 

Koranen eller sunnan utan är produkter av tolkningar utförda av tidigt verksamma jurister.
36

      

 

3.4 Skolor och inriktningar 

Genom islams utbredning inom olika kulturer har ungefär 500 skolor utvecklats för olika 

rättsliga resonemang inom den islamiska rätten. I nutid återstår fyra Sunni-skolor: hanafi (fö-

rekommer i Turkiet, Syrien, Libanon, Jordanien, Indien, Pakistan, Afghanistan, Irak och Li-

byen), maliki (förekommer i norra och västra Afrika, inklusive Marocko, samt i Kuwait), 

shafi'i (förekommer i södra Egyptien, södra Arabiska halvön, östra Afrika, Indonesien och 

Malaysia) och hanbali (förekommer i Saudiarabien och Qatar). Rättsvetenskapliga skolor 

utvecklades också inom Shia där de mest framstående är: ithna ' ashari (förekommer i Iran 

och södra Irak), zaydi (förekommer i Jemen), isma'ili (förekommer i Indien) och ibadi (före-

kommer i Oman och i delar av norra Afrika).
37

 

                                                 
33

 Ibid. 
34

 Mashhour, Amira, Islamic Law and gender Equality – Could There be a Common Ground? A Study of Di-

vorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt, Human Rights Quarter-

ly, Vol. 27, Issue 2, 2005, s. 566.  
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 Baderin, s. 32 ff. 
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   Alla islamiska rättsvetenskapliga skolor erkänner Koranen och sunnan som primära rättskäl-

lor inom den islamiska rätten. Skillnaderna mellan de olika skolorna blir påtaglig vid deras 

olikartade metoder att tolka verser i Koranen och i sunnan vilket reflekterar de olika kulturer 

skolorna utvecklats inom. För att reglera den rättsliga processen samt för att kontrollera de 

olika skolornas tolkningar sammanställdes de olika rättsvetenskaperna i legala fördrag vilka 

accepterats som den islamiska rättens etablerade materiella källor. Den samlade rättsveten-

skapen (fiqh) vilken innehåller aspekter av både individens direkta relation till Gud (ibadat) 

och individens relation till en annan individ (mu'amalat) och härstammar från 900-talet, i nu-

tid utgör ansamlingen rättsvetenskap kärnan inom den islamiska rätten och avspeglar oförän-

derlig sharî'a.
38

   

 

3.5 Kvinnor i islam och islamisk rätt  

3.5.1 Introduktion 

Mäns och kvinnors rättigheter i sharî'a härleds från rättskällorna inom islamisk rätt, som 

tidigare anförts är de primära källorna Koranen och sunnan, vilka kompletteras av de 

sekundära källorna och metoderna härledda ur mänsklig tolkning, där de mest framstående är 

ijma (konsensus) och qiyas (analogi). Utöver källorna har kulturella traditioner en avgörande 

roll inom muslimska samhällen och står ibland i kontrast till sharî'a, konflikten har en direkt 

påverkan på kvinnors liv och kan dessutom bidra till en misstolkning av kvinnans roll enligt 

sharî'a. Sharî'a ålägger både män och kvinnor bestämmelser, vissa är lika medan andra riktar 

sig särskilt till män eller kvinnor.
39

 

Enligt sharî’a behåller kvinnor sitt familjenamn och alla sina ägodelar efter ett giftermål. 

Den generella synen på en gift kvinnas roll är att sköta om hemmet och eventuella barn, rollen 

anses hedra kvinnan och som en slags kompensation har mannen en plikt att leda och försörja 

familjen ekonomiskt. Kvinnan har dock rätt enligt sharî'a att arbeta utanför hemmet. Män och 

kvinnor har enligt texterna i både Koranen och sunnan självständiga personligheter och den 

muslimska nationen ska vara enad.
40

 

   Det kan i detta hänseende vara av stor betydelse att belysa begreppet fundamentalism och i 

synnerhet muslimsk fundamentalism. Det finns många former och variationer av 

fundamentalism men ett grundläggande inslag är kontrollen av kvinnor, exempelvis den 

                                                 
38

 Baderin, s. 32 ff. 
39

 Alsunaid, Omar & Almofadda, Bashar, Women's Rights in the Islamic Perspective, European Journal of Law 

Reform, 2014, (16) 2, s. 303 ff. 
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kristna högern i U.S.A. vilka förespråkar sin syn på moral genom att mörda läkare som utför 

aborter och den muslimska fundamentalismen som förespråkar könsapartheid i Iran, Sudan, 

Algeriet och Afghanistan. I en islamofobisk kontext är det av yttersta relevans att erinra om 

att den muslimska fundamentalismen, trots frekventa utpekanden i internationell media, inte 

på något vis skiljer sig från någon annan typ av fundamentalism i detta avseende.
41

    

   Religiös fundamentalism kan inte hållas isolerad från andra former av fundamentalism, så 

som fundamentalism baserad på etnicitet eller kultur, utan ska förstås i det ideologiska och 

politiska sammanhang som lagt grunden för dess fäste. Religiös fundamentalism är inte den 

religiösa rörelse den utger sig för att vara, den ska istället ses som en politisk rörelse inom den 

extrema högern med syftet att erövra politisk makt, om inte annat, genom våld. Genom ett 

kraftigt ekonomiskt utnyttjande manipulerar rörelserna religion, etnicitet eller kultur för att 

uppnå sina politiska syften. Fundamentalismen utvecklas vid ekonomiska kriser och 

fattigdom, förstärks genom folks missnöje, manipulerar de fattiga sektionerna i ett samhälle, 

propagerar sina moraliska värderingar och döljer sig bakom sin Guds välsignande.
42

  

   I detta hänseende kan kvinnor i muslimska stater anses förtryckta genom de religiösa 

tolkningar som vidmakthåller och uppmuntrar patriarkala strukturer. Eftersom islamisk rätt 

inte är totalt monolitisk, vilket anförts ovan, tillämpas inte en unilateral islamisk rätt. Således 

lever kvinnor i olika samhällen under olika förhållanden, lider av olika grad av förtryck och 

åtnjuter olika rättigheter. Mångfalden är adekvat för att visa på det faktum att det inte existerar 

någon muslimsk homogen värld. Koranen och sunnan tolkas på olika sätt och historiska 

analyser kan användas och tillämpas de facto av många muslimer på förelägganden gällande 

kvinnor. En algerisk muslims akademiska analys har konkluderat att kvinnors slöjbärande, 

under tiden Profeten Muhammed verkade, fyllde en beskyddande funktion. Således kan påstås 

att slöjans mest lämpliga moderna ekvivalent för kvinnor, för vår tids bästa beskydd, är 

hennes utbildning.
43

       

   Kvinnor organiserar sin kamp för mänskliga rättigheter simultant på alla dessa fronter, 

strategierna varierar mellan arbete inom det religiösa ramverket och att omtolka Koranen från 

ett feministiskt perspektiv till att arbeta från ett fullständigt sekulariserat internationellt 

perspektiv. Att tolka Koranen har länge varit monopoliserat av manliga akademiker men 
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feministiska teologer har börjat utmana det patriarkala monopolet. Reformen centraliseras till 

att omfatta de lagar och sedvänjor som har sitt ursprung i bakåtsträvande tolkningar av islam 

och har framgångsrikt initierat en dialog om ijtihad, den mänskliga tolkningen av de primära 

rättskällorna; en strategi som kraftigt modifierat området för den teologiska forskningen om 

islam.
44

            

   Vissa kvinnor, såväl ateister som troende, införlivar de feministiska teologernas 

pionjärarbete men ser inte den religiösa debatten som en strategi för social förändring. Genom 

att istället tillämpa sin antropologiska medvetenhet på det faktum att det inte existerar någon 

homogen muslimsk värld har de framgångsrikt uppmärksammat den variation av situationer 

kvinnor lever i inom de muslimska staterna och samhällena. Genom att kritisera konservativa 

eller inhumana lagar och sedvänjor fördömer de kränkningar av kvinnors mänskliga 

rättigheter oavsett om kränkningarna berättigas lokalt, nationellt eller internationellt, på 

religiösa grunder. Dessutom uppmärksammar de det varierade utbud av bra lagar och 

sedvänjor som existerar i olika muslimska sammanhang och verkar för deras införlivande i 

andra muslimska kontexter.
45

 

   Sådana strategier kan inte existera utan starka internationella förbindelser och utbyten 

mellan kvinnor i muslimska stater och andra länder. De kan inte existera utan en klar 

internationell förståelse för att rättigheter kvinnor åtnjuter i ett visst land påverkar kvinnor 

positivt någon annanstans, och att rättigheter kvinnor förlorar i ett visst land kan ha negativ 

inverkan på kvinnors rättigheter i ett annat. Således förespråkas inte sällan universella 

mänskliga rättigheter trots att universalism, som det existerar i nutid, generellt kritiseras för 

dess implicita etnocentrism och enformiga västerländska värderingar. De flesta kvinnor 

erkänner därför behovet av, och arbetar för, att realisera en ny definition av den MR-relaterade 

universalismen.
46

   

 

3.5.2 Kvinnors status i islam och inom islamisk rätt 

Framställningen av kvinnan inom islam kommer i detta hänseende fokusera på det område 

som är den största utmaningen för muslimska samhällen att åtgärda gällande jämställdheten 

mellan män och kvinnor, det vill säga att problem kommer belysas inom det område som är 

svåra att förena med de nuvarande förhållanden som råder inom muslimska stater. Kvinnans 
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rätt att frivilligt ingå äktenskap utan tvång, rätten att själv välja make, makens rättigheter och 

skyldigheter under äktenskapet, möjligheter till upplösning av äktenskap, vårdnad och 

förmyndarskap; särskilt i hänseende efter ett äktenskaps upplösande samt polygami utgör 

atypiska problemområden inom jämställdhet som inte bara begränsar en kvinnas privatliv utan 

dessutom påverkar hennes möjlighet att hävda sina rättigheter inom den offentliga sektorn.
47

  

   Lagstiftning om kvinnans ställning inom islam varierar inom olika muslimska stater 

beroende på vilket sätt ett land anser är det korrekta islamiska sättet att behandla kvinnor. 

Länder som Tunisien och Marocko förespråkar en liberal syn medan exempelvis Saudiarabien 

har ett exkluderande synsätt. Beroende på vilken skola inom islam som är rådande motiveras 

länderna att anta olika officiella lagar.
48

  

   Den traditionella eller konservativa litteraturen intar ofta en ursäktande attityd och hänvisar 

inte sällan till ett budskap om jämlikhet befäst i Koranen och kvinnors ställning innan islams 

grundande. En viktig aspekt, enligt författarna till sådan litteratur
49

, är således att se till 

kvinnans rättigheter innan och efter islams grundande. I jämförelse med kvinnor inom 

kristendomen, judendomen och inom andra samhällen gavs de muslimska kvinnorna 

rättigheter som för tiden inte fanns representerade någon annanstans. Det egalitära budskapet 

från Koranen statuerar både män och kvinnor som människor, som Guds skapelser och de är 

jämlika. Litteraturen på området vittnar om en kvinnas ”medfödda skillnader” gentemot 

mannen, skillnader som dock inte anses påverka kvinnans jämlikhet med mannen, hennes 

värdighet eller hennes berättigande. Exempel på sådana ”medfödda skillnader” är egenskaper 

som list, känslighet och blyghet. Som tidigare anfört anses dessa skillnader hedra kvinnan och 

ska hjälpa henne i rollen som fru och mor. Kvinnan ska inte beskyllas för hennes medfödda 

egenskaper och de påverkar inte hennes status som människa. Således antyder synen på 

kvinnan inom islam att hon tillskrivs rättigheter och värdighet utifrån hennes eventuella roll 

som moder eller maka snarare än medborgerliga rättigheter för att hon är människa.
50

  

   Koranen innehåller inga generella bestämmelser om män och kvinnors roller, det finns inte 

heller några referenser om att mannen ska vara överlägsen kvinnan. Däremot innehåller 

Koranen verser som kan tolkas som definitioner av skillnader mellan män och kvinnors 

ställning samt ett kvinnligt underordnande, men bara i förhållande till mycket specifika 

områden och inte som ett generellt ställningstagande. Modernistiska författare har kunnat 
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tolka dessa verser med ett uteslutande av något slags manligt överordnande medan vissa 

konservativa författare producerat ett stort antal hadither (benämning i islam på en kort utsaga 

av eller om Muhammed, eller någon av hans följeslagare, som avser att fastställa vad som i en 

viss fråga är normerande sed)
51

 som talar för motsatsen. Trenden leder dock mot ett nytt 

synsätt på den egalitära definitionen av en kvinnas ställning inom ramen för principer 

utvecklade inom den islamiska rättsteorin.
52  

   
Emellertid är det just inom den muslimska familjerättens område som förespråkare för 

mänskliga rättigheter tenderar att betona ojämställdheten mellan män och kvinnor. Förtrycket 

och maktdominansen av kvinnor finns närvarande även inom andra områden, exempelvis 

inom rättsväsendet där kvinnors vittnesmål inför domstolar behöver styrkas av ett vittnesmål 

av en man för att tillmätas samma värde. Dessutom är kvinnor, i vissa muslimska stater, 

juridiskt diskvalificerade från politiska eller juridiska ämbeten eftersom yrkesrollerna skulle 

involvera ett maktutövande över män. Restriktionerna som begränsar kvinnors tillträde till det 

offentliga livet tillhör således också ett av de områden, inom den islamiska rätten, som 

karaktäriseras av diskriminering.
53

 

 

3.5.3 Rätten att gifta sig och att välja make 

Inledningsvis ska det traditionella synsättet på möjligheten för en kvinna att gifta sig och välja 

make presenteras. I samband med äktenskapliga frågor belyses inte sällan frågan om ålder vid 

ett äktenskaps ingående. Vanligtvis brukar pubertetens ingående anses som den ålder från 

vilken ett äktenskap kan ingås men det finns konservativa författare vilka hävdar att en flicka 

som ej ännu hamnat i puberteten kan ingå äktenskap på hennes förmyndares premisser. 

Majoriteten av nutida författare, även inom den konservativa sfären, är dock överens om att 

flickan eller kvinnans samtycke krävs för att äktenskapet ska anses giltigt. Två viktiga frågor 

som uppkommer är huruvida flickans förmyndares samtycke krävs samt om flickan över 

huvud taget kan ingå äktenskap själv. Enligt Dr. Ekaterina Yahyaoui Krivenko undviker de 

konservativa författarna att diskutera dessa frågor. Det hävdas dock generellt i doktrinen inom 

tre av de fyra sunni-inriktade skolorna; maliki , shafi'i och hanbali att en kvinna inte kan ingå 

äktenskap ensam, det vill säga att ett äktenskap som ingås av en kvinna utan samtycke från 

hennes manlige förmyndare är ogiltigt och anses inte ens kunna slutas. Konservativa författare 
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inom området försvarar förmyndarskapet med en nödvändighet att försvara flickan eller 

kvinnans intresse och säkerhet som ett berättigande för fortsatt tillämpning.
54

  

  En annan viktig aspekt att överväga är det möjliga parets lämplighet att ingå äktenskap med 

varandra. I enlighet med den traditionella åsikten att en förmyndare inte kan vägra en kvinna 

att ingå äktenskap med en för henne lämplig matchning av man och följaktligen inte låta 

henne ingå äktenskap med en för henne olämplig man utan hennes eller andra möjliga 

förmyndares acceptans. En kvinna har således extremt liten chans att uttrycka sin vilja och 

åsikter om hennes friare och äktenskap eftersom hennes manlige förmyndares val av man 

anses ha företräde framför hennes eget val. Dessa föreskrivna regler gäller bara flickor och 

kvinnor, konservativa författare som accepterar att barn kan ingå äktenskap menar att det enda 

sättet en pojke kan bli bortgift på är om hans far är auktoriserad att sluta ett äktenskap åt 

honom. Det ska dock erinras om att dessa bestämmelser inte går att återfinna i Koranen utan 

är baserade på vissa särskilda hadither.
55

  

   En annan inställning har den fjärde sunni-skolan; hanafi. Inom hanafi anses en vuxen 

kvinna kunna sluta ett äktenskap själv, utan tillåtelse av hennes förmyndare. Trots kvinnans 

självbestämmanderätt i detta hänseende anser kvinnor att de behöver övertyga deras manliga 

förmyndare och att den generella kontrollen över en kvinnas liv begränsar deras frihet. En 

kvinnas förmyndare har rätt att lägga sig i kvinnans angelägenheter och har även rätt att 

upphäva ett ingånget äktenskap om förmyndaren anser att kvinnans make inte är lämplig för 

henne. Återigen uppkommer beskrivningen om en makes lämplighet inom islam. Inom 

hanafi-doktrinen anses en sådan lämplighet baseras på: härkomst, islam, yrke, självständighet, 

god karaktär och tillgångar. Således påverkas ändå kvinnans valfrihet, om en av mer indirekta 

medel, och är underställd ett manligt godkännande.
56

  

   Även fast majoriteten av de konservativa författarna inte ifrågasätter nödvändigheten av en 

kvinnas samtycke vid ett äktenskap slutet av henne, framstår det främsta problemet relaterat 

till äktenskapets ingående som förmyndarens roll. Särskilt i det hänseendet då förmyndaren 

måste vara delaktig för att ett äktenskap ska anses ha ingåtts. Så som Dr. Ekaterina Yahyaoui 

Krivenko konstaterar så har en intressant analys av anledningarna bakom detta krav gjorts i en 

artikel från år 1998 av Dr. Khaled Abou El Fadel som bidrar till en ny syn på rollen som 

förmyndare. I artikeln, som publicerades i The Journal of Islamic Law, framhävdes argument 
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så som att förmyndaren uteslutande är en funktion för en viss myndighetsålder, eller brist på 

myndighetsålder, således avsedd för en omyndig person och inte utsedd med anledning av den 

omyndiges kön eftersom en förmyndare utses för både pojkar och flickor så länge de är 

underåriga. Den viktigaste skillnaden mellan pojkar och flickor relaterar till deras frigörelse, 

män anses frigjorda när de uppnår mognad medan kvinnor anses frigjorda efter att de gift sig 

och därmed bevisat att de kan hantera egendom. Kvinnor ansågs inte kunna hantera sina 

ekonomiska angelägenheter och sattes därmed under tillsyn av en förmyndare. Till motsats 

från hur maliki-jurister resonerar anförs i artikeln att män som bevisligen inte kan sköta sina 

ekonomiska angelägenheter ändå besitter rätten att av fri vilja gifta sig, även fast förmyndaren 

har valmöjligheten att upphäva äktenskapet. Detta ojämlika sätt att behandla kvinnor och män 

benämns i artikeln såsom ett stort fel inom juridiska resonemang. Vidare anförs i artikeln att 

detta bör med överseende anses som ett misstag istället för att försöka tillskriva problemet 

med en mindre bra förklaring. I Dr. Khaled Abou El Fadels analys av förmyndarskapet drar 

han slutsatsen att kravet på att ha en förmyndare skulle vara rimligt i de fall förmyndaren 

skulle antas kunna hantera ekonomiska angelägenheter på ett mer lämpligt sätt, vilket inte 

innefattar ett antagande om en kvinnas möjlighet att förhandla. Det kan snarare handla om ett 

erkännande att parter inom ett äktenskap som med anledning av äktenskapets natur har svårt 

att nå sina förmodade ekonomiska mål. I detta hänseende är det av synnerlig vikt att visa på 

maliki-juristernas erkännande av möjligheten för en kvinna att välja sin förmyndare, inklusive 

möjligheten att anförtro en offentlig myndighet, exempelvis en domare, rollen som 

förmyndare. Analysen visar att även inom ramen för en väletablerad och inarbetad doktrin 

finns möjligheter till förbättring så länge ett konstruktivt och kritiskt förhållningssätt 

tillämpas.
57

  

   Modern nationell lagstiftning är i många av de muslimska staterna baserad på ett 

traditionellt synsätt. Vad gäller synen på ett äktenskaps ingående finns en stark betoning på 

ogiltigheten av ett äktenskap som sluts under olika former av tvång. Det existerar en generell 

syn från lagstiftaren i de muslimska staterna att en oskuld inte kan ingå äktenskap utan en 

förmyndare. Det är dock förbjudet för en förmyndare att tvinga den underåriga flicka eller 

kvinna han företräder till att gifta sig. En förmyndare har dock rätt att stoppa ett äktenskap om 

han anser att det ligger i hennes intresse att avstå, i de fall dispyt uppstår har en domare rätt att 

inträda i förmyndarens ställe. Ett exempel på hur det befästs legislativt gick fram tills en 

reformering år 2004 att finna i den marockanska familjerättsliga lagstiftningen. Fram tills att 
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den nya lagstiftningen antogs stipulerades att en förmyndare, fastän han var fader, inte skulle 

kunna tvinga sin dotter, trots det faktum att hon nått pubertet och även fast hon var oskuld, att 

gifta sig utan hennes tillåtelse eller samtycke om inte så kallad frestelse befarades. Om 

frestelse befarades hade domaren rätten att tvinga flickan eller kvinnan att gifta sig för att hon 

skulle få beskydd av en lämplig make som kunde ta hand om henne. Termen frestelse utgör, 

precis som Dr. Ekaterina Yahyaoui Krivenko anför, en särdeles vag definition av vad som 

faktiskt utlöste domarens rätt att utöva tvång vilket resulterar i att en förmyndare kunde 

missbruka sin ställning. När dessutom de flesta, om inte alla, domare är män som har liknande 

syn på kvinnans ställning i samhället är det mest sannolikt att anta att domaren kom att 

acceptera den argumentation som förmyndaren lade fram. Återigen används också titeln 

”lämplig make” vilket, som tidigare anförts, baseras på egenskaper i ett färdigt koncept som 

en kvinna eller flicka inte själva får värdera som lämplighet. Slutligen utgick också lagtexten 

från att en kvinna inte kan sköta sina egna angelägenheter utan anses behöva beskydd från en 

make eller en förmyndare vilket visar på att flickor och kvinnor har en underordnad ställning 

gentemot en man, inte bara avseende sedvänjor och inom traditioner utan också på officiell 

legislativ nivå.
58

 

   Det är i sammanhanget värt att uppmärksamma att Marockos nya familjerättsliga 

lagstiftning har antagits med en modern tolkning och har förbättrat kvinnans status inom 

bland annat äktenskap vilket är ett framsteg för att stärka kvinnans roll i samhället.
59

 Den nya 

lagen har uteslutit kravet på förmyndare och istället är det upp till kvinnan att själv välja om 

hon önskar förmyndare inom äktenskapet.
60

  

 

3.5.4 Rättigheter och skyldigheter för makar inom äktenskapet  

Det har ovan konstaterats hur en kvinnas rättigheter och skyldigheter ser ut fram tills dess ett 

äktenskap ingås, det ska i det följande utredas hur en kvinnas rättigheter och skyldigheter ser 

ut när hon väl har ingått ett äktenskap. De flesta konservativa författare som beskriver en 

kvinnas roll i äktenskapet har fokuserat sin framställning på att förklara en kvinnas plikter 

som maka istället för att tillskriva henne rättigheter. Den rättighet som får anses manifesteras 

oftast är en makas rättighet till underhåll vilket inkluderar hennes rätt till kläder, mat och 

boende. Som gengäld förväntas hon uppfylla vissa plikter gentemot sin make vilket gör henne 
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underordnad i förhållandet mellan dem två. De två mest framstående plikterna är för det första 

att alltid lyda sin make och för det andra att tillfredsställa honom sexuellt. De konservativa 

författarna menar att kvinnas plikt att lyda sin make rättfärdigas av makens plikt att utge 

underhåll och dessutom att de ovan beskrivna ”medfödda egenskaperna” hos en kvinna 

hindrar henne från att besitta ett gott omdöme, särskilt i avseende till de situationer som inte 

innefattar uppfostran och hushållsarbete. Förhållandet mellan mannens plikt att utge underhåll 

och kvinnans lydnad under hennes make är ett av de mest omdiskuterade områdena inom den 

moderna litteraturen som behandlar muslimsk familjerätt. Anledningen till att just denna fråga 

väcker uppmärksamhet är för det första att den anses vara baserad på en text i Koranen och 

för det andra med anledning av att den etablerar ett underordnande som saknar motstycke 

inom den islamiska doktrinen. Följande översättning av relevant text i Koranen reflekterar den 

konservativa förståelsen av stadgandet:
61

 

 

Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one 

more (strength) than the other, and because they support them from their means. 

Therefore the righteous women are devoutly obedient and guard in (the husband's) 

absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part you 

fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their 

beds, (and last) beat them (lightly) (...)
62

  

 

Det är denna text som alla bestämmelser om kvinnans lydnad till hennes make härleds från. 

Originaltexten på arabiska är inte lika tydlig som den ovan presenterade översättningen och 

har översatts av både modernistiska författare och även tidiga kommentatorer av Koranen till 

ett slags förmedlande av en egalitär karaktär. Det är således av synnerlig vikt att granska den 

grammatiska betydelsen av hur de arabiska orden översätts, såsom den arabiska termen 

qawwam (översatt ovan till ”protectors and maintainers”), adribuhunna (översatt ovan till 

”beat them”), nushuz (översatt ovan till ”disloyalty and ill-conduct”). När modernistiska 

författare översätter termen qawwam fokuseras framställningen till det materialistiska och 

moraliska förhållandet en make har gentemot sin maka snarare än till ett maktförhållande där 

mannen anses överordnad. Dr. Khaled Abou El Fadl analyserar termen enligt följande:
63
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The verse explicitly conditions the status of qiwama to a very particular operative 

clause ('illa), and the operative clause is the ability to earn and spend. In other 

words, this is not an unqualified status that men enjoy, or suffer, just by the virtue of 

being men. It is something hinged on certain conditions precedent that needs to be 

fulfilled. If they are not fulfilled, either because the man is not supporting the family, 

or because the woman is contributing financially to an equal extent, or perhaps the 

woman has an equal earning potential that she choose to forgo, than a man's qiwama 

cannot exist.”
64

 

 

Termen nushuz översätts av de modernistiska författarna till olika grad gällande allvaret av en 

makas misskötsel. Den mest problematiska termen att översätta relateras till vad som i 

översättningen av Koranen ovan framställts som ”beat them”, ytterst få författare översätter 

termen till en annan ordalydelse och tillskriver det som meningen med att ha samlag. Denna 

översättning har inte stöd bland majoriteten av de författare som behandlat termens betydelse. 

Andra författare menar att termen innebär en kroppslig bestraffning som endast en islamisk 

domstol kan ordinera efter utredning samt om tillräckliga bevis föreligger. De flesta författare 

hittar dock ingen lämplig översättning på termen som inte är våldsrelaterad utan undviker 

oftast att analysera dess ordalydelse eller försvarar översättningen genom att tillskriva den ett 

symboliskt värde och med ett hänvisande till Profetens förkastande av våld, något som enligt 

Muhammed bör undvikas.
65

 

   Slutligen ska anföras att när texten i Koranen talar om att kvinnor ska lyda så framgår det 

inte ordagrant vem det är hon ska lyda. Modernistiska författare har tolkat det som en lydnad 

enbart till Gud och inte till mannen som sådan. Dessutom är det viktigt att notera att det 

överordnande och ansvar som nämns i texten i Koranen enligt modernistiska författare inte 

ska anses absolut, utan relaterar till uppfyllandet av materiella skyldigheter. Om maken inte 

uppfyller sin plikt avseende underhåll eller om makan bidrar till det materiella välståndet i en 

familj så kan inget överordnande etableras. Det leder också till slutsatsen att en kvinna som 

huvudsakligen underhåller familjen, teoretiskt sett, kan erhålla ett överordnande gentemot sin 

man, något som antagligen inte inträffar i praktiken.
66

  

   Vad gäller förhållandet mellan en man och en kvinna som ingått äktenskap så har den 
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moderna lagstiftningen i de muslimska staterna inte ändrats avsevärt gällande den 

underordnade positionen för en maka som rättfärdigas av makens plikt att utge underhåll. Viss 

lagstiftning på området har dessutom gjort kvinnor mer underordnade, återigen kan exempel 

ges på Marockos tidigare familjerättsliga lagstiftning som stadgade att kvinnan skulle vakta 

sin kyskhet som en rättighet för hennes man. Som tidigare anfört ändrade Marocko sin 

familjerättsliga lagstiftning år 2004 och ändrade stadgandet. Marocko och Tunisien är de enda 

muslimska stater som har valt att förbättra och modernisera sin lagstiftning i detta hänseende, 

till exempel har Marocko infört stadganden som berättigar att båda makarna i ett äktenskap 

ska vara delaktiga och leda familjen. I Tunisien har stadgandet som gör mannen till familjens 

ledare visserligen lämnats orört men lagstiftaren tolkar makens roll som ett ansvar och istället 

för att kräva lydnad av kvinnan så har lagstiftaren betonat ett delat samarbete mellan 

makarna.
67  

   Det maktförhållande som skapas genom qiwama spelar en viktig roll i de muslimska 

staternas samhällen, inte bara juridiskt sett utan också gällande social status. De stereotypa 

könsrollerna för män och kvinnor inom ett äktenskap vidmakthålls och strukturella 

förändringar, som exempelvis kvinnors inkluderande i arbetslivet, är i stor grad påverkad av 

de förutbestämda idealen. Det finns en andel, som av olika anledning, inte väljer att 

offentliggöra sina äktenskap exempelvis med anledning av en makes misslyckade underhåll 

gentemot sin maka, vilket har utmanat mannens auktoritet och till viss del satt kvinnans 

lydnad ur balans.
68

    

 

3.5.5 Kvinnor och alquamah      

Inom hushållet ges kvinnan mer rättigheter än mannen som en vördnad med anledning av 

hennes status som kvinna. Mannen har plikter mot sin hustru för att bereda henne goda 

förutsättningar och är familjens beskyddare och försörjare.
69

  

   Alquamah betyder bokstavligen 'upprepande försörjare' och innebär ett konstant underhåll. 

Koranen identifierar alquamah som en plikt för mannen att kontinuerligt underhålla/försörja 

sin hustru. Det är en metod för att organisera förhållandet inom hushållet mellan en man och 

hans hustru där mannens roll är att vara ledare. Alquamah är befäst med många regler och 

restriktioner eftersom det innebär att mannen erhåller viss kontroll över sin hustru. En av de 
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mest primära principerna som ska iakttas i samband med alquamah är nafaqa (underhåll). 

Nafaqa innebär att mannen är skyldig att försörja sin fru materiellt med mat, kläder och 

husrum. Dessutom ska mannen åta sig att övervaka sin hustrus utbildning och omsorg 

regelbundet. Om mannen är oförmögen att bistå sin hustru med detta har hon rätt att beordra 

kuhla för att få en domstol att upphäva äktenskapsförordet.
70

 

   Mannens ledarroll sträcker sig inom hushållets gränser och i gengäld mot skydd och 

underhåll ska hustrun bistå med fysiskt partnerskap och att respektera och lyda sin makes 

förfrågningar, hustrun är dock förbehållen rätten att avstå i de fall förfrågningarna strider mot 

religiösa grunder. Mannen ska dock alltid behandla sin hustru rättvist med ett beaktande av 

hennes grundläggande rättigheter och inte utnyttja hennes lydnad.
71

  

   Mannen har utsetts till hushållets ledare för att han anses som det starkare könet och är 

fysiskt bättre anpassad för krävande arbete eftersom mäns kroppar inte påverkas av 

menstruation, graviditet, födsel och barnuppfostran vid tidig ålder. Kvinnor anses ha skapats 

biologiskt, emotionellt och socialt för deras viktiga roll som barnaföderskor och hustrur, 

dessutom anses kvinnor mer begåvade med emotionell intelligens och intuition än män. 

Sammanfattningsvis anses därför alquamah som ett hedrande och ett erkännande för kvinnan 

och hennes värdefulla bidrag inom ett hushåll.
72

   

 

3.5.6 Äktenskapets upplösning  

Islam ger kvinnor rätt till äktenskapsskillnad på flera grunder förutsatt att det är omöjligt för 

makarna att komma överens och äktenskapet är ohållbart. Islam uppmuntrar dock till 

försoning mellan makar snarare än uppbrott. Äktenskapsskillnad är inte förbjudet enligt 

Koranen, men enligt ett uttalande av profeten sägs att av alla de saker islam har tillåtit är 

skilsmässa det av Allah mest hatade och de olika rättsskolornas praxis är överens om att 

skilsmässa är förbjudet när det inte är absolut nödvändigt.
73

 

   Konservativa författare använder argument av om kvinnors emotionella natur för att 

berättiga de ytterst begränsade möjligheter en kvinna ges att ansöka om äktenskapsskillnad 

vilket kan jämföras med de näst intill icke-limiterade möjligheterna för en man att göra 

detsamma. (Problem relaterade till ett äktenskaps upplösande diskuteras sällan av 
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konservativa författare varför endast en grundläggande redogörelse kommer att framställas på 

området.) Redogörelsen här är representativ för det system som tillämpas i samband med ett 

äktenskaps upplösning och är allmänt accepterat som ett auktoritärt och autentiskt islamiskt 

system.
74

   

   Rätten att upplösa ett äktenskap tillfaller ursprungligen maken. De så kallade klassiskt 

skolade muslimerna är överens om att det enda som krävs för att en make ska kunna upplösa 

äktenskapet är att uttala en speciell vers. Det krävs inget särskilt skäl från maken, det behövs 

inget medgivande eller beslut från myndighet och det krävs inte ens information till 

myndigheterna för att åstadkomma en skilsmässa från makens sida. En maka däremot har tre 

begränsade val för att få igenom en äktenskapsskillnad, mubarah, khul och talaq-e-tafwaz. 

Det första alternativet innebär ett samstämmigt upplösande, vilket då är villkorat av makens 

samtycke som sällan sker på grund av det stigma det medför makens heder. Det andra 

alternativet är khul, vilket betyder att kvinnan betalar sig fri genom att återlämna hemgiften 

hon fick vid äktenskapets ingående. Det tredje alternativet för en kvinna som vill skilja sig 

utan en domstols inblandning är att maken delegerat sin egen befogenhet att utdöma 

äktenskapsskillnad genom tidigare nämnd vers.
75

  

   En maka kan också ansöka hos en domare om att upplösa äktenskap, men endast på vissa 

särskilda premisser. De grunder som finns för att kunna upplösa ett äktenskap på makans 

initiativ kan vara att maken är psykiskt instabil, att han inte är kapabel till samlag eller har 

vissa typer av sjukdomar, misshandel samt en makes oförmåga att bistå med underhåll. De 

olika grunder som existerar för en kvinna att begära äktenskapsskillnad på varierar dock något 

mellan de olika rättsskolorna.
76

 

   Inom hanafi-skolan finns det som tidigare anförts en möjlighet för kvinnor att kunna ingå ett 

äktenskapskontrakt själv, utan tillåtelse av sin förmyndare. Trots att möjligheten är 

underkastad en viss kontroll är friheten för kvinnor ur denna aspekt större inom hanafi-skolan 

än inom andra muslimska skolor. Hanafi-skolan är också utmärkande gällande en kvinnas rätt 

att ansöka om äktenskapsskillnad inför en domare. Inom den traditionella hanafi-doktrinen är 

en sådan möjlighet begränsad till att enbart omfatta fall där maken är drabbad av impotens 

eller andra åkommor som försvårar sexuell intimitet eller fortplantning. Senare verksamma 

hanafi-jurister adderade dock psykisk instabilitet som ytterligare grund för en kvinna att 
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åberopa för att upplösa sitt äktenskap. Den frihet kvinnan åtnjuter i samband med 

äktenskapets ingående begränsar senare hennes möjligheter att eventuellt upplösa 

äktenskapet. De grunder som behöver föreligga är närmast omöjliga för kvinnan att bevisa. 

Det ska också erinras om att hanafi-skolan, till skillnad från de andra skolorna, varken 

accepterar misshandel eller uteblivet underhåll som godtagbara grunder för att en kvinna ska 

få till stånd en äktenskapsskillnad inför en domare. Det föreligger därmed stora skillnader 

mellan mäns och kvinnors möjligheter att upplösa ett äktenskap. Dessutom försätts kvinnor 

inte sällan i otrygga ekonomiska situationer om de väl får till stånd en äktenskapsskillnad, i 

vissa fall föreligger ingen rätt till ekonomisk kompensation medan andra fall medför en 

ekonomisk kompensation som inte sträcker sig längre än betänketiden på tre månader.
77

  

   Den problematik som finns relaterad till äktenskapsskillnad inom den islamiska rätten är 

framträdande genom att även de modernistiska tolkningarna tenderar att betona att kvinnan 

besitter ett beskydd genom det integrerade äktenskapsförord hon tillskrivs i samband med 

giftermål och att det skulle väga upp de ojämställda premisserna för att få till stånd en 

äktenskapsskillnad. Särskilt som beslutet om äktenskapets upplösning, nära nog uteslutande, 

tillskrivs mannen.
78

  

   Det kan emellertid också nämnas att åtminstone en ny tolkning av Koranen har föreslagits 

på området, som menar att det inte finns något uttryckligt stöd i Koranen som hindrar kvinnor 

från att besitta lika rätt som män för att få till stånd en äktenskapsskillnad. Tolkningen baseras 

på följande teser: Koranen innehåller inte några texter som explicit erkänner rätten till 

äktenskapsskillnad ens för män och verserna är inte formulerade så att de förstärker männens 

roll utan snarare så att de mildrar deras diskretion, dessutom refererar Koranen ofta till 

äktenskapsskillnad mellan makar som ett kollektivt beslut mellan make och maka. Även fast 

Koranen utgår från den dåvarande normen att det är mannen som skiljer sig från kvinnan, och 

inte vice versa, så innebär det inte nödvändigtvis att rätten att få till stånd en 

äktenskapsskillnad exklusivt tillfaller mannen. Khaled Abou El Fadel ifrågasätter bland annat 

varför kvinnor inte skulle besitta lika rätt att begära äktenskapsskillnad så länge makarna delar 

skyldigheten till qiwama, makarnas ekonomiska försörjning.
79

 

   I praktiken dominerar det traditionella tillvägagångssättet även i de modernare nationella 

lagstiftningarna i muslimska stater. Det introduceras dock ofta diverse processuella åtgärder 
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med syftet att mildra negativa konsekvenser för kvinnor. Många muslimska stater erkänner i 

sin lagstiftning många grunder på vilka talan om äktenskapsskillnad kan väckas hos en 

domare, så väl som stor befogenhet för domare att bevilja en kvinna äktenskapsskillnad, utan 

makens samtycke. Hanafi-skolan tillåter dock endast en kvinna att få till stånd en 

äktenskapsskillnad inför en domare under synnerligen extrema premisser, som makens, vilka 

kvinnan ska ha varit ovetandes om vid äktenskapets ingående. Trots det har modernare 

lagstiftare i muslimska stater, där hanafi-skolan är den dominerande och dess villkor utgör 

grunden för landets lagstiftning gällande personlig status, lagt till ytterligare grunder för att 

bevilja en kvinna äktenskapsskillnad. Till exempel har lagstiftaren i Egypten, trots tillhörande 

hanafi-skolan, tillåtit äktenskapsskillnad utan makens samtycke på grunden att maken är 

skadad, att han underlåter att bistå med underhåll eller är allmänt frånvarande. Många 

muslimska stater har också underlättat en kvinnans rätt att få en äktenskapsskillnad beviljad 

av domare genom ekonomisk uppgörelse genom att specificera en maximal ekonomisk 

ersättning som utges från makan till maken. Ersättningen kan bestämmas av en domstol utan 

en makes samtycke i de fall en make vägrar nå en överenskommelse. Traditionella 

förespråkare anför dock att efter att en ekonomisk uppgörelse mellan makarna skett är det 

ändå maken som förklarar äktenskapsskillnaden verkställd, tillkommer honom också rätten att 

förklara äktenskapet upplöst i domstol enligt ett stort antal av de muslimska staternas 

lagstiftning.
80

 

   Olika rättsskolor och tolkningar inom islam ger olika svar på hur en kvinnas rätt till 

äktenskapsskillnad ser ut inom den islamiska rätten, men det är klart att hennes möjligheter i 

praktiken är begränsade i jämförelse med en mans. 

 

3.5.7 Vårdnad, förmyndarskap och barn 

Förhållandet mellan vårdnad och förmyndarskap kan i islamisk rätt ses som en komplex 

struktur av rättigheter och skyldigheter. Den stora skillnaden mellan de två är, liksom i svensk 

rätt, att vårdnadshavaren har ansvar över att tillse att barnet får omvårdnad, god fostran etc. 

och förmyndaren ansvarar över barnets rättsliga angelägenheter. Modern har, med hänvisning 

till det speciella bandet dem emellan, oftast den främsta rätten till vårdnaden om sitt barn, 

förutsatt att hon är kvalificerad att ta hand om det. Det betyder i praktiken att barnet bor hos 

och tas om hand av modern. De muslimska juristerna är dock överens om att förutsatt att 
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fadern lever är han förmyndare över barnet och dess egendom och är underhållsskyldig 

gentemot barnet för dess underhåll. Han, eller den manliga släkting som vid faderns oförmåga 

eller frånvaro annars utses till förmyndare, har också alltid ett allmänt ansvar att överse 

barnets uppfostran och omvårdnad.
81

 

   Fadern är alltid skyldig att stå för sina barns levnadskostnader, också vid äktenskapsskillnad 

om barnet bor kvar hos sin moder. Han förblir även beslutsfattare i alla beslut som behöver 

fattas i barnets liv gällande exempelvis utbildning, skolgång och resor. Majoriteten av de 

konservativa anser dessutom att en frånskild kvinna endast besitter rätten till vårdnad av sina 

yngre barn. Rätten för en kvinna att vara vårdnadshavare och få ta hand om sina barn är 

begränsad till när barnen är unga, söner tills de uppnår pubertetsålder och döttrar ibland ända 

tills att de gifter sig
82

. Detta gäller även om makarna skiljer sig. Om en frånskild moder gifter 

om sig förlorar hon dock vårdnaden om sina barn oavsett deras ålder. Återigen baseras 

rättfärdigandet på en kvinnas så kallade ”medfödda egenskaper” och i synnerhet betonas 

hennes svaghet vilket anses bidra till en oförmåga att kunna skydda barn. Utöver svagheten 

anses en kvinnas intellektuella kapacitet begränsa henne från att både utbilda sina barn och 

förbereda dem för livet. Det anses också, om en kvinna gifter om sig, att hon kommer vara så 

upptagen av att uppfylla plikter gentemot sin nya make att hon inte kommer ha tid för sina 

barn. Sammanfattningsvis framställs vårdnad och omsorg om barn som en börda från vilken 

kvinnan befrias genom ovan anförda argument.
83

  

   I många av de muslimska staterna har lagstiftaren försökt mildra omständigheterna genom 

att låta barnen, efter att de uppnått ovan nämnda ålder eller giftermål, välja vilken förälder de 

vill leva med tiden efter modern vanligtvis förlorat vårdnaden. I många av lagarna i dessa 

länder betonas barnens intressen vilket medför att en moders vårdnad kan kvarstå om det 

anses vara för barnets bästa. Trots att en moder kan behålla vårdnaden av sina barn kvarstår 

problematiken relaterad till att en kvinna nästintill aldrig erhåller förmyndarskap över barnen. 

även fast fadern är oförmögen att utöva sitt förmyndarskap, exempelvis på grund av dåligt 

uppförande eller att han har avlidit, tilldelas en manlig släkting, oftare än modern, 

förmyndarskapet för barnen. Kvinnor anses oförmögna att hantera rollen som förmyndare, 

bland annat med anledning av den ovan anförda tesen att en kvinna inte är kapabel att sköta 
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ekonomiska angelägenheter. Den skillnad som råder mellan make och maka i detta hänseende 

står i direkt kontrast till vissa andra områden inom islamisk rätt, exempelvis till de 

bestämmelser som tillåter en kvinna att hantera sin privata egendom utan krav på tillsyn från 

sin make.
84

 

   Egentligen finns inget direkt stöd i Koranen som uttrycker att fadern ensam ska vara 

förmyndare för sina barn. Däremot har ett uttalande (Hajjat-ul-Wida) av profeten Muhammed 

använts med innebörden att barnet hör till den i vars säng det föds. I det patriarkala samhället 

var det i mannens säng, eftersom det var han som stod för att försörja sin familj och 

tillhandahålla ett hem med dess materiella ting. Sedan många århundraden har mannen 

således setts som den till vilken barnet tillhör. Dessa normer härrör från mannens ekonomiska 

överlägsenhet.
85

 Vissa använder det som en rättfärdigande förklaring, medan det också kan ses 

som ytterligare skärpt kontroll över kvinnan, då hon inte har rätten ens till sina egna barn och 

på så vis binds än mer till hemmet och maken. 

 

3.5.8 Polygami 

En restriktion kvinnor lever under inom äktenskapet utan korresponderande begränsning för 

män är strikt monogami och kravet på en muslimsk make, medan mannen enligt föreskrifter i 

Koranen får gifta sig med upp till fyra fruar som även får vara kitabia, det vill säga av kristen 

eller judisk tro.
86

  

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] 

kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er 

till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er 

till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika 

partiskhet.
87

 

   Konservativa författare/forskare hävdar inte sällan att det finns flera texter i Koranen som 

inte enbart legitimerar polygami utan också gör polygami omöjligt att förhindra eftersom det 

anses omöjligt att förbjuda något som Gud har tillåtit. De som försvarar upprätthållandet av 

polygami belyser ofta att föreskrifterna i Koranen är mer begränsade, en man tillåts endast 

fyra fruar, i jämförelse med de seder som rådde i Arabien tiden innan islam existerade. De 
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konservativa författarna försvarar dessutom polygami för att det anses mer lämpligt än 

utomäktenskapliga relationer som bland annat antas leda till familjens splittring och sexuellt 

överförbara infektioner eller sjukdomar.
88

  

   Koranens budskap angående polygami är dock långt ifrån lika tydligt som de konservativa 

författarna tenderar att påstå. Modernistiska författare anför att de relevanta texterna i 

Koranen ska ses som ett hinder för polygami eftersom ett av kraven för polygami innefattar 

att mannen ska behandla sina makor jämlikt och rättvist, något som av de modernistiska 

författarna anses omöjligt att uppfylla. De modernistiska författarna menar sig har direkt stöd 

i Koranen eftersom det sägs i ovan nämnda vers att monogami är mer lämpligt med anledning 

av att det hämmar orättvisa samt vers 4:129
89

 som stipulerar att en man inte kan behandla sina 

hustrur lika i allt. Det har hävdats att det genom att kombinera två verser i koranen till och 

med blir logiskt omöjligt att dra slutsatsen att koranen skulle godkänna polygami.
90

 

   Konservativa författare är dock av uppfattningen att meningen enbart hänvisar till 

ekonomisk jämlikhet genom en rättvis fördelning av materiellt underhåll, något som 

motbevisas av den arabiska termen 'adl. 'Adl, som används i den mening i Koranen som 

behandlar polygami, är klart förknippad med rättvisa ur ett större perspektiv och har aldrig 

reducerats till att enbart omfatta materiell rättvisa.
91

  

   Tolkningen som förklarar versen i Koranen om polygami ur ett perspektiv av rättvisa menar 

att dess historiska syfte var att ge barn som blivit föräldralösa skydd, inte polygami per se. 

Den historiska förklaringen består i att efter det stora slaget vid Uhud dog många män och 

därför blev många föräldralösa barn, änkor och krigsfångar kvar ensamma i ett patriarkalt 

samhälle. Kvinnorna var också långt fler än männen som överlevt kriget och därför ska 

koranen ha tillåtit månggifte, som ett undantag och förutsatt att mannen kunde vara säker på 

att vara helt rättvis i äktenskapet och skydda deras rättigheter. Enligt denna förklaring ska 

således syftet med bestämmelsen i koranen ha varit att förhindra orättvisa och att skapa ett 

skydd för kvinnor under en tid av utsatthet.
92

 

   Den progressiva tolkningen av Koranens budskap som begränsar polygami har vunnit ett 

allt större förtroende och har dessutom accepterats på officiell nivå i en del länder, exempelvis 

har polygami förbjudits i Tunisien. I vissa muslimska stater är polygami också befäst med 
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många restriktioner, särskilt i hänseende till att ett tillstånd krävs av en domare, makan eller 

av dem båda. Även fast restriktioner och tillstånd inte eliminerar polygami så utgör de ofta ett 

effektivt sätt att begränsa den diskriminering som polygami innebär.
93

 Oavsett vilken som är 

den ”korrekta” tolkningen av Koranen är det ett faktum att polygami alltjämt utövas och är 

lagligt i stater som tillämpar islamisk rätt, och i de fallen med koranens ord som 

rättfärdigande, samt att det är en sed som upprätthåller en starkt patriarkal struktur i samhället 

som verkar starkt diskriminerande mot kvinnor. 

 

3.6 Sammanfattning och slutsats 

Det kan konstateras att den konservativa synen på kvinnans ställning präglas av manlig 

dominans och förtryck, inte bara med anledning av kvinnans generellt underordnade ställning 

utan också beroende på den betoning som görs på mäns rättigheter med korresponderande 

skyldigheter för kvinnor men utelämnar kvinnors rättigheter med korresponderande 

skyldigheter för män. Trots att mäns underhållsskyldighet berättigar kvinnan till särskilda 

anspråk utgör inte ett uteblivet underhåll tillräcklig grund för att en kvinna ska kunna ansöka 

om äktenskapsskillnad inom hanafi-skolan. Dessutom får en kvinna utstå stora uppoffringar 

för att återgälda underhållet. Trots att Koranen innehåller uttryckliga texter om att en maka 

ska bli rättvist och värdigt behandlad så omnämner den konservativa litteraturen aldrig ett 

sådant perspektiv eller så framställs texterna som moraliskt uppmanande eller som råd för 

gifta män, aldrig befästa med konsekvenser för dem som inte respekterar vägledningen. 

Ojämlikheten beträffande det juridiska värde en kvinnas rättigheter tillskrivs i jämförelse med 

en mans samt det förtryck en kvinna utsätts för genom att alltid lyda och behaga en man är 

upprörande att lämna utan några juridiska konsekvenser.
94

 

   Ovan anförda presentationer, angående kvinnans ställning, baserade på tolkningar utförda 

av modernistiska författare visar att jämställdhet och islam inte är två fundamentalt oförenliga 

koncept. Islam och islamisk lag förutsätter, tillåter och till och med behöver tolkningens 

utveckling. Dessvärre negligeras eller tystas de varierande synsätten och tolkningarna ner av 

de officiella makthavarna i de muslimska staterna.
95

  

   Syftet med kapitlets framställning har varit att betona de olikartade tolkningar som råder 

inom de olika islamiska rättsskolorna, dessutom har ambitionen varit att visa på att 
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möjligheten för en icke-diskriminerande tolkning av budskapet i Koranen både existerar och 

tillämpas av modernistiska akademiker. Utöver vad som redan anförts har kapitlet visat på hur 

modernistiska tolkningar och förbättringar har åstadkommits på legislativ nivå inom några av 

de muslimska staterna. Det kan således konstateras att islam och islamisk lag, trots närvaro av 

hinder och svårigheter, förblir ett mångfacetterat fenomen i ständig utveckling, något som 

alltför sällan uppmärksammas av västvärlden, politiker och media där istället bilden av ett 

fixerat och föråldrat block dominerar.
96

     

 

 

4. KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV 

KVINNOR - CEDAW 

 

4.1 Bakgrund och utveckling  

År 1945 bildades Förenta Nationerna [cit. FN] och generalförsamlingen antog tre år senare 

den första grundläggande universella deklarationen om mänskliga rättigheter; the Universal 

Declaration on Human Rights [cit. UDHR]
97

. Deklarationens första artikel stipulerar att ”alla 

människor är födda fria och lika i värde” och den andra artikeln fastslår principen att ”envar 

är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av 

något slag, så som ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nation-

ellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.
98

 

   Ett år efter att FN bildades inrättade ECOSOC
99

, i enlighet med artikel 68 i FN-stadgan, en 

kvinnokommission; Commission of Status of Women [cit. CSW]. CSW består idag av repre-

sentanter från 45 av FN:s medlemsstater, med geografisk spridning, vilka väljs för en mandat-

period om fyra år. De stater som inte har representanter i kommissionen kan istället välja att 

delta i arbetet som observatörer. CSW etablerades först som en underkommission till den då-

varande kommittén för mänskliga rättigheter (idag ersatt av UN Human Rights Council) och 

började sitt arbete med att utreda och kartlägga de områden där diskriminering mot kvinnor 

var som mest omfattande, som politik, utbildning, arbetsmarknad och ekonomi. Man konstate-

rade bland annat att kvinnors politiska rättigheter var långt eftersatta, till exempel hade vid 

denna tidpunkt kvinnor rösträtt i endast 31 länder. Efter att CSW utrett vilka som var de kri-
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tiska områdena följde arbetet med att utarbeta internationella normer och konventioner som 

syftade till att stoppa diskriminering av kvinnor. Den första blev Konventionen om kvinnans 

politiska rättigheter, som antogs av FN:s generalförsamling redan år 1952 och trädde i kraft 

1954. CSW:s roll blev med denna konvention mycket betydelsefull då konventionen innebar 

ett viktigt steg framåt i arbetet med mänskliga rättigheter i stort, beaktat att den för mänskliga 

rättigheter fundamentala Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter [cit. 

ICCPR] inte antogs för än år 1966 och trädde i kraft först 1976. Under 1960-talet utarbetade 

CSW Deklarationen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor, vilken sedermera kom 

att utgöra basen till CEDAW. CEDAW antogs av generalförsamlingen genom resolution 

34/180 den 18 december 1979 och trädde i kraft 1981, i enlighet med villkoren i konvention-

ens artikel 27, det vill säga när 20 stater ratificerat konventionen.
100

 

   Sedan CEDAW:s ikraftträdande för 34 år sedan, har ytterligare 170 stater ratificerat kon-

ventionen. Idag har således 190 stater, över 95 procent av FN:s medlemsstater, tillträtt 

CEDAW och därmed förbundit sig att avskaffa diskriminering av kvinnor på alla områden.
101

 

Endast sju av FN:s medlemsstater har avstått från att ratificera konventionen; Iran, Somalia, 

Sydsudan, Sudan, Tonga, Palau och U.S.A. De två sistnämnda staterna har visserligen signe-

rat konventionen (år 2011 respektive år 1980), vilket innebär att de uttryckt sin intention och 

vilja att ratificera konventionen genom att ha tagit det första steget.
102

 Därför bör staterna 

också handla i enlighet med konventionens syfte. Eftersom de inte har ratificerat konvention-

en är de emellertid inte juridiskt bundna av den. 

   CSW:s mandat har idag utökats och de ger rekommendationer i aktuella, brådskande pro-

blem på området kvinnors rättigheter. Främst arbetar de dock med att följa upp den hand-

lingsplan som utarbetades vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995. Uppföljning sker på 

CSW:s  årliga möte i New York, då man lyfter särskilt ett utav de tolv kritiska områden som 

togs upp i handlingsplanen från Peking; fattigdom, utbildning, hälsa, våld, väpnade konflikter, 

inflytande, mänskliga rättigheter, media, miljö och unga flickors situation. Trots att hand-

lingsplanen antogs av 189 länder genom konsensus är den inte ett juridiskt bindande doku-

ment, utan utgör endast rekommendationer. Kvinnokommissionen rapporterar till ECOSOC, 

som i sin tur rapporterar till generalförsamlingen.
103
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4.2 Struktur  

Syftet med CEDAW är att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor och att kvinnor ska 

kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter på samma villkor som män. CEDAW tillhandahåller 

grunden för ett förverkligande av jämställdhet mellan kvinnor och män genom att garantera 

kvinnors lika tillgång till och lika möjligheter inom politisk och offentlig verksamhet, inom 

hälsa och sjukvård samt utbildning och arbete.
104

  

   CEDAW består av 30 artiklar, vilka kan delas in i tre huvudgrupper. Där utgörs den första 

gruppen av artiklarna 1-5 (samt 24) som tillsammans bildar det generella ramverket för kon-

ventionen och framhäver tre ansvarsområden som bärande i konventionsstaternas skyldighet 

att eliminera diskriminering mot kvinnor;  

 

- Staterna ska garantera att all direkt och indirekt diskriminering av kvinnor avskaf-

fas i lagar och att kvinnor skyddas mot diskriminering i offentliga myndigheters 

verksamhet liksom i rättsväsende, företag, organisationer och i privatlivet. 

- Staterna ska se till att faktisk jämställdhet uppnås genom konkreta och effektiva 

åtgärder. 

- Stater har ett ansvar att motverka könsstereotypa attityder, normer och sedvänjor 

som kommer till uttryck både genom individers handlande och på ett strukturellt 

plan i samhället.
105

 

 

Den andra huvudgruppen utgörs av artikel 6-16 och de rättigheter där mest kränkningar sker 

på grund av diskriminering av kvinnor, samt vilka åtgärder konventionsstaterna är skyldiga att 

vidta. Den tredje huvudgruppen består av artikel 17-30, som behandlar formalia; regler och 

procedurer kring Kommitténs tillkomst, hur den ska arbeta, hur en stat ansluter sig till kon-

ventionen och hur tvister ska lösas och dylikt.
106
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4.3 Innehåll  

4.3.1 Diskriminering och faktisk jämställdhet  

CEDAW är det första internationella dokument som definierar vad diskriminering av kvinnor 

är. I artikel 1 i CEDAW beskrivs diskriminering av kvinnor som: 

 

”varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller 

syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av mänskliga rättigheter och grund-

läggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller medborger-

liga området eller något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och med 

jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutandet eller utövandet 

av dessa rättigheter och friheter.” 

 

Definitionen gäller för konventionens alla artiklar. Kommittén har uppgett att också könsbase-

rat våld ingår i vad som utgör diskriminering av kvinnor och att det gäller oavsett det är staten 

eller en privatperson som begår brottet. Orden eller på något annat område innebär att när 

kvinnor hindras från att åtnjuta sina rättigheter i hemmet och annars i det privata utgör även 

det diskriminering och omfattas av CEDAW.
107

 

   CEDAW:s artikel 2 beskrivs ofta som konventionens kärna, då den fastställer att konvent-

ionsstaterna fördömer all slags diskriminering av kvinnor i alla dess former och är eniga om 

att eliminera sådan diskriminering. För att uppnå detta åtar sig staterna att vidta alla nödvän-

diga åtgärder utan dröjsmål. Artikel 2(a) fastställer att konventionsstaterna
108

 åtar sig att in-

föra principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina nationella grundlagar eller i 

annan lämplig lag och se till att principen genomförs i praktiken. Artikel 2(b) anger att kon-

ventionsstaterna är förbundna att vidta lagstiftning och andra åtgärder som förbjuder all dis-

kriminering av kvinnor samt att införa påföljder när så är lämpligt. Artikel 2(c) förbinder sta-

terna att skapa ett rättsligt skydd för kvinnors rättigheter på samma grunder som för män och 

att nationella domstolar och offentliga institutioner säkerställer ett effektivt skydd mot varje 

diskriminerande handling mot kvinnor, liksom den följande artikel 2(d) anger att myndighet-

erna själva ska avstå från sådant handlande. 

   Innehållet i artikel 2(d) - (g) består i att konventionsstaterna åtar sig att förhindra diskrimi-

nering av kvinnor, att säkerställa eliminering av all diskriminering i lagstiftning, regler, sed-
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vana och praktisk tillämpning. Det som skiljer artikel 2(e) något åt från artikelns resterande 

punkter är att den företräder staternas åtagande att ”vidta alla lämpliga åtgärder för att av-

skaffa diskriminering av kvinnor från enskilda personers, organisationers eller företags sida”. 

Detta innebär att konventionen sträcker sig längre än till statliga angelägenheter, då den för-

dömer diskriminerande åtgärder som vidtas av varje person, organisation och företag, vilket 

stärker dess bestämmelser bortom den offentliga sfären.
109

 

   Artikel 3 i CEDAW föreskriver den grundläggande skyldigheten hos konventionsstaterna att 

vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att ”säkerställa full utveckling och 

framsteg för kvinnor och därmed garantera dem utövande och åtnjutande av mänskliga rättig-

heter och grundläggande friheter på grundval av jämställdhet med männen”. Detta ska ske på 

alla områden och särskilt i politik, ekonomi, kultur och inom det sociala. 

   Artikel 4.1 godkänner användandet av särskilda åtgärder för att påskynda faktisk jämställd-

het mellan kvinnor och män, utan att dessa ska ses som diskriminering. Åtgärderna får dock 

inte innebära ett ”bibehållande av olikvärdiga eller skilda normer”. Artikeln klargör att under 

en begränsad tid är vissa åtgärder, som positiv särbehandling och kvotering, fullt tillåtna och 

nödvändiga för att faktisk jämställdhet mellan könen ska uppnås. (Dessa åtgärder kan behövas 

på områden där glappet mellan lagens ord och de faktiska möjligheterna är för stort.) När 

jämställdhet ifråga om möjligheter och behandling uppnåtts ska dock åtgärderna genast upp-

höra. Artikel 4.2 klargör även att särskilda åtgärder som vidtas i konventionsstaterna för att 

”skydda moderskapet” inte ska anses diskriminerande. Åtgärderna artikeln hänför sig till sär-

behandling på grund av sådant som har med barnafödande att göra, som mödravård och för-

äldraledighet.  

   Det finns en tydlig skillnad i de särskilda åtgärder som krävs enligt den första och den andra 

punkten i artikel 4. Enligt kommitténs Allmänna rekommendation nr. 25 är syftet med arti-

kelns första punkt att påskynda utvecklingen av kvinnors status och ställning i samhället, för 

att uppnå en faktisk jämställdhet, men också att skapa strukturella, sociala och kulturella för-

ändringar som är nödvändiga för att kunna påverka könsdiskriminerande handlingssätt, samti-

digt som man kan kompensera de kvinnor som faktiskt utsätts därför.
110

 Åtgärderna i den 

första punkten är av temporärt slag, vilket också uttryckligen anges i artikeln. Artikelns andra 
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punkt tillhandahåller åtgärder som innebär icke-identisk behandling av kvinnor och män på 

grund av biologiska skillnader mellan könen. Sådana åtgärder är därmed permanenta, åt-

minstone tills teknologin och vetenskapen erbjuder ett alternativ, så som också föreskrivs i 

artikel 11.3. Kommittén har i sammanlagt fyra rekommendationer uppmanat konventionssta-

terna att i större utsträckning använda sig av artikel 4 för att snabbare nå målen om jämställd-

het inom politik, utbildning och på arbetsmarknaden. Ett flertal utvecklingsländer, till exem-

pel Bangladesh, Indien och Pakistan, har antagit kvoteringssystem för att få in fler kvinnor 

bland annat i anställning och högre utbildning. Kommittén har också uttryckt sitt gillande 

över sådana åtgärder när den sett över staternas rapporter.
111

  

 

4.3.2 Att förändra sociala och kulturella beteendemönster 

Sociala och kulturella beteendemönster har genom tiderna lett till en uppfattning om kvinnor 

som underlägsna männen. Dessa mönster, seder och bruk har lett till, ofta negativa, tradition-

ella uppfattningar om kvinnor. Detta har CEDAW som ett av sina huvudmål att förändra, vil-

ket uttrycks så att konventionsstaterna är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att motverka 

sådana beteendemönster och könsstereotypa roller enligt konventionens artikel 5.   

   Det specificeras emellertid inte vad ”lämpliga åtgärder” kan innebära. I kommitténs All-

männa rekommendation nr. 19 observeras dock att de traditionella attityder som förespråkar 

stereotypa roller för kvinnor och män, som artikel 5 riktar in sig på att motverka, hjälper till 

att bevara det könsrelaterade våld kvinnor utsätts för. Den effekt våldet får på kvinnors fy-

siska och psykiska integritet är lika med att beröva dem ett jämlikt åtnjutande av mänskliga 

rättigheter. Kommittén passar också på att betona att även om kommentaren behandlar fak-

tiskt förekommande våld och hot därom, kommer de indirekta konsekvenserna av det könsre-

laterade våldet hjälpa till att bibehålla kvinnor i en underordnad ställning och bidra till kvin-

nors låga deltagande i politiken, i högre utbildning, arbetsliv och så vidare.
112

 

   Ett flertal stater har också varit föremål för kritik från kommittén för sina misslyckanden i 

att efterleva eller göra reservationer mot artikel 5. Till exempel blev Irland kritiserat för sin 

konstitution som kommittén ansåg spegla en stereotyp syn på kvinnors roll i hemmet och som 

mödrar. Det finns också ett antal konventionsstater som gjort olika slags reservationer mot 

artikel 5 a), till exempel har Indien gjort en deklaration över att de tolkar artikeln i enlighet 

med deras policy om icke-inblandning i privata angelägenheter, men också Malaysias reser-
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vation mot samma artikel baserad på principer i sharî’a angående fördelning av arvegods.
113

 

Kommittén har uttryckt sin oro angående vissa förfaranden och sedvanor, som kvinnlig köns-

stympning och polygamiska äktenskap. Det finns dock även sedvanor där de inte kunnat ta 

ställning, till exempel debatteras det om användandet av huvuddukar som obligatorisk klädsel 

för kvinnor för att försäkra deras måttlighet strider mot artikel 5. Det förblir en problematisk 

fråga då många länder har infört ett förbud mot olika typer av huvuddukar för kvinnor och 

andra religiöst förknippade kläder eller symboler i utbildningsväsendet och andra offentliga 

institutioner. I Leyla Sahin v. Turkey fann Europadomstolen att Turkiet inte överträtt artikel 9, 

rätten till religionsfrihet, i EKMR, när staten förnekat en kvinnlig läkarstudent tillträde till 

universitetslokalerna om hon bar hijab (en slags huvudduk).
114

 

   Konventionens sjätte artikel går ut på att specifikt slå fast konventionsstaternas skyldighet 

att vidta alla lämpliga åtgärder för att bekämpa alla former trafficking av kvinnor samt utnytt-

jande av kvinnoprostitution. Kommittén har i sin Allmänna Rekommendation nr 19 noterat att 

fattigdom och arbetslöshet, liksom väpnade konflikter, föder trafficking och prostitution. 

Kommittén har också uttryckt sin oro kring att invandrade kvinnor utnyttjas på olika vis samt 

äktenskap som ingås mellan kvinnor från fattigare länder och utländska välbärgade män. 

Världssamfundet har utvecklat ett flertal internationella dokument för att bekämpa trafficking, 

det mest övergripande är FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 

och dess tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med 

människor, särskilt kvinnor och barn.
115

 

 

4.3.3 Representation i det offentliga livet och medborgarskap 

Artikel 7 i CEDAW behandlar avskaffandet av diskriminering av kvinnor i det politiska och 

offentliga livet i konventionsstaterna. Staterna ska tillförsäkra kvinnor rätten att rösta i alla 

allmänna val, rätten att vara valbar till alla tillsatta organ i de allmänna valen och rätten att 

vara med och utforma styrandet av samhällsorganen och deras politik, samt att inneha ämbe-

ten på alla nivåer inom både förvaltning och icke-statliga organisationer. De flesta stater be-

viljar kvinnor dessa rättigheter, medan det i vissa länder fortfarande lever kvar lagstiftning 

och förvaltning som exkluderar kvinnor från offentliga befattningar och som deras rätt att 
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rösta.
116

 Kommittén har många gånger kritiserat hur få kvinnor som sitter på tjänstemanna- 

och ministerposter, vilket har resulterat i dess Allmänna rekommendation nr. 23 som behand-

lar just kvinnor i det politiska och offentliga livet.
117

  

   Artikel 8 reglerar konventionsstaternas skyldighet att se till att kvinnor har samma möjlighet 

som män att representera sin regering på internationell nivå och att delta i arbetet i internat-

ionella organisationer. Genom att tillse detta vidtar staterna en del av de åtgärder som artikel 4 

i CEDAW tar upp.
118

 Artikel 9 behandlar medborgarskap och att konventionsstaterna ska ge 

kvinnor lika rätt som män att förvärva, byta och behålla sitt medborgarskap samt ha samma 

rätt vad gäller att besluta om sitt barns medborgarskap.  

 

4.3.4 Rätten till utbildning, arbete och hälsa 

Artikel 10 och 11 i CEDAW rör staters skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor 

inom utbildning och arbete. Det rör sig både om att komma till rätta med diskriminering som 

utestänger kvinnor från vissa utbildningsmöjligheter och den diskriminering som sker på ar-

betsplatsen och i anställningsförfarandet. Rätten till arbete erkänns som en omistlig rätt hos 

alla människor.  

   Artiklarna stadgar konventionsstatens skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att tillför-

säkra kvinnor och män lika möjligheter till anställning och friheten att fritt välja yrke och ar-

bete, samt rätten till lika lön för lika arbete, social trygghet, hälsa och trygga arbetsförhållan-

den. Artikel 11.2 reglerar dock inte ett förhållande där det ska vara lika rättigheter för kvinnor 

och män, utan situationer som är specifika för just kvinnor, nämligen att konventionsstaterna 

åtar sig att förbjuda uppsägning grundad, bland annat, på att den anställde är gravid. Istället 

har konventionsstaterna en skyldighet att införa betald föräldraledighet för kvinnor, utan att 

den anställde ska förlora sin tidigare tjänst, ställning eller bidrag. Det finns även en skyldighet 

att tillhandahålla ett särskilt skydd för kvinnor under graviditeten och att främja bestämmelser 

som möjliggör att familjelivet går att förena med arbetslivet.
119

 I kommitténs Allmänna re-

kommendation nr. 5 och 25 förordas användandet av tillfälliga särskilda åtgärder, bland annat 

positiv särbehandling eller kvotering, för att framhäva kvinnors deltagande på områden som 

arbete.
120
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   Artikel 12 reglerar den vitala frågan om jämställdhet i sjukvården, inklusive assistans med 

familjeplanering. Både Kommittén i sin Allmänna rekommendation nr 14
121

 och ICESCR-

kommittén i sin Allmänna kommentar nr. 14 har tagit upp frågan om kvinnors hälsa och sjuk-

vård, och bland annat krävt att konventionsstaterna ska rapportera hur hälso- och sjukvårds-

lagstiftningen ser ut i landet, vilka policys man har för kvinnor i vården samt information om 

kvinnors hälsa och sjukdomar. Det finns stora problem i runt om i världen i att kvinnor förne-

kas sina reproduktiva rättigheter, till exempel genom abortförbud.
122

 

 

4.3.5 Sociala och ekonomiska rättigheter 

Konventionens artikel 13 presenterar viktiga aspekter som relaterar till ekonomiska och soci-

ala rättigheter. Den betonar jämlika rättigheter, särskilt vad gäller rätten till sociala förmåner, 

rätten att erhålla banklån och andra finansiella möjligheter samt rätten till fritidsaktiviteter, 

där kvinnor ofta diskrimineras. Artikelns målsättning är bland annat att förebygga könsdis-

kriminering vad gäller möjligheten att erhålla ekonomiskt bistånd av och annat socialt under-

stöd. Artikel 14 riktar in sig på kvinnor på landsbygden, vilkas arbete sällan fått något erkän-

nande, och konstaterar till exempel konventionsstaternas skyldighet att uppmärksamma de 

särskilda problem kvinnor på landsbygden möter och den centrala roll kvinnorna har för fa-

miljernas ekonomiska överlevnad. De ska också genom åtgärder se till att kvinnor på lands-

bygden inte diskrimineras, utan att de till exempel får ta del i och dra fördel av utvecklingen 

av landsbygden genom att delta i utformningen av utvecklingsplanen på alla nivåer, att de får 

tillgång till sjukvård och information och delta i program för social trygghet och utbildning. 

 

4.3.6 Likhet inför lagen, äktenskap och familjeförhållanden 

Artikel 15 tillförsäkrar kvinnor och män likhet inför lagen samt på det civilrättsliga området 

samma rättsliga befogenheter. Kvinnor ska särskilt ges samma rätt att ingå avtal, förvalta 

egendom och behandlas lika under domstolsförfaranden, men också samma lagliga rättigheter 

att resa, och friheten att välja bostad och hemvist. Kommittén har i sin Allmänna rekommen-

dation nr. 19 belyst några av konventionsstaternas särskilt betydelsefulla skyldigheter. Angå-

ende artikel 15 klargörs till exempel att en kvinna förnekas rättslig autonomi om hon inte har 

möjlighet att ingå avtal eller tillgång till finansiella krediter, eller tillgång till dem men inte 

utan en manlig släktings tillåtelse. Om stat, individ eller institution lagligt kan begränsa en 
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kvinnas rättshandlingsförmåga innebär detta en kränkning av rätten till jämlikhet, eftersom 

det utmynnar i en begränsning i kvinnors förmåga att försörja sig själva, sin familj eller andra 

som är beroende av henne.
123

 

   När det kommer till familjerättsliga förhållanden föreskriver artikel 16 att konventionssta-

terna ska avskaffa all diskriminering av kvinnor i alla frågor som gäller äktenskap och famil-

jeförhållanden och på basis av jämställdhet mellan kvinnor och män säkerställa dem lika rätt, 

med särskilt betoning på bland annat kvinnors rätt att ingå äktenskap och att göra det av fri 

vilja, att lika rättigheter och skyldigheter tillkommer kvinnor och män under äktenskapet, som 

föräldrar och som vårdnadshavare. I den Allmänna rekommendationen nr. 19 har kommittén 

uppmärksammat att det familjerelaterade våldet kvinnor utsätts för, så som tvångsäktenskap, 

syraattacker och kvinnlig könsstympning, också är en av de mest försåtliga formerna av våld, 

samt att det är vitt förekommande i alla samhällen idag. Därför krävs tydlig lagstiftning mot 

familjerelaterat våld, misshandel, våldtäkt, sexuella trakasserier och annat könsrelaterat våld 

som ger kvinnor ett adekvat skydd.
124

 

    

4.3.7 Processuella regler m.m. 

Artikel 17-30 i CEDAW innehåller formaliaregler för Kommitténs tillkomst, uppbyggnad, 

arbete och roll som övervakande organ, men också hur en stat ansluter sig till konventionen, 

deras skyldighet att upprätta rapporter om åtgärder de vidtagit med anledning av konvention-

en, hur tvister ska lösas och andra formella regler. Det finns också ett föreslaget tillägg till 

artikel 20 som reglerar Kommitténs sammanträden och möten. 

 

4.4 Övervakningsorganet 

CEDAW:s kommitté [cit. Kommittén] är det organ som övervakar och granskar hur konvent-

ionsstaterna implementerar konventionen och dess bestämmelser. Kommittén består av 23 

oberoende experter på kvinnors rättigheter vilka ska fullgöra uppdraget i sin personliga egen-

skap i mandatperioder om fyra år. Experterna väljs av konventionsstaterna, bland deras egna 

medborgare, med en geografisk och kulturell spridning.
125

  

   Enligt artikel 18 i CEDAW har alla konventionsstater genom att ratificera konventionen 

förbundit sig att i ett inledande skede, inom ett år från ikraftträdandet av konventionen i den 

aktuella staten, lämna en initial rapport om lagstiftning, administrativa och andra åtgärder som 
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vidtagits för att genomföra konventionens bestämmelser samt de framsteg som annars gjorts 

på området. Därefter ska konventionsstater insända periodiska rapporter till Kommittén vart 

fjärde år, vilken redogör för hur staten implementerar de rättigheter som stadgas i CEDAW 

samt faktorer som påverkar eller försvårar implementeringen. Den konventionsstat som är 

aktuell för granskning lämnar in sin rapport som sedan behandlas vid Kommitténs samman-

komster. Inför en sammankomst får även icke-statliga organisationer lämna in så kallade 

skuggrapporter till Kommittén. Skuggrapporterna är också utvärderingar av hur den aktuella 

staten implementerar konventionen, men ofta är de långt mer kritiska än regeringens egna. 

Kommittén ställer härefter frågor som regeringsrepresentanterna för den granskade staten 

svarar på. Granskningen resulterar i att Kommittén lägger fram förslag på förändringar till den 

enskilda staten, list of issues, och utformar även Allmänna rekommendationer som behandlar 

specifika artiklar alternativt teman i CEDAW som riktar sig till alla konventionsstater. Re-

kommendationerna är dock inte juridiskt bindande för staterna, men utgör likväl viktiga styr-

dokument vid tolkning av konventionen. Den granskade staten får tillfälle att inkomma med 

en reaktion på anmärkningarna och förslagen och först därefter utger Kommittén en rapport 

med sina slutliga observationer (Concluding observations).
126

 

   Kontrollsystemet som är kopplat till konventionen och dess implementering i konventions-

staterna är väl utarbetat, men komplext. Den största kritiken som brukar yppas i en diskussion 

om FN:s konventioner och deras genomslagskraft generellt är att ur ett juridiskt perspektiv är 

att systemet är svagt eftersom det, om man drar saken till sin spets, inte finns något juridiskt 

tvångsmedel att ta till. Detta utgör dock ett viktigt element, eftersom det internationella rätts-

systemet för folkrätten bygger på suveräna staters frivillighet att kodifiera vissa sedvänjor och 

att lova att följa dem. 

   Trots att utgångspunkten i denna uppsats är juridisk och att CEDAW som föremål för utred-

ning är en del av den internationella rätten finns också en politisk aspekt i en diskussion om 

implementering och efterlevnad som det finns anledning att beakta. Den internationella MR-

rätten baseras på staters vilja att ge upp en del av sin suveränitet och kodifiera vissa gemen-

samma grundläggande rättigheter som alla är överens om. Samtidigt har inte långt ifrån alla 

stater samma syn på alla saker och därför har systemet med reservationer utvecklats. Det tillå-

ter att en stat gör undantag från eller tolkningsförklaring i förhållande till bestämmelser i kon-

ventionen under vissa premisser. Det är en balansgång mellan att få så många stater som möj-
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ligt att anta en konvention, med målet att säkra människors rättigheter, och att därför låta sta-

ter reservera sig ibland i mycket generella ordalag eller mot vissa fundamentala artiklar. Det 

krävs diplomati och diskussioner för att skapa ett multilateralt avtal mellan många och ibland 

väldigt olika suveräna stater med olika historia och kultur. Därför är det också mycket käns-

ligt att stater kritiserar varandra, även om det är en del av samarbetet och upprätthållandet av 

konventionen. Stater och organisationer som väljer att rikta kritik mot en annan stat blir ofta 

själv utsatt för kritik av den staten vid ett senare tillfälle, som för att ge igen. Det är ett tecken 

på att systemet inte är immunt mot konventionsstaternas politik och diplomatiska relationer, 

utan snarast är beroende av dem. 

 

4.5 Tilläggsprotokollet 

Genom resolution 54/4 den 6 oktober 1999 antog FN:s generalförsamling det fakultativa till-

läggsprotokollet till CEDAW och trädde i kraft den 22 september 2000. Tilläggsprotokollet 

ger individer och grupper av individer rätt att lämna in kommunikationer angående en kon-

ventionsstats påstådda överträdelser av CEDAW till kommittén. Tilläggsprotokollet ger även 

Kommittén rätt att ex officio göra utfrågningar angående grava eller systematiska kränkningar 

av kvinnors mänskliga rättigheter (inquiry procedure) i stater som är anslutna till protokollet, 

detta framgår av dess artikel 8. Utfrågningsproceduren tillåter utredning av betydande kränk-

ningar av kvinnors rättigheter och utförs av ett internationellt organ med experter. Utredning-

arna är ett användbart verktyg de gånger då de individuella kommunikationer som finns inte 

reflekterar den systematiska naturen av hur vidsträckta kränkningar som ibland sker av kvin-

nors rättigheter är samt de gånger då varken individer eller grupper är förmögna att genom-

föra en kommunikation på grund av praktiska hinder eller rädsla för repressalier. Utredning-

arna ger även Kommittén möjlighet att ta i tu med ett brett spektrum av problem i en viss 

stat.
127

 

   Det är inte alla stater som ratificerat CEDAW som också ratificerat tilläggsprotokollet, i 

dagsläget är det 106 stater. Det finns även stater som har signerat, men inte ratificerat proto-

kollet, vilket visar på en intention att göra det i framtiden. Varken Saudiarabien eller Marocko 

har ratificerat tilläggsprotokollet, men i Marocko finns ett uttalat intresse av att göra det inom 

en snar framtid.
128
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4.6 Reservationer  

4.6.1 Varför reservationer?  

För att närmre se till en stats inställning till en viss MR-fråga är en undersökning av statens 

attityd och medverkan till frågans korresponderande traktat en lämplig utgångspunkt. Det 

förutsätter således att rättigheterna de facto finns kodifierade. MR-traktater innehåller inte 

sällan bestämmelser om införande av tillsynsorgan vilka anförtros övervakning av de anslutna 

staternas implementering av traktatet. Tillsynsorganens övervakning av staternas implemente-

ring ger upphov till ett varierat utbud dokument, vilket utgör ett adekvat underlag vid under-

sökning och analys om en stats attityd till stadganden uppställda i det traktatet. Detta gäller 

dock endast i förhållande till stater som antingen håller med fullständigt om innehållet i trak-

tatet samt de stater som endast har smärre avvikande ståndpunkter. Stater med litet eller inget 

medhåll till de stadganden det aktuella traktatet stipulerar kommer troligen avstå från att bli 

parter till trakatet eller alternativt ansluta sig till traktatet med reservationer. Vad gäller det 

senare kan den reserverande staten anta en samarbetsvillig position och erkänna de bestäm-

melser som härrör funktioner kring relevant tillsynsorgan eller reducera sin medverkan i trak-

tatet till en slags nominell efterlevnad och avstå från att samarbeta med tillsynsorganet.
129

 

 

4.6.2 Definition  

En reservation kan inom internationell rätt definieras som ”en ensidig förklaring, oavsett for-

mulering eller beteckning, avgiven av en stat vid undertecknande, ratifikation, godtagande 

eller godkännande av eller anslutning till en traktat i avsikt att utesluta eller modifiera rätts-

verkningarna av vissa bestämmelser i traktaten i förhållande till staten i fråga”.
130

 Reservat-

ioner gör det således möjligt för en stat att bli part till en traktat trots en ovilja eller oförmåga 

att efterfölja vissa av dess bestämmelser. Trots det faktum att reservationer, teoretiskt sett, är 

tydliga i sin utformning är det inte sällan stater använder sig av andra benämningar än reser-

vationer vid förklaringar om avståndstagande. En stat som uttrycker sitt samtycke till en trak-

tat väljer ofta, i samband med detta, att avge uttalanden eller förklaringar vilka i själva verket 

är att anse som reservationer. Det råder dock konsensus både i doktrin och i rättsvetenskaplig 

mening att det inte är benämningen, utan naturen av statens uttalande som avgör huruvida 
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förklaringen utgör en reservation eller inte. I praktiken kan det dock vara svårt att särskilja en 

reservation från en så kallad tolkningsförklaring som inte medför samma rättsverkningar utan 

används vid traktatstolkning snarare än vid ett traktats skapande.
131

  

 

4.6.3 Reservationer mot CEDAW på grund av islamisk rätt  

4.6.3.1 Allmänt 

CEDAW är en av de mest ratificerade konventionerna i världen, men också en av dem mot 

vilken det finns flest reservationer. En del stater har gjort reservationer mot CEDAW med 

hänvisning till att nationell lagstiftning, tradition, religion eller kultur inte överensstämmer 

med konventionens principer och på den grunden rättfärdigar man reservationerna. Trots att 

nationell lagstiftning ofta förbjuder diskriminering av kvinnor har vissa stater gjort reservat-

ioner mot artikel 2, som förbjuder diskriminering av kvinnor och ställer krav på att konvent-

ionsstaterna säkerställer principen om jämställdhet. I det ligger en inneboende konflikt mellan 

reservationen staten gjort mot CEDAW och den nationella lagstiftningen. Enligt artikel 28 p. 

2 i CEDAW förbjuder förbehåll som strider mot konventionens syfte och ändamål. Även Wi-

enkonventionen om traktaträtten fastställer att det inte är tillåtet att utforma en reservation på 

så vis att den strider mot konventionens syfte och mål. Trots att CEDAW inte i övrigt innehål-

ler några restriktioner vad gäller förbehåll och reservationer kan således, reservationen om 

den går emot principerna i konventionen, också strida mot internationell rätt. I ett sådant fall 

har andra konventionsstater möjlighet att ifrågasätta detta. Artikel 2 och 16 ses av Kommittén 

så som kärnan i konventionen och därmed av principiell vikt. En del konventionsstater har 

ändå utformat förbehåll och reservationer mot dessa artiklar, vilket Kommittén vänder sig 

starkt emot. Vissa har sedermera dragit tillbaka reservationerna, men ett stort antal kvarstår 

idag. Varken tradition, religion, kultur eller nationell lag som är oförenlig med konventionen 

kan utgöra ett rättfärdigande skäl till kränkningar av konventionens intressen, utan ska ses 

över och modifieras eller dras tillbaka.
132

 Det är således möjligt att dra tillbaka eller ändra på 

tidigare gjorda reservationer som då ska ske enligt viss formalia. 

   Det förekommer reservationer som gjorts mot CEDAW med hänvisning till islamisk rätt 

eller sharî’a. En artikel mot vilken det finns ett stort antal reservationer mot är artikel 15. Den 

största motsättningen som kommit från muslimska stater (till exempel Marocko, Jordanien 

och Oman) har rört tillämpningen av artikel 15.4, och grunden här för är att artikeln står i kon-
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flikt med deras nationella lagstiftning. Även artikel 16 har medfört vida protester i form av 

reservationer, och särskilt i stater som också har gjort reservationer mot artikel 2 i konvent-

ionen. Ofta hävdas att bestämmelserna i artikeln inte överensstämmer med den allmänna upp-

fattningen av familjen som sådan, bland annat baserad på kulturella eller religiösa övertygel-

ser eller på landets ekonomiska eller politiska status. Dessutom har de rättigheter som till-

skrivs kvinnor i artikel fått motstånd på flera håll och särskilt från vissa muslimska stater; 

Algeriet, Egypten, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Maldiverna, Marocko, Tunisien 

och Oman.
133

 

 

4.6.3.2 Marockos reservationer 

Marocko har reserverat sig gentemot artikel 2 i CEDAW genom att uttrycka sin intention att 

tillämpa bestämmelsen, förutsatt att det inte strider mot de villkor den islamiska sharî'’a upp-

ställer eller den marockanska konstitutionen som bestämmer reglerna för successionsordning-

en i kungariket Marocko. Den senare delen av reservationen är inte på något sätt relaterad till 

islam eller sharî’a och kommer därför inte gås närmare in på i denna redogörelse. Marocko 

har, som många andra muslimska stater, även gjort en reservation mot artikel 9.2 i CEDAW, 

vilken inte heller gäller tillämpningen av sharî’a. Det reservationen dock har gemensamt med 

de andra muslimska staternas reservationer mot samma artikel är att huvudsyftet med dem är 

att bevara en diskriminerande föreskrift i nationell rätt, en föreskrift som inte tillåter att en 

kvinna som är gift med en utländsk man överför sin nationalitet (medborgarskap) på sina 

barn, trots att män gifta med en utländsk kvinna har denna möjlighet. I Marockos kombine-

rade tredje och fjärde periodiska rapport uppgav de avsåg att ändra den aktuella nationella 

bestämmelsen så att den inte längre innebär en ojämlikhet. I samma rapport uppger Marocko 

att de planerar att dra tillbaka sin reservation till artikel 9.2, vilket inte skett officiellt ännu.
134

   

   Marocko har även gjort reservationer mot ytterligare två bestämmelser i CEDAW som är 

vanligt förekommande bland länder som tillämpar en version av islamisk rätt; artikel 15.4 och 

artikel 16. Artikel 15.4 reglerar rätten för kvinnor att välja sin hemvist och sitt boende. Av 

Marockos initiala rapport framgår att det endast är för gifta kvinnor i Marocko som denna 

rättighet begränsas, eftersom det är maken som bestämmer var den äktenskapliga hemvisten 

ska vara.
135

 Det ges dock ingen information som skulle indikera att ogifta kvinnors rätt be-
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gränsas på detta sätt, eller huruvida rörelsefriheten för marockanska kvinnor generellt skulle 

vara begränsad eftersom den marockanska lagen inte längre kräver samtycke från en make när 

en kvinna ska anskaffa ett pass.
136

 

   Artikel 16 behandlar kvinnors lika rätt i äktenskapet och familjeförhållanden, bland annat 

fastslås att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att utifrån jämställdhet mellan män och 

kvinnor säkerställa lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och vid dess upplös-

ning. Marockos kvarvarande reservation mot denna artikel rör framförallt frågan om äkten-

skapets upplösande, som i Marocko kan ske på en kvinnas anmodan endast efter en sharî’a-

domares beslut. Reservationen förklaras utifrån föreskrifter i islamisk sharî’a som lägger en 

ekonomisk skyldighet och ansvar på maken i ett äktenskap, men inte makan och att maken vid 

en upplösning av ett äktenskap är skyldig att betala makan underhåll, medan hon får behålla 

kontroll över sin egendom både under äktenskapet och efter dess upplösning. Kravet på att en 

kvinna måste gå till en domare för att få igenom äktenskapsskillnad ska därmed utjämna rät-

tigheterna och skyldigheterna i äktenskapet.
137

 

   I Marockos senaste rapport uttrycks emellertid att ett tillbakatagande av reservationerna mot 

artikel 9.2, artikel 15.4, artikel 16.1 (f) och 16.2 samt en ändring av tolkningsförklaringen till 

resterande delar av artikel 16 ska ske som en följd av en nationell rättsreform.
138

 Det är dock 

inte officiellt genomfört ännu. 

   Marockos inlämnade rapporter ger ingen ytterligare information kring kvinnors rättigheter 

vad gäller upplösningen av ett äktenskap. Den förklaring som ges reservationen till artikel 16 

speglar emellertid de svårigheter en kvinna i Marocko kan ställas inför om hennes make inte 

vill gå med på äktenskapsskillnad. Liksom i vissa andra muslimska stater är makens obegrän-

sade rätt att ensidigt välja att upplösa äktenskapet oförenlig med kvinnans rätt att hos en do-

mare be om ett beslut om skilsmässa, vilken endast kan grundas på vissa i lagen angivna vill-

kor. Den nya familjerättsliga lagstiftningen från 2004 mildrar vissa negativa konsekvenser, 

särskilt eftersom alla former av äktenskapsskillnad numera ska ske inför en domare och med 

båda makarna närvarande.
139

 Detta förtar dock inte det faktum att makarna i ett äktenskap 

tilldelas fundamentalt olika rättigheter. Medan maken i ett äktenskap kan ansöka om skils-

mässa utan att ange någon särskild anledning, måste makan alltid ange, eller bevisa, att en av 

de i lagen uppställda grunderna existerar. Dessutom gäller som princip att äktenskapsskillnad 

som förkunnats av domstolen, och således på makans initiativ, är oåterkallelig, i motsats till 
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att en äktenskapsskillnad som förkunnats av maken kan återkallas.
140

 Detta lämnar kvinnan i 

en väldigt osäker situation. Bara av det faktum att det finns något som ”äktenskapsskillnad 

förkunnad av maken” i motsats till ”äktenskapsskillnad förkunnad av domstolen” skapar en 

osäker situation för makan. Detta mildras något av artikel 124 i den marockanska familjebal-

ken som fastställer att en makes önskan om att upphäva sitt äktenskap kräver att han först 

informerar två muslimska vittnen, som i sin tur informerar en domare. Domaren informerar 

sedan makan som, om hon då är ovillig att fortsätta äktenskapet, kan ansöka hos domaren om 

äktenskapsskillnad på grunden ”oförsonliga meningsskiljaktigheter”. Andra problemområden 

vad gäller implementeringen av artikel 16 diskuteras i Marockos rapporter och bland dem 

tillåtligheten av polygami, arvsrätt för kvinnor och vårdnad och förmyndarskap av barn.
141

 

Angående vårdnad har Marocko som tidigare nämnts nu meddelat ett tillbakadragande av sin 

reservation i det hänseendet, då det i och med den nya familjerättsliga lagstiftningen som bas-

eras på barnets bästa endast kvarstår små ojämlikheter vad gäller förmyndarskap av barn för 

omgifta kvinnor.
142

 

   I och med antagandet av den nya familjerättsliga lagstiftningen i Marocko år 2004 kom man 

även till rätta med många av de jämställdhetsproblem som fanns vad gäller äktenskap i landet. 

Den lagliga åldern för att ingå äktenskap är numera 18 år för både män och kvinnor, enligt 

artikel 18 i lagen, en kvinna kan ingå äktenskap utan inblandning av hennes förmyndare och 

maken förklaras inte längre så som familjens överhuvud, utan ömsesidiga skyldigheter och 

rättigheter tillkommer båda makarna.
143

 

 

4.6.3.3 Saudiarabiens reservationer  

Saudiarabien ratificerade CEDAW den 7 september 2000 men gjorde detta med en generell 

reservation. Den första delen av reservationen innebär att Saudiarabien inte är bunden av 

CEDAW i den mån konventionen strider mot normer inom islamisk rätt. Den andra delen av 

reservationen består i ett konstaterande att Saudiarabien inte anser sig bunden specifikt av det 

andra stycket i artikel 9
144

 i konventionen. Reservationen är således konstruerad på så vis att 

den andra delen inte hänför sig till användandet av islamisk rätt i Saudiarabien. 

   Det torde inte vara svårt att hitta bestämmelser i CEDAW som strider mot islamisk rätt, så 

som den tolkas av Saudiarabien. I första hand aktualiseras en från CEDAW skild syn på frå-
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gor om äktenskap, familjerelationer och arvsrätt, så som i många andra muslimska stater med 

patriarkal historia. Däremot inskränks kvinnors rättigheter i Saudiarabien särskilt. Diskrimine-

rande attityder och behandling av kvinnor stöds genom lagstiftning och begränsas inte till den 

privata sfären, utan är rådande på nästan alla områden även i det offentliga livet, som utbild-

ning, arbete, politik och allmänt deltagande i civilsamhället. Det är emellertid viktigt att på-

peka att det är svårt att ge en heltäckande bild av den diskriminerande lagstiftning som finns, 

eftersom familjerätt och lagstiftning som reglerar personliga förhållanden i Saudiarabien för-

blivit okodifierad. Rättsliga avgöranden i Saudiarabien kan inte heller alltid sägas utgöra en 

säker källa på hur lagstiftningen faktiskt ser ut och hur den ska tillämpas, eftersom rättsavgö-

randen inte har prejudikatvärde på samma sätt som common law-systemet eller ens den 

svenska rättsordningen. Den källa som skulle kunna komma närmast den verkliga lagen skulle 

utgöras av allmänt publicerade samlingar av ledande juristers uppfattningar och tolkningar. 

Det är ofta dessa som utgör grunden för de rättsliga utslagen.
145

  

   Den saudiska regeringen förklarade sin reservation som är infogad i statens första rapport 

till Kommittén genom att påpeka att ratifikationen av CEDAW gjorts på den grunden att kon-

ventionens generella innehåll överensstämmer med Saudiarabiens syn på hur man vill skydda 

kvinnors rättigheter. De skriver att det emellertid är omöjligt att tala om tillämpningen av nat-

ionell och internationell rätt i Saudiarabien som isolerat från sharî’a och att Saudiarabiens 

lagar aldrig kan överträda ramarna sharia uppställer och följaktligen inte kan ändras eller ut-

vecklas på ett sätt som skulle leda till skapandet av nya principer, oförenliga med grunderna 

för sharî’a.
146

  

  Den attityd Saudiarabien uppvisar genom ett uttalande som detta behöver realiteten inte in-

nebära negativa konsekvenser för kvinnors rättigheter. Egentligen kan det sägas vara ett ut-

tryck för den suveränitet som många stater skulle hävda, om än något mindre ovillkorligt. I 

slutändan är allt beroende av hur den islamiska rätten tolkas och tillämpas i olika länder. 

Emellertid, när Saudiarabien tvetydigt genom ett sådant uttryck ger islamisk rätt företräde före 

all annan lagstiftning genererar det dystra konnotationer när man ser till regeringens samtidiga 

undvikande attityd till att redovisa läget angående kvinnors rättigheter i landet. Detta bekräf-

tas av att Saudiarabiens självt uttrycker en syn på kvinnan som likvärdig men ändå olik man-

nen.
147

 Denna grundsyn har tjänat som ett rättfärdigande för många diskriminerande förfa-
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ringssätt genom tiden, vilket visat sig vara föga praktiskt för ändamålet att förbättra kvinnors 

rättigheter i Saudiarabien. 

 

4.6.4 Reaktioner på reservationer 

När en stat reserverar sig mot en bestämmelse i konventionen har de andra konventionsstater-

na valmöjligheten att reagera med att acceptera eller invända mot reservationen. Endast in-

vändningar behöver vara explicit uttryckta, vilket således betyder att om en stat inte invänder 

accepterar den reservationen. En stat kan även invända mot att konventionen ska träda i kraft 

mellan sig och den reserverande staten. Ser man till hur reservationer i praktiken gått till vad 

gäller CEDAW verkar det emellertid finnas ytterligare sätt för konventionsstater att reagera 

på reservationer, genom avisering och kommunikation.
148

 

 

 

5. KVINNORS RÄTTIGHETER I TVÅ UTVALDA MUSLIMSKA STATER 

 

5.1 Marocko 

5.1.1 Bakgrund 

Majoriteten av marockanerna tillhör den sunnitiska inriktningen av islam och av den 

malikitiska rättsskolan. Marocko är en konstitutionell monarki där monarken besitter den 

yttersta makten. Kung Mohammad VI åberopar släktskap med Profeten Muhammed vilket 

bidrar till dynastins legitimitet. Monarken utser regeringen och leder rättsväsendet. 

Regeringen är dels ansvarig inför kungen och dels inför ett lagstiftande tvåkammarparlament. 

Genom påtryckningar från bland annat Europaparlamentet skedde en revidering, genom 

folkomröstning, i Marockos grundlag år 1992 som bidrog till en mer självständig roll för 

parlamentet som nu kan rikta misstroendevotum mot regeringen och dessutom presentera 

egna lagförslag. Parlamentets ledamöter utgörs av ungefär 10%  kvinnor. Genom 

författningsförändringar år 2011 är monarken tvungen att utse parlamentets största partis 

ledare till premiärminister vilket har förstärkt inflytandet för både parlamentet och 

premiärministern och minskat monarkens makt.149 
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   Marocko utgjorde mellan år 1912-1956 ett franskt och spanskt protektorat men blev åter 

förklarat självständigt år 1956. Marockos rättsordning har präglats av fransmännen och har 

inspirerats av både islamisk och fransk rätt. Konstitutionen erkänner den islamiska tron och 

per definition således också den islamiska rättens promulgation och användande.
150

 

   Marocko ratificerade CEDAW den 21 juni år 1993 men har inte ratificerat dess 

tilläggsprotokoll. När Marocko ratificerade CEDAW år 1993 befästes också ett flertal 

reservationer mot konventionen vilka presenterats i föregående kapitel (mot artiklarna 2, 9, 15 

och 16).
151

 

 

5.1.2 Efterlevnad av CEDAW  

5.1.2.1 Allmänt  

Marocko har i dagsläget publicerat tre periodiska rapporter till Kommittén, år 1994, år 2000 

och år 2006. Framställningen kommer dock enbart fokusera på den senaste periodiska 

rapporten som publicerades år 2006 och som utgör Marockos kombinerade tredje och fjärde 

periodiska rapport. Framställningen är inriktad på ett antal utvalda artiklar i CEDAW vilka 

följs upp av Kommitténs betänkande och slutliga observationer kring de utvalda artiklarna i 

Marockos rapport, en publicerad och kritiskt granskande skuggrapport från den icke-statliga 

organisationen Association Démocratique des Femmes du Maroc [cit. ADFM] samt en 

analyserande slutsats per artikel.
152

  

   Utan att upprepa vad som framförallt kommer att belysas under Kommitténs betänkande 

under artikel 16, om äktenskap och familjeförhållanden, kommer utgångspunkten för fram-

ställningen, inklusive analys och slutsats, under artikel 15 belysa den marockanska straffrätten 

och våld mot kvinnor. Det ska på förekommen anledning erinras om att ämnesområdet våld 

mot kvinnor spänner över flera av konventionens artiklar, exempelvis artikel 5, men att områ-

det i det följande kommer att belysas ur ett perspektiv som är inriktat på. Resultatet av att våld 

mot kvinnor spänner över flera artiklar är bland annat att Marockos delegation anknyter till 

ämnet under fler artiklar än artikel 15, således inkluderar Kommitténs betänkande och den 
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efterföljande analysen under artikel 15 rapporterade delar som inte finns angivna i den presen-

terade sammanfattningen av Marockos periodiska rapport avseende artikel 15. 

 

5.1.2.2 Artikel 2 – Konventionsstaternas skyldigheter  

Marockos rapport 

Marocko har garanterat en likhet inför lagen genom att befästa jämställdhet mellan män och 

kvinnor i konstitutionen. Konstitutionen stadgar en jämlik tillgång till domstol och en rättvis 

rättegång. Information om juridiska garantier beträffande mänskliga rättigheter finns att tillgå 

i Marockos initiala rapport samt Marockos andra periodiska rapport. Utomrättsliga åtgärder 

baserade på jämställdhet mellan män och kvinnor finns att tillgå genom den nyligen inrättade 

marockanska ombudsmannen och ett nationella konsultativt råd för mänskliga rättigheter. Det 

konsultativa rådet för mänskliga rättigheter har dessutom mandat att initiera utredningar på 

eget initiativ vid misstänkta MR-kränkningar.
153

 

  För att uppmärksamma vikten av att bekämpa våld mot kvinnor har en särskild polisiär enhet 

upprättats för att arbeta mot våld i hemmet, i samband med upprättandet av enheten 

uppmanades alla polisstationer i Marocko att samla statistik kring anmälningar om det våld 

riktat mot kvinnor som kommit till polisens kännedom.
154

  

  Reformer har också åstadkommits inom Marockos straffrätt med ett avskaffande av 

bestämmelser som varit diskriminerande mot kvinnor genom lag nummer 24-03 som antagits 

i juli år 2003: 

  

- Är makar garanterade jämställdhet genom åtnjutande av samma förmildrande 

omständigheter om någon av makarna mördar den andra vid ertappande av begånget 

äktenskapsbrott; 

- Åklagare är tvungna att väcka åtal mot en make eller maka som har öppna 

utomäktenskapliga relationer när den andra befinner sig i utanför landet; 

- Medicinsk sekretess är inte tillåten i fall våld förekommer mellan makar, mot kvinnor 

eller mot barn under 18 år; 
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- Skärpta straff har införts i de fall sår och slag uppsåtligen tillfogats av en make/maka 

mot den andra, ytterligare skärpta straff har införts för de fall brottet upprepats.    

 

Marocko fortsätter sina ansträngningar för att uppfylla deras internationella åtaganden bland 

annat genom att revidera sin nationella lagstiftning. Samtidigt erkänns att det inte går att 

förneka att det föreligger avsevärda skillnader mellan den jämställdhet som befästs i lagen och 

den verklighet där kvinnor fortsätter att diskrimineras på grund av sitt kön. ?ven lagen har 

fortsatta inslag av diskriminering, exempelvis beträffande socialförsäkringslagen som stadgar 

att om båda makarna inom en familj är anslutna till socialförsäkringen så tillfaller 

familjebidraget fadern. Diskrimineringen anses utgöra en kvarlämning från den tid när 

principen om en makes auktoritet tillämpades. Bestämmelsen ska inom sinom tid 

harmoniseras med bestämmelserna i den nya familjerättsliga lagstiftningen.
155 

  

   Marocko uppmärksammar en av de bidragande faktorer som begränsar effektiviteten av de 

ovan nämnda bestämmelserna, den låga nivån av läs- och skrivkunniga kvinnor i landet och i 

synnerhet på landsbygden. Bristen på läs- och skrivkunniga kvinnor resulterar bland annat i 

en okunskap om vilka rättigheter kvinnor besitter. Marocko erkänner att tillgängligheten för 

kvinnors tillgänglighet till utbildning måste förbättras, dock anser Marockos delegation att 

adekvata resurser för en sådan satsning saknas, bland annat med anledning av de omfattande 

infrastrukturella strategier som antagits. Den infrastrukturella satsningen hindrar också 

Marocko från att motverka sådana problem som att bekämpa våld mot kvinnor, landet har 

exempelvis inte någon möjlighet att erbjuda något skydd för misshandlade kvinnor som flytt 

från sina hem. Marocko avser att adressera problemen snarast.
156  

 

 

Kommitténs betänkande 

Kommittén inleder sitt betänkande med att avkräva en tidsspecifikation för när Marocko avser 

att byta ut sin aviserade tolkningsförklaring till bland annat artikel 2.2 i konventionen. Vidare 

uppmärksammas att Marockos reviderade lagstiftning fortfarande innehåller diskriminerande 

stadganden, i synnerhet beträffande socialförsäkringslagen som tilldelar fadern familjebidra-

get trots att båda makarna är registrerade i socialförsäkringssystemet. Kommittén omber den 
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marockanska delegationen att specificera de steg som tas mot att reformera den här och andra 

diskriminerande bestämmelser samt tidsramen för ett sådant utförande.
157

 

   Kommittén uppmärksammar det faktum att Marocko beskriver en uppåtgående trend för 

utveckling och initiativ som syftar till att främja mänskliga rättigheter och jämställdhet, men 

att sådana ansträngningar hindras bland annat beroende på avsaknaden av samordnande in-

stitutioner och ekonomiska resurser. Kommittén omber den marockanska delegationen att 

ange vilka åtgärder som antas för att bemöta sådana hinder, inklusive ett förstärkande av ad-

ministrationen för statssekretariaten inom områdena familj, barnomsorg och handikappade 

som det nationella maskineriet för kvinnors avancemang. Genom förstärkningen kan sekreta-

riaten uppfylla rollen som samordnande institution och kan konsolidera ansträngningar för att 

främja jämställdhet. Kommittén omber också delegationen att indikera hur många procent av 

landets budget som allokeras till det nationella maskineriet för kvinnors avancemang.
158

    

   I Kommitténs slutliga observationer uppmanas Marocko att sprida de avslutande anmärk-

ningarna i syfte att göra folket i Marocko, och i synnerhet regeringstjänstemän och politiker, 

medvetna om de åtgärder som vidtagits för att de jure och de facto säkerställa jämlikhet för 

kvinnor och de framtida åtgärder som ska vidtas i detta hänseende. Kommittén uppmanar 

också regeringen att sprida de generella rekommendationer som stipuleras i CEDAW, Pe-

kingdeklarationen med anslutande handlingsplan samt resultatet av den 23:e sessionen i gene-

ralförsamlingen; ”Kvinnor 2000: jämställdhet, utveckling och fred på 2000-talet”.
159

 

   Kommittén uppmanar Marocko att anta och genomföra en övergripande lag om jämställdhet 

som är bindande för både den offentliga och den privata sektorn. Dessutom vill Kommittén 

erinra konventionsstaten att göra kvinnor medvetna om sina rättigheter enligt rådande lagstift-

ning. Kommittén rekommenderar också Marocko att fastställa tydligare rutiner kring klago-

mål avseende diskriminering av kvinnor, att utfärda lämpliga påföljder för de som utför dis-

kriminering och se till att effektiva rättsmedel finns tillgängliga för kvinnor vars rättigheter 

har kränkts.
160

 

   Kommittén har uppmärksammat att vissa internationella instrument, som har ratificerats på 

nationell nivå, och som offentliggjorts i konventionsstaten, har företräde framför nationell lag. 
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Enligt ett antal av Marockos Högsta domstols domar och ett antal legislativa bestämmelser 

befästs också bestämmelser om den internationella rättens företräde, trots Marockos ansträng-

ningar att visa på företrädet anser Kommittén att ställningen för internationella instrument, 

inkluderat CEDAW, inte kan förklaras klargjord gentemot den nationella rätten. Därför re-

kommenderas Marocko att tydligt fastställa de internationella konventionernas ställning inom 

landets nationella regelverk samt att säkerställa företrädet för sådana konventioner, inklusive 

CEDAW, framför den nationella lagstiftningen. Dessutom ska den nationella lagstiftningen 

harmoniseras efter de internationella konventioner landet anslutit sig till. Vidare bör Marocko 

sprida CEDAW och dess generella rekommendationer till alla berörda parter inkluderat: de-

partement, parlamentariker, rättsväsendet, de politiska partierna, icke-statliga organisationer, 

den privata sektorn och inte minst till allmänheten.
161

 

 

Skuggrapport 

ADFM inleder sin skuggrapport med att framhäva de reformer Marocko antagit för att mot-

verka diskriminering av kvinnor och flickor sedan Kommitténs utvärdering av landets andra 

periodiska rapport, i synnerhet välkomnas den reformerade familjerättsliga lagstiftningen vil-

ken anses vara kulmen av en lång process kantad av konfrontationer mellan kvinnoorganisat-

ioner på en sida och konservativa rörelser på den andra. Genom kvinnoorganisationernas am-

bitioner och krav samt det moderna synsätt Marockos Kung Muhammed VI uttryckt har också 

andra åtgärder vidtagits för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och flickor. Dessa åtgär-

der involverar bland annat revideringen av lagen som styr det marockanska medborgarskapet 

och Marockos straffrättsliga lagstiftning där ett flertal könsdiskriminerande bestämmelser 

tagits bort.
162

 

  Trots Marockos framsteg uppfyller inte den marockanska lagstiftningen fullständig konfor-

mitet med bestämmelserna i CEDAW, särskilt beträffande konventionens artikel 2 och de 

rekommendationer Kommittén utfärdade i samband med Marockos andra periodiska rapport. 

Flera av de rekommendationer Marocko ombads efterleva är fortfarande relevanta, vilket in-

kluderar: ratificeringen av tilläggsprotokollet, tillbakadragande av reservationer, införlivande 
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av jämställdhetsprincipen i landets konstitution, inkluderande av definitionen av diskrimine-

ring av kvinnor i nationell lagstiftning enligt konventionens artikel 1, bestämma internation-

ella konventioners status i den nationella lagstiftningen, främja kvinnlig representation inom 

politik och det offentliga livet samt förändra stereotypa attityder och negativa kulturella sed-

vänjor relaterade till män och kvinnor i familjelivet och samhället.
163

   

  Med några få undantag anser ADFM att förbudet av diskriminering inte befästs tillräckligt i 

varken konstitutionen eller de lagar som styr den personliga ställningen för manliga och 

kvinnliga medborgare. Dessutom har de reformer som genomförts drabbats av motgångar av 

olika slag, exempelvis saknas en helhetssyn, både humana och ekonomiska resurser, mekan-

ismer för implementering med mera. Om åtgärder för att hantera dessa problem inte priorite-

ras riskerar de utförda reformerna att berövas sin positiva inverkan på kvinnor och flickors 

liv.
164

      

  ADFM understryker det faktum att regeringen, sedan publiceringen av den andra periodiska 

rapporten, inte hanterat bristen på offentliga strategier som grundar sig på en rättvis och jäm-

lik syn beträffande genus och som stöds av institutionella, lagstiftande, administrativa, hu-

mana och ekonomiska verktyg som behövs för dess genomförande. Som en direkt följd av 

bristen på sådana strategier undermineras de framgångar som nåtts i ett sammanhang karaktä-

riserat av politisk och religiös konservatism, där avskaffandet av olika former av diskrimine-

ring mot kvinnor fortsättningsvis utgör en enorm politisk och social utmaning.
165

  

  En sådan offentlig strategi som efterfrågas ska genom mekanismer för dess genomförande: 

 

- innehålla en hänvisning till internationella normer och anvisningar som staten bidragit 

till och/eller efterföljt; 

- främja identifieringen av hinder samt innehålla åtgärder för att övervinna dessa hinder 

genom att bland annat vidta åtgärder för positiv särbehandling; 

- införa institutionella mekanismer som kan främja, kartlägga, genomföra, följa upp, 

och utvärdera strategier och program för jämställdhet; 

- skapa synergieffekter och involvera icke-statliga organisationer som genom sin 
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oberoende ställning ändå arbetar mot samma mål.
166

     

 

Diskussion och analys 

Det kan således konstateras att Marocko gör framsteg för att minska diskrimineringen av 

kvinnor. Den största reformen som vidtagits i detta syfte är utan tvekan den reviderade 

familjerättsliga lagstiftningen som kommer analyseras under artikel 16. Landet uttrycker 

också en vilja att skapa konformitet mellan nationell lagstiftning och internationell rätt genom 

att år 2008 offentliggöra tillbakadragandet av alla reservationer till CEDAW. I Kungens 

uttalande framhävdes att reservationerna inte längre ansågs nödvändiga med anledning av den 

avancerade lagstiftning som antagits.
167

     

   I samband med de revolter och uppror som utspelade sig i norra Afrika utlyste Kung 

Muhammed VI i juli år 2011 en folkomröstning om nya grundlagsreformer vilket ledde till 

antagandet av en ny konstitution samma år. I det senaste valet som hölls i Marocko, i 

november år 2011, blev det islamistiska partiet Parti de la justice et du développement landets 

största parti och erhöll flest mandat i parlamentet. Därmed utsågs också partiets ledare, 

Abdelilah Benkirane till premiärminister.
168

 Den nya konstitutionen innehåller, genom artikel 

19, en uttrycklig bestämmelse som garanterar jämlikhet mellan män och kvinnor, däremot 

tilläggs i bestämmelsen att jämlikhet är garanterad inom konstitutionen och inom marockansk 

lag. Således stadgas jämlikhet inom en lag som efter ett flertal reformer fortfarande innehåller 

diskriminerande bestämmelser mot kvinnor, exempelvis vad gäller arv, bestämmelser som har 

sina rötter i den islamiska rätten.
169

  

   Det kan därmed konstateras att Marocko delvis infört artikel 2 i CEDAW genom att befästa 

principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sin nya konstitution men att landets 

säkerställande av att principen genomförs i praktiken fortfarande är eftersatt. Marockos nya 

konstitution tar således landet ytterligare ett steg i rätt riktning för att avskaffa diskriminering 

mot kvinnor men efterlever inte fullgott de bestämmelser som stipuleras i CEDAW:s 

kärnbestämmelse, artikel 2.   
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5.1.2.3 Artikel 5 – Sociala och kulturella beteendemönster 

Marockos rapport 

Uppgiften att bekämpa stereotypt uppförande och bilden av ojämställdhet mellan könen har 

enligt Marocko antagit många former i enlighet med regeringens politiska beslutsamhet att 

främja kvinnors rättigheter. Bland annat har fokus legat på en jämställd utbildning, där 

kvinnoorganisationer har samarbetat med Marockos utbildningsdepartement. Tillsammans har 

de bland annat grundat särskilda skolor som är inriktade på jämställdhet samt distribuerat gui-

der om mänskliga rättigheter till landets skolor.
170

 

   Den nationella stadgan om utbildning och undervisning [cit. nationella stadgan] som 

utfärdades år 1999 utgör ramverket och grunden för regeringens program. Under den 

nationella stadgan stipuleras att MR-utbildning utgör en av de fundamentala principerna för 

landets utbildningsreform. Kursplanen förändrades år 2001 med den nationella stadgan som 

grund för att inkludera MR-värderingar och universella MR-principer som en del av 

kursplanens ramverk. Religionsundervisningen har också reviderats genom modernisering och 

införande av principen om tolerans och respekt för mångfald.
171

 

   Kommunikationsdepartementet och moderniseringsdepartementet har inrättat ett program 

med syftet att stärka jämlikhet både genom att införa en jämställdhetsrevision samt stärka 

högre tjänstemäns och den professionella personalens jämställdhetskännedom hos de båda 

departementen.
172

 

   Habous-ministeriet har lanserat ett initiativ om riktlinjer för moskéernas fredagsceremonier 

som innebär ett större fokus på mänsklig värdighet. Imamer underrättas om särskilda dagar 

som internationella kvinnodagen, internationella barndagen och världsmiljödagen för att 

förbättra människors medvetenhet kring rättigheter. Ministeriet har också inrättat ett program 

där mänskliga rättigheter är framträdande. Programmet är avsett för ministeriets delegater och 

programledare för religiösa TV- och radioprogram, för teologer och för predikanter.
173
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Kommitténs betänkande 

Vad gäller sociala och kulturella beteendemönster ifrågasätter Kommittén huruvida Marocko 

åtgärdat det faktum att 120 läroböcker visat sig innehålla sexistiskt material. Kommittén om-

ber Marockos delegation att identifiera om sådana böcker har uppdaterats för att avskaffa 

könsstereotyper samt vilka åtgärder som antagits för att försäkra att läroböcker och dylikt inte 

porträtterar stereotypa roller för män och kvinnor.
174

 

   Rapporten indikerar att Habous-ministeriet har utfärdat riktlinjer för fredagsceremonier i 

moskéer vilka innehåller en större inriktning på det mänskliga värdet. Kommittén omber Ma-

rockos delegation att specificera om sådana riktlinjer och om andra initiativ från Habous-

ministeriet fokuserar på jämställdhet och icke-diskriminering, i synnerhet om ministeriet stöt-

tar den nya familjerättsliga lagstiftningen och har nyttjat fredagsceremonierna för att infor-

mera kvinnor om deras rättigheter enligt lagen.
175

 

   I Kommitténs slutliga observationer uttrycks oro över att traditionella diskriminerande sed-

vänjor och starka stereotypa könsroller formar de roller och det ansvar män och kvinnor ska 

uppfylla inom familjen och i samhället. Stereotypa könsroller utgör ett betydande hinder för 

konventionens genomförande och är en av de grundläggande orsakerna till den misogyna be-

handlingen av kvinnor, bland annat gällande arbetsmarknaden och det politiska och offentliga 

livet. Den fördomsfulla synen på kvinnan har en negativ påverkan gällande hennes åtnjutande 

av rättigheter och hindrar det fullständiga genomförandet av konventionen. Kommittén ut-

trycker särskild oro över de könsroller media porträtterar vilket vidmakthåller fördomarna.
176

 

   Kommittén uppmuntrar Marocko att åtgärda de stereotypa beteendemönster som formar 

män och kvinnors roller och ansvar, inkluderat de dolda kulturella beteendemönster och nor-

mer som vidmakthåller både direkt och indirekt diskriminering av kvinnor och flickor inom 

alla områden i livet. Marocko behöver utforma och genomföra omfattande program för att öka 

medvetenheten om stereotypa attityder samt för att främja en bättre förståelse för jämställdhet 

mellan män och kvinnor med syftet att avskaffa sådana attityder och mönster i enlighet med 

artikel 5(a) i konventionen. Kommittén rekommenderar också att landets medier bör upp-
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muntras att visa positiva bilder av kvinnor och en jämställdhet mellan män och kvinnor i sam-

hället.
177

  

 

Skuggrapport 

Vad gäller stereotypa beteendemönster anför ADFM samma kritik som framförts under artikel 

2, det vill säga att bristen på offentliga strategier också påverkar samhällets uppfattning av 

könsroller, således kritiseras landet ytterligare för bristen på sådana strategier och uppmuntras 

att åtgärda problemet snarast.
178

 Dessutom tilläggs att media spelar en stor roll beträffande 

sociala beteendemönster, framförallt i ljuset av att ungefär 80% av Marockos hushåll har till-

gång till TV eller radio. Media har en benägenhet att endast porträttera traditionella könsroller 

vilket också endast avspeglar patriarkala strukturer.
179

  

 

Diskussion och analys 

De sociala och kulturella beteendemönstren har ett oerhört inflytande på både kvinnors livssi-

tuationer och efterlevandet av CEDAW, i synnerhet i ett land som Marocko där bristfällig 

lagstiftning fortfarande tillåter diskriminering av kvinnor. Sociala mönster visar inte sällan 

idéer om kvinnors underlägsenhet och stereotypa könsroller har en tendens att etableras i 

mansdominerande patriarkala samhällen.
180

 Marocko är inget undantag, det som gör proble-

matiken mer vansklig är att många konservativa författare inom den islamiska doktrinen, som 

anförts i kapitlet om kvinnor inom islam och islamisk rätt, anser att kvinnan föds med sär-

skilda egenskaper vilka gör henne till en god moder och maka. De konservativa författarnas 

syn är således att kvinnan är olik men redan jämställd mannen. Modernistiska författare ten-

derar som bekant att kunna tolka de verser i Koranen, som enligt konservativa författare berät-

tigar sådana missvisande antaganden, till att utesluta ett kvinnligt underordnande. De moderna 

tolkningarna visar på att den islamiska rätten i viss utsträckning är anpassningsbar genom 

ijtihad, och därmed också att de inarbetade beteendemönstren kan anpassas efter nya isla-

miska riktlinjer. 

                                                 
177

 Ibid. 
178

 ADFM, Shadow Report, s. 4. 
179

 Ibid s. 19. 
180

 Rehman, s. 523 f. 



66 

 

   För att etablera nya sociala normer krävs att Marocko, som både Kommittén och ADFM 

anfört, antar fler offentliga strategier som når ut till landets befolkning. Marocko behöver följa 

upp hur den nya konstitutionen och den relativt nya familjerättsliga lagstiftningen efterlevs 

och om reformerna har genomfört någon social förändring. Kvinnor upplever inte sällan att de 

måste leva upp till de sociala normer samhället ger uttryck för, kvinnorna i Marocko är långt 

ifrån ensamma i detta hänseende. Inom stater där islamisk rätt tillämpas uttrycks dessa social 

normer oftast genom att kvinnor, utifrån samhällets ideal, har svårt att lämna familj, släkt eller 

social grupp för att utmana traditionella sedvänjor. Däremot ökar det internationella erkän-

nandet att MR-traktater, konstitutionell rätt och brottsbekämpande organ effektivt kan främja 

statsansvaret samt därutöver ha normativt värde genom att befästa standarder, ha en medve-

tandegörande effekt på samhället och stärka det samhälleliga gensvaret på skyddet för mänsk-

liga rättigheter.
181

     

 

5.1.2.4 Artikel 7 – Politiskt och offentligt liv  

Marockos rapport 

Det är inom den politiska sfären som integreringen av kvinnor inom beslutsfattandet stött på 

mest motstånd. Trots motståndet gjordes stora framsteg med det kvoteringssystem som inför-

des i samband med valet år 2002 när 35 kvinnor tog plats i den övre av två parlamentskamrar 

vilket bidrog till att Marocko kvalade in från placering 118 till plats 69, och till en andra pla-

cering i den arabiska världen av de 119 parlament som rankas av the Inter-Parliamentary 

Union. Dessutom leds nu en av parlamentsgrupperna av en kvinna. Problem kvarstår dock 

avseende de politiska partierna, det anses bli en utmaning att sporra de politiska partierna till 

att också anta ett kvoteringssystem. Det kommunala val som hölls i samband med parla-

mentsvalet år 2002 använde inga kvoteringssystem vilket följaktligen ledde till att de politiska 

partierna inte ansåg sig bundna av ett sådant system varvid endast ett fåtal kvinnliga kandida-

ter presenterades. Det anses dessutom anmärkningsvärt att inget politiskt parti någonsin har 

utsett en kvinnlig partiledare.
182

    

   Det finns en ökad medvetenhet kring att kvinnor måste inkluderas i alla strukturer i 

samhället, trots detta har inte jämställdhet uppnåtts. För det första har för få kvinnor främjats 
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och för det andra reflekterar de befattningar kvinnor erhåller en traditionell rollfördelning, 

kvinnor tilldelas mestadels befattningar inom områdena invandring, handikapp, barnomsorg 

och familj. Gällande rättsväsendet syns dock en förbättring avseende den kvinnliga 

representationen där antalet kvinnliga domare, inberäknat alla domstolar och all jurisdiktion 

sammanlagt, uppsteg år 2003 till 17, 66%, år 2004 till 18,11%, år 2005 till 18,77% och år 

2006 till 18,88%. I Marockos högsta domstol uppsteg antalet kvinnliga domare till totalt 16% 

och i Marockos sju administrativa tribunaler till totalt 19 stycken. År 2005 uppsteg det totala 

antalet kvinnliga advokater till 19,32% av det totala antalet advokater i Marocko.
183

       

   Väldigt få kvinnor finns representerade på beslutsfattande poster inom den vetenskapliga 

och tekniska sfären medan ett ökat antal kvinnor söker sig till polisväsendet. Dessutom ökar 

antalet kvinnor med universitetsexamen och antal kvinnor som startar eget företag, däremot 

erkänns såväl kulturella som ekonomiska hinder för en bredare etablering. Vissa arbetsgivare 

tenderar fortfarande att förneka kvinnor anställning med anledning av att de anses naturligt 

mer emotionella än män. För att överkomma sådana hinder har regeringen och internationella 

organisationer gemensamt etablerat program med syftet att främja kvinnors företagsamhet.
184

 

 

Kommitténs betänkande 

Kommittén har observerat att landets regering introducerat ett system där politiska partier har 

gått med på att reservera 10 % av platserna i representanthuset för kvinnor, vilket medfört att 

den kvinnliga representationen steg från 0,6 % år 1997 till 10,7 % i valet år 2002, samt att 

kvinnoorganisationer förespråkar att kvoten skulle ökas till 30 % inför valet år 2007. Kommit-

tén omber Marockos delegation att specificera vilka åtgärder som införts för att implementera 

en sådan kvot samt den förväntade tidsramen för möjliga relevanta ändringar i lagen om re-

presentanthuset.
185

   

   Enligt rapporten finns inget kvoteringssystem eller åtagande för politiska partier att reser-

vera platser för kvinnliga kandidater på kommunal nivå vilket resulterat i att kvinnor endast 

utgjorde 0,53 % av de valda kandidaterna år 2003. kommittén omber Marocko att specificera 

vilka åtgärder som införts, inklusive temporära specialåtgärder i enlighet med Kommitténs 

generella rekommendation nr. 25 och konventionens artikel 4.1 samt förväntad tidsram för att 
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öka antalet kvinnliga beslutsfattare på den kommunala nivån. Specifikationen bör anges i lju-

set av de slutgiltiga kommentarer, som erinrat staten att öka den kvinnliga representationen i 

beslutsfattande positioner inom alla områden, som Marockos delegation erhållit i samband 

med tidigare periodiska rapporter. Emellertid har Marocko rapporterat att antalet kvinnor på 

beslutsfattande positioner inte bara är relativt lågt utan också koncentrerade till områden inom 

sociala åtgärder och utbildning. Kommittén omber Marockos delegation att specificera vilka 

åtgärder, inklusive temporära specialåtgärder, som antagits för att öka antalet kvinnor på be-

slutsfattande positioner, i synnerhet avseende mansdominerande områden och effekterna av 

sådana åtgärder. Dessutom vill Kommittén erhålla information om vilka åtgärder regeringen 

tar för att öka antalet kvinnor som diplomatiska representanter på ambassadörsnivå.
186

 

   I Kommitténs slutliga observationer välkomnas Marockos ansträngningar och prestationer 

för att öka kvinnors politiska deltagande, i synnerhet utnämningen av sju ministrar till den 

nuvarande regeringen och de engagemang och insatser av olika politiska partier vilket resulte-

rat i att 30 kvinnor (10,7%) valdes in i representanthuset i valet i september 2002. Kommittén 

är dock fortfarande oroad över det mycket låga antalet kvinnor på beslutsfattande positioner, 

särskilt på kommunal nivå (0,53%) liksom i den offentliga och privata sektorn, rättsväsendet, 

utrikesförvaltningen och i den akademiska världen.
187

  

   Kommittén rekommenderar Marocko att vidta effektiva åtgärder och varaktiga legislativa 

åtgärder för att öka den kvinnliga representationen inom politiken på alla nivåer, inklusive 

temporära specialåtgärder i enlighet med artikel 4.1 i konventionen. För att påskynda genom-

förandet uppmanar kommittén Marocko att upprätta ett juridiskt kvoteringssystem för kvinnor 

inför kommunalvalet år 2009 samt att anta temporära specialåtgärder för att öka den kvinnliga 

representationen i beslutsfattande positioner inom alla områden. Åtgärden ska inkludera in-

formationskampanjer om vikten av kvinnors deltagande i beslutsfattande positioner för sam-

hället i helhet, inklusive inom den offentliga och den privata sektorn.
188

 

 

Skuggrapport 

ADFM anser att den kvinnliga underrepresentationen inom valbara och beslutsfattande posit-

ioner utgör en paradox med tanke på de framsteg Marocko visar på inom andra områden. I 

motsats till de förväntningar kvinnoorganisationer hade beträffande parlamentsvalet år 2007 
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visade statistiken ingen förbättring sedan valet år 2002. Den nationella listan som reserverar 

30 platser till kvinnor verkar inte ha någon betydande inverkan och har inte införts på fler 

nivåer än till parlamentet. Underlåtenheten att införa temporära specialåtgärder har medfört 

den nästintill totala avsaknaden av kvinnor på kommunal nivå (0,6 %) och andra ledande be-

fattningar, även om regeringen som bildades i oktober år 2007 omfattade 7 kvinnliga mi-

nistrar av 34 möjliga.
189

 

   Främjandet av kvinnor i beslutsfattande positioner bör vägledas av en helhetssyn på jäm-

ställdhet, en strategi för uppfyllandet av Marockos åtaganden i kombination med att den poli-

tiska viljan tydligt identifierar mål och resultat så att den kvinnliga representationen i repre-

sentanthuset kan stiga till åtminstone 30 % år 2015. För att kunna nå dessa mål är det nödvän-

digt för Marocko att: 

- vid nästa ändring av konstitutionen införa en bestämmelse som erkänner rätten för 

lagstiftaren att befästa temporära specialåtgärder som kan gynna jämställdheten; 

- konsolidera proportionella valsystem och anpassa dem efter kvinnors representation; 

- inrätta fler kvoteringssystem, bland annat till beslutsfattande positioner.
190

 

 

Diskussion och analys 

Arbetet med att stärka kvinnors ställning inom det politiska området och det offentliga livet 

involverar flera socioekonomiska aspekter. Marockanska kvinnor är i hög grad drabbade av 

läs- och skrivsvårigheter, fattigdom och inte minst de sociala normer som vidmakthåller kvin-

nan inom familjen. Att åtgärda sådan problematik är minst lika viktig som de legislativa re-

formerna för att stärka kvinnors mänskliga rättigheter. Enligt John Hursh utgör fattigdom och 

läs- och skrivsvårigheter, i synnerhet på landsbygden, bland de största problemen för marock-

anska kvinnor vilket således också blir ett hinder för avancemanget av kvinnors rättigheter. 

Professor Moha Ennaji anför att ungefär 65% av de marockanska kvinnorna lider av analfa-

betism och att få kvinnor har nått beslutsfattande positioner med anledning av det marock-

anska samhällets tillmätande av tradition och sedvänjor, den icke-demokratiska politikerkåren 

och den nyligen antagna dominanta positionen för politisk islam som avråder kvinnor från 

arbetsmarknaden. Samtidigt anför Elizabeth Fernea att situationen för kvinnor aldrig tidigare 

sett så bra ut som den gör idag, fler kvinnor tilldelas beslutsfattande positioner och tar alltfler 
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platser i parlamentet. Det leder till att kvinnor förändrar patriarkala strukturer genom det fak-

tiska utövandet, något som Fernea anser undergräver rådande ideologi.
191

        

   ADFM kritiserar Marocko för det oförändrade kvoteringssystemet för kvinnor som tilläm-

pades vid valet år 2007. Därför är det av särskild vikt att framhäva att Marocko inför det sen-

aste valet, år 2011, kodifierade kvoteringssystemet i den marockanska vallagen och utökade 

antalet reserverade platser för kvinnor i parlamentet från 30 till 60. Således medförde det sen-

aste valet att kvinnor tog 66 platser av 395 möjliga i parlamentet, vilket utgör 17 % av det 

totala antalet mandat.
192

 

   Genom en reform år 2008 infördes också en kvot på 12% inför det kommunala valet år 

2009. Revideringen i den marockanska vallagen involverade bland annat ytterligare valkretsar 

i stads- och landsbygdssamhällen och innefattade också ett befästande av en stödfond för 

främjandet av kvinnors representation. ?ven fast den marockanska vallagen inte uttrycker ex-

plicit att kvoten avses för kvinnor råder nationell konsensus att så ändå är fallet. Införandet av 

den nya kvoten resulterade i att den kvinnliga representationen steg från 0.6% till 12.3% i de 

lokala valen år 2009.
193

 

   

5.1.2.5 Artikel 15 – Likhet inför lagen och civilrättsliga frågor 

Marockos rapport 

Under marockansk lag är män och kvinnor uttryckligen erkända som lika inför lagen, med 

samma rättigheter till en rättvis rättegång. Utöver de uppgifter som presenterats i Marockos 

Core Document (från den 15 april 2002 som avser rätten till rättsmedel), så har förarbeten 

förberetts som anger bestämmelser om etableringen av den marockanska motsvarigheten till 

kammarrätt. Åtgärden kommer att bidra till att konsolidera lagens garanti att kunna söka 

upprättelse genom domstol. Jämställdhet beträffande medborgerliga rättigheter har också 

stärkts genom ett antal legislativa bestämmelser vilka ytterligare uttrycker mäns och kvinnors 

likhet inför lagen. Inom straffrätten har under den nya lagen om det straffrättsliga förfarandet, 

utfärdad 3 oktober 2003, kan nu en maka som önskar stämma sin make för skador göra så 

utan att behöva tillåtelse från domstolen för sin framställan. Detsamma gäller för den 
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reformerade marockanska brottsbalken avseende framställan om äktenskapsbrott begånget när 

den andra maken är frånvarande och utomlands.
194

 

   Inom familjerätten har ny lagstiftning antagits som stipulerar att make och maka anses 

jämlika inom deras äktenskap under äktenskapets varande. Det delade ansvaret mellan make 

och maka är erkänt och bestämmelser är antagna för äktenskapets upplösande som är 

gynnsamma för makan. Dessa revideringar har i stor utsträckning avskaffat diskriminering 

mot kvinnor inom ett rättsligt område som traditionellt sett karaktäriserats av en ihållande 

ojämlikhet.
195

 

    Inom den nya familjerättsliga lagstiftningen har en minimiålder fastställts för att ett lagligt 

äktenskap ska anses ingånget, minimiåldern är satt till 18 år för både pojkar och flickor. 

Denna bestämmelse har satts för att harmonisera åldern av den civila majoriteten och åldern 

av den politiska majoriteten, och kan därmed erkänna att män och kvinnor är jämställda 

gällande rättskapacitet. Den nya lagstiftningen anses flickor och pojkar ha samma rätt från att 

de fyllt 15 år att, så länge lagen beviljar deras rätt, att från den åldern välja vem som ska 

besitta vårdnaden av dem. Tidigare lagstiftning erbjöd pojkar den möjligheten vid 12 års ålder 

medan flickor erbjöds samma möjlighet vid 15 års ålder. Dessutom är nu barnbarn 

arvsberättigade sin morfar under samma premisser som de är arvsberättigade sin farfar.
196

 

   Kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter avseende ingående av avtal och administrering 

av egendom. Under tidigare lagstiftning var en gift kvinna som önskade ingå anställningsavtal 

som sjuksköterska eller önskade bedriva näringsverksamhet tvungen att erhålla sin makes 

tillåtelse, men efter upphävandet av tidigare lag innehåller marockansk avtalsrätt inte längre 

några diskriminerande bestämmelser.
197

  

   Marockanska kvinnor har under marockansk lag rätt att äga, administrera och avyttra 

egendom. De enda begränsningar som existerar avser obehörighet vilket kan aktualiseras i 

fråga om omyndighet, svaghet beträffande mentala förmågor eller psykisk sjukdom. Sådana 

tillstånd kräver beskydd för berörd individ. Restriktionerna avser både män och kvinnor, utan 

någon form av diskriminering. Ingånget äktenskap påverkar inte kvinnors rätt att kontrollera 

sin egendom, marockansk lag har inkorporerat bestämmelser enligt den malikitiska 

rättsskolan som föreskriver separat egendom inom äktenskapet. Således sker ingen 

sammanslagning av makarnas respektive tillgångar vid giftermål. Den nya familjerättsliga 
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lagstiftningen möjliggör dock att makar kan skriva avtal om hantering, nyttjanderätt och 

gemensamma tillgångar förvärvade under äktenskapet. Bestämmelserna ska inte tolkas som 

en introduktion till att tillgångar bör vara gemensamma utan snarare enbart beträffande 

egendom införskaffad inom ett äktenskap. Åtgärderna är främst införda för att erkänna 

kvinnans hushållsarbete och hennes fullständiga deltagande i hushållets samtliga 

angelägenheter.
198

  

   Rörelsefrihet är stadgat i konstitutionen på lika villkor för män och kvinnor. Rättigheten har 

varit effektiv i praktiken sedan avskaffandet av skyldigheten för en gift kvinna att behöva sin 

makes tillstånd för att erhålla pass. Jämställdhet avseende friheten att välja hemvist och 

bosättning var föremål för en av Marockos tolkningsförklaringar vid ratificeringen av 

CEDAW men som tidigare anförts har förklaringen dragits tillbaka och Marocko erkänner nu 

bestämmelserna i konventionens artikel 15.4.
199

   

 

Kommitténs betänkande 

Som tidigare anförts kommer Kommitténs betänkande beträffande artikel 15 att kortfattat be-

lysa straffrätt och området våld mot kvinnor, trots att Kommitténs betänkande avser rapporte-

rade delar som inte presenterats i ovan anförda sammanfattning av artikel 15 i Marockos peri-

odiska rapport. Som tidigare anförts spänner området våld mot kvinnor över flera av konvent-

ionens artiklar men kommer enbart att behandlas under artikel 15 ur ett perspektiv som bely-

ser män och kvinnors likhet inför lagen i enlighet med artikel 15.1 i konventionen.  

   Kommittén uppmärksammar det faktum att alla polisstationer i Marocko har blivit instrue-

rade att samla månatlig statistik och information beträffande våld mot kvinnor. Kommittén 

omber Marocko att tillhandahålla den insamlade informationen från de tre senaste åren och 

indikera hur många av fallen som resulterade i att åtal väcktes mot förövaren, antal fall som 

resulterade i en fällande dom och vilka påföljder som tilldelades de dömda.
200

 

   Kommittén för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna [cit. ESKR-kommittén] 

uttryckte nyligen oro över att våld i hemmet samt sexuella trakasserier inte utgör brott under 

den marockanska brottsbalken. ESKR-kommittén rekommenderade att våld i hemmet och 

sexuella trakasserier på arbetsplatser skulle kriminaliseras, dessutom föreslogs att brottsbe-
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kämpande personal och domare skulle tränas gällande den brottsliga karaktären av våld i 

hemmet. Kommittén omber Marockos delegation att specificera vilka åtgärder som antagits 

för att besvara dessa rekommendationer.
201

  

   Marockos rapport stipulerar att en nationell strategi för att avskaffa våld mot kvinnor anta-

gits år 2002, som inkluderade fyra huvudsakliga mål varav ett av dem var att kriminalisera 

olika former av våld mot kvinnor och att fördöma våldet mot kvinnor som en MR-kränkning. 

Trots de utsatta målen inkluderade inte Marockos plan för att implementera strategin någon 

kriminalisering av våld mot kvinnor som något av dess fem prioriterade områden. Kommittén 

ber Marockos delegation att förklara anledningen till diskrepansen.
202

 

   Enligt rapporten utgör bristen på skydd för misshandlade kvinnor en begränsning för att 

kunna åtgärda våldet mot kvinnor. Kommittén omber Marocko att specificera vilka åtgärder 

som antas för att avhjälpa situationen och för att etablera fler skydd. Dessutom ombes Ma-

rockos delegation att indikera vilka åtgärder regeringen antar för att stödja icke-statliga orga-

nisationers arbete med att bekämpa våldet mot kvinnor.
203

   

   I Kommitténs slutliga observationer välkomnas de åtgärder Marocko vidtagit för att be-

kämpa och förebygga våld i hemmet och våld mot kvinnor, såsom 2002 års inrättande av en 

nationell strategi för att avskaffa våld mot kvinnor i samarbete med tre FN-organ. Däremot är 

Kommittén fortsatt djupt oroad över att det inte finns någon särskild lagstiftning om våld mot 

kvinnor och flickor, inklusive våld i hemmet. Kommittén uppmanar Marocko att enligt 

Kommitténs generella rekommendation nr. 19 snarast anta lagstiftning om våld mot kvinnor 

och flickor, inklusive våld i hemmet, för att säkerställa att allt våld mot kvinnor kriminali-

seras, att kvinnliga brottsoffer som utsätts för våld får tillgång till omedelbart skydd och upp-

rättelse samt att förövarna ställs inför rätta och får avtjäna lämplig påföljd.
204

 

   Kommittén uppmanar Marocko att utan dröjsmål ändra sina straffrättsliga bestämmelser 

beträffande våldtäkt inom äktenskapet så att de tillförsäkrar att förfaranden mot våldtäktsmän 

inte avslutas om förövaren gifter sig med brottsoffret. Kommittén rekommenderar också att 

landet bedriver studier om orsakerna till och omfattningen av våldet mot kvinnor och flickor, 

inklusive sexuellt våld och våld i hemmet. Marocko bör också samla in specificerade uppgif-

ter om alla former av våld mot kvinnor och ge information i sin nästa periodiska rapport om 
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den lagstiftning och politik som bedrivits för att motverka sådant våld och vilka effekter som 

uppnåtts.
205

  

 

Skuggrapport 

Tack vare stora kampanjer från kvinnorörelsen har viktiga reformer i lagstiftningen genom-

förts, trots detta innehåller lagstiftningen fortfarande bestämmelser som diskriminerar kvin-

nor. Den marockanska arbetsrättsliga lagstiftningen har bland annat misslyckas med att: 

skydda vissa kategorier av kvinnliga arbetstagare och att skydda kvinnliga arbetstagare från 

att sägas upp utan saklig grund. Den marockanska brottsbalken domineras fortfarande av en 

ojämlik prägel som framförallt vilar på två viktiga begrepp: manlig heder och kontroll över 

den kvinnliga sexualiteten. De straffrättsliga bestämmelserna om våldtäkt fördöms som djupt 

diskriminerande, delvis med anledning av den hierarki som upprätthåller åtskillnad mellan 

gifta och ogifta kvinnor, oskulder och sexuellt aktiva. Slutligen fördöms bibehållandet av 

rättsliga förfaranden i fråga om äktenskapsbrott och utomäktenskapliga sexuella relationer.
206

 

   ADFM uppmanar Marocko att se över aktuell lagstiftning för att åtgärda de diskriminerande 

bestämmelser som fortfarande belastar den marockanska lagstiftningen, i synnerhet beträf-

fande våldtäkt, både inom och utom äktenskapet. Dessutom anser ADFM att Marocko behö-

ver bemyndiga aborter för kvinnor som vill avsluta sina graviditeter, särskilt ensamstående 

mödrar, samt för kvinnor som utsatts för våldtäkt och incest. Slutligen uppmanas Marocko att 

anta en ramlag för att bekämpa våldet mot kvinnor.
207

  

 

Diskussion och analys 

Efter att en 16 år gammal flicka begått självmord genom att svälja råttgift hamnade den ma-

rockanska straffrättsliga lagstiftningen under granskning i mars år 2012. Flickan hade tvingats 

ingå äktenskap med mannen hon anmält för våldtäkt vilket medförde att mannen inte kunde 

åtalas förrän flickans förmyndare upphävde äktenskapet. Artikel 475 i den marockanska 

brottsbalken är ökänd genom sitt stadgande som möjliggör att våldtäktsmän kan undgå åtal 

genom att gifta sig med det omyndiga brottsoffret. Stadgandet har som på många andra platser 
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sin grund i det vanhedrande en flicka eller kvinna påstås ådra sin familj genom utomäkten-

skapligt sex, även fast flickan eller kvinnan varit eller är utsatt för våldtäkt. Artikel 475 är 

också explicit utformad med en utgångspunkt i att det minderåriga brottsoffret är en flicka. 

Slutligen får det anses föga troligt att en flickas förmyndare skulle upphäva ett sådant äkten-

skap vars enda syfte är att återvinna den heder flickan ansetts kränka.
208

   

   Den marockanska straffrättsliga lagstiftningen, genom bland annat artikel 475 i den ma-

rockanska brottsbalken, strider således mot den konstitution som antogs år 2011 där artikel 19 

stadgar att män och kvinnor åtnjuter jämställdhet inom konstitutionen och inom marockansk 

lag. Artikel 475 strider också uppenbart mot bland annat artikel 15.1 i CEDAW. I januari 

2013 fattade dock den övre av de två marockanska parlamentskamrarna ett enhälligt beslut 

om att anta ett förslag till att ta bort den paragraf i artikel 475 som möjliggjort att våldtäkts-

män undgår åtal och under år 2014 avskaffades bestämmelsen helt.
209

 

   Marocko har åstadkommit legislativa förbättringar avseende våldet mot kvinnor i och med 

reformen av den familjerättsliga lagstiftningen år 2004. På landsbygden har det etablerats sy-

stem för hanteringen av våldet mot kvinnor vilket resulterat i att fler anmälningar om sådant 

våld tagits emot. ?ven den straffrättsliga lagstiftningen, vilken tidigare endast tillät kvinnor att 

vidta rättsliga åtgärder mot deras makar efter tillstånd från domstol, har genomgått föränd-

ringar som förbättrar möjligheterna för en jämlik rätt till rättegång. Dessutom har skärpta 

straff införts i de fall en make eller maka tillfogar den andra maken skador. I ljuset av artikel 

475, som analyserats i det föregående, har Marocko dock långt ifrån uppnått det i CEDAW 

uppställda målet genom artikel 15.1; att kunna garantera män och kvinnor likhet inför la-

gen.
210

    

   Således kan tilläggas att Marocko, trots legislativa förbättringar, fortfarande misslyckas med 

att skydda kvinnor från diskriminering, våld och likhet inför lagen. Problematiken har sin 

grund i traditioner, sedvänjor och inte minst de sociala normer som vidmakthåller och berätti-

gar en underordnad syn på kvinnan vars uppenbara roll anses vara som maka och barnafö-

derska.            

                                                 
208

 Amnesty International, Morocco/Western Sahara Comprehensive Reforms to End Violence Against Women 

Long Overdue, s. 5. 
209

 Amnesty International, Amnestys årsrapport 2014 – Mellanöstern och Nordafrika, Tillgänglig: 

https://www.amnesty.se/nyheter/amnestys-arsrapport/regionala-oversikter/mellanostern-och-nordafrika/ (2015-

05-22) 
210

 Hanafi, Leila, Moudawana and Women's Rights in Morocco: Balancing National and International Law, 

ILSA Journal of International and Comparative Law, Vol. 18, Issue 2, 2012, s. 519. 

https://www.amnesty.se/nyheter/amnestys-arsrapport/regionala-oversikter/mellanostern-och-nordafrika/


76 

 

 

5.1.2.6 Artikel 16 – Äktenskap och familjeförhållanden 

Marockos rapport 

Marockos nya familjerättsliga lagstiftning antogs under förberedelserna av den kombinerade 

tredje och fjärde periodiska rapporten om Marockos implementering av CEDAW. Antagandet 

av den nya familjerättsliga lagstiftningen utgör en historisk vändpunkt inom den marockanska 

familjerättsliga sfären. Utan att upprepa vad som redan anförts utgör antagandet av den nya 

familjerättsliga lagstiftningen ett gensvar till jämställdhetens eftersträvade legitimitet som det 

marockanska samhället, i synnerhet de marockanska feministerna och kvinnoorganisationer-

na, arbetat för att befästa i familjerätten.
211 

 

   Sedan antagandet av den nya familjerättsliga lagstiftningen har regeringen tillsammans med 

representanter från samhället bedrivit en årlig utvärdering av dess effekter, begränsningar och 

de utmaningar som kvarstår att åtgärda. Utöver utvärderingen har en parlamentarisk kommitté 

besökt de nyligen införda familjerättsliga grupper som bland annat verkar i domstolar i Casab-

lanca och Benslimane för att undersöka gruppernas förutsättningar och bestämma i vilken 

utsträckning den nya lagstiftningen tillämpas. Dessutom har information om den nya lagstift-

ningen distribuerats till bland annat myndigheter, media och universitet. Utbildningsdeparte-

mentet har förberett en guide om hur de principer om jämställdhet och rättvisa i lagstiftningen 

verkar och inkorporerat förklaringarna i läroböcker.
212

 

   Män och kvinnor, som är mentalt sunda, får vid 18-års ålder gifta sig lagligt. Minimiålder 

för giftermål har således stadgats och reservationen till konventionens artikel 16.2 har dragits 

tillbaka. Genom ett speciellt tillstånd kan även män och kvinnor under 18 år tillåtas ingå äkt-

enskap, beslut att utfärda sådant tillstånd åvilar domaren i familjedomstolen som har befogen-

het att utföra vigslar. Domaren motiverar grunden och fattar sitt beslut efter att ha hört de per-

soner som önskar ingå äktenskap samt deras representanter.
213 

 

   Jämställdhet mellan män och kvinnor avseende rätten att välja make eller maka och rätten 

att ingå äktenskap är införlivad i den nya lagstiftningen. Lagstiftningen stipulerar äktenskapet 

som en överenskommelse grundad på ömsesidigt samtycke och ett lagligt, permanent före-

nande mellan en man och en kvinna vilken företas i syfte att grunda en stabil familj under 
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ledning av make och maka. Bestämmelsen anses ha upphävt principen om en makes auktoritet 

som var stadgad i artikel 1 i den nu ersatta lagen om personlig ställning.
214

  

   Personer som tvingats till att samtycka till äktenskap kan ansöka om att upphäva äktenskap-

et inom två månader från den dagen tvånget avlägsnas eller blir känt, med rätt till kompensat-

ion. En kvinna som fyllt 18 år kan sluta ett äktenskap själv, hon kan också delegera rätten att 

sluta äktenskapet till sin fader eller någon annan släkting. Skyldigheten för kvinnor att agera 

genom sin förmyndare har således upphävts. Antal ingångna äktenskap, som inte slutits ge-

nom en kvinnans förmyndare, ökade med 42,64% från år 2004, då den nya familjerättsliga 

lagstiftningen trädde i kraft, till år 2005 vilket visar att bestämmelserna i den nya lagstiftning-

en införlivas i det marockanska samhället. Den nya lagstiftningen har dessutom avskaffat le-

gislativt befästa principer om en makes auktoritet och en kvinnas plikt att lyda, istället stadgas 

nu ett gemensamt ansvar för make och maka.
215

    

   Den nya lagstiftningen stadgar också jämställdhet mellan make och maka avseende bland 

annat polygami, hantering av familjens och eventuella barns ekonomi samt ömsesidiga rättig-

heter beträffande arv. Institutionen om polygami har således behållits men kräver nu tillstånd 

från en domare för att kunna genomföras. En ansökan om tillstånd behöver innehålla objek-

tiva exceptionella grunder och måste följas av en förklaring om den sökandes ekonomiska 

situation. Polygami är förbjudet i de fall det finns anledning att frukta orättvisa mellan fruarna 

eller om den första frun har bifogat en klausul om monogami till det äktenskapskontrakt som 

slutits mellan makarna i samband med giftermålet. Polygama äktenskap har minskat med 

6.97% sedan den nya lagstiftningen infördes år 2004, Marocko anser att minskningen tyder på 

att polygami kan försvinna i praktiken.
216

  

   Ett äktenskaps upplösande kräver nu ett domstolsbeslut. Både make och maka måste när-

vara efter ett försoningsförsök i de fall paret inte har barn, har paret barn måste de närvara vid 

två försoningsförsök. Den enda situation båda makarna inte är skyldiga att närvara är vid de 

fall en ansökan om äktenskapsskillnad grundas på makens frånvaro. Den nya lagstiftningen 

har dessutom infört två andra möjligheter till äktenskapsskillnad: äktenskapsskillnad baserad 

på ömsesidigt samtycke och äktenskapsskillnad baserad på oförenliga skillnader. Den senare 

avser när makarnas meningsskiljaktigheter gör det äktenskapliga livet omöjligt. Kvinnor kan 

lagligt ansöka om äktenskapsskillnad hos en domstol på dessa grunder: en makes misslyck-
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ande att iaktta ett eller flera villkor stipulerade i äktenskapskontraktet, svårigheter, uteblivet 

stöd, frånvaro, dolda defekter eller om en ed om återhållsamhet inom äktenskapliga relationer 

finns. Beslut om äktenskapsskillnad får ej dröja längre än sex månader för att tillgodose de 

inblandade parternas intresse, särskilt i hänseende till eventuella barn.
217

   

   De ojämlika effekterna av en äktenskapsskillnad har mildrats i viss utsträckning, speciellt 

beträffande de grunder på vilka en kvinna förlorat vårdnaden av sina barn i de fall kvinnan 

gift om sig. För det första inträffar inte en förlorad vårdnad i samtliga fall utan bara i de fall 

som kan motiveras med barnets bästa. För det andra förlorar inte en kvinna vårdnaden av sina 

barn i de fall hon gifter om sig om barnet är under sju år gammalt, om barnet skulle ta skada 

av separationen från sin moder, om barnet är sjukt och vårdnaden av barnet anses vara för 

svårt för någon annan än barnets moder eller om barnets moder är hans eller hennes förmyn-

dare.
218

 

   Som anförts har den nya lagstiftningen infört ett gemensamt ansvar för make och maka 

inom familjen och reservationen från konventionens artikel 16 har dragits tillbaka, trots stora 

revideringar kvarstår fortfarande några områden där ojämställdhet existerar, särskilt i hänse-

ende till förmyndarskap. Modern är endast sitt barns förmyndare i de fall fadern är frånva-

rande, oförmögen eller har fråntagits sin faderliga auktoritet. Dessutom får en moder, som är 

vårdnadshavare av sitt barn, endast resa utomlands med godkännande av barnets förmyn-

dare.
219

  

   Marocko erkänner dock att den nya lagstiftningen fortfarande innehåller vissa brister, till 

exempel avseende att ingen nedre åldersgräns stadgats för de fall barn under 18 år söker om 

tillstånd för att få ingå äktenskap. En annan svaghet är att lagens bestämmelser om gemensam 

förvaltning av egendom, som förvärvats under äktenskapet, inte innehåller några standarder 

för utvärdering av makans bidrag genom hushållsarbete och där det inte finns något avtal mel-

lan makarna.
220
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Kommitténs betänkande 

Kommittén för mänskliga rättigheter uttrycker en oro angående det rättsliga förbudet om äkt-

enskap mellan muslimska kvinnor och icke-muslimska män och om den nya familjerättsliga 

lagstiftningens misslyckande att förbjuda polygami och rekommenderade ett ändrande av till-

lämplig lagstiftning. Kommittén uppmanar Marockos delegation att specificera vilka åtgärder 

som har antagits i detta hänseende samt tidsramen för några övervägda förändringar i relevant 

lagstiftning. Dessutom ombeds Marocko ange när landet avser att dra tillbaka reservationerna 

till konventionens artiklar 16.1(f) och 16.2 samt när delegationen avser att ändra tolkningsför-

klaringen till artikel 16.1.
221

 

   I Kommitténs slutliga observationer uppmärksammas att Marocko infört en minimiålder på 

18 år för att ingå äktenskap. Kommittén är dock oroad över möjligheten att tillstånd kan bevil-

jas av en domare för att tillåta att äktenskap ingås innan den åldern, utan att några tvingande 

rättsliga villkor uppfyllts. Kommittén uttrycker en djup oro över det höga antalet godkän-

nande av sådana tillstånd samt att de flesta gäller flickor, en del så unga som 13 år. Kommit-

tén uppmanar Marocko att säkerställa en strikt tillämpning av bestämmelserna i den familje-

rättsliga lagstiftningen om minimiålder beträffande äktenskap. Kommittén rekommenderar 

också att landet reviderar lagstiftningen för att endast tillåta att barn ingår äktenskap under 

exceptionellt strikta och obligatoriska villkor vilka ska vara stadgade i lagen.
222

 

   Kommittén uttrycker också oro över att den nya familjerättsliga lagstiftningen fortsatt tillå-

ter polygama äktenskap, även om detta är föremål för godkännande av en domare och endast 

godtas under vissa särskilt exceptionella förhållanden. Mot bakgrund av Kommitténs gene-

rella rekommendation nr. 21 uppmanar Kommittén Marocko att revidera sin familjerättsliga 

lagstiftning så att den förbjuder polygami eftersom det strider mot en kvinnas rätt till jäm-

ställdhet med mannen. Dessutom uppmanas landet att avskaffa all annan diskriminering av 

kvinnor som befästs i den nya lagstiftningen. Samtidigt som de stora revideringarna i Ma-

rockos lagstiftning erkänns noterar Kommittén med oro de diskriminerande bestämmelser 

som fortfarande påverkar kvinnors lika rättigheter i fråga om egendom som förvärvats under 

äktenskapet, skilsmässa, arv samt vårdnad och förmyndarskap av barn. Kommittén framför 
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också en oro beträffande det faktum att egendom förblir enskild vid ingånget äktenskap, något 

som tenderar att diskriminera kvinnor.
223

 

   Kommittén uppmanar Marocko att säkerställa jämställdhet mellan män och kvinnor, inom 

äktenskapet och vid dess eventuella upplösning, genom att ge kvinnor lika rättigheter inom 

äktenskap och familjeförhållanden. Kommittén uppmanar landet att utan dröjsmål ändra alla 

återstående bestämmelser, inklusive bestämmelser om äktenskapsskillnad, vårdnad och för-

myndarskap av barn och arv. Dessutom uppmanas landet att anta bestämmelser, i enlighet 

med artikel 16.1(h) och den generella rekommendationen nr. 21, för att säkerställa att kvinnor 

har lika rätt till egendom som förvärvats under äktenskapet vid en upplösning av äktenskapet. 

Kommittén uppmanar Marocko att utforma dessa revideringar i samråd med kvinnoorganisat-

ioner.
224

  

  

Skuggrapport 

ADFM framhäver de brister som den nya familjerättsliga lagstiftningen innehåller, bland an-

nat kritiseras det fortsatta berättigandet av polygami, diskriminering beträffande arv och för-

myndarskapet av barn. Dessutom fördöms domares benägenhet att systematiskt tillåta äkten-

skap ingångna av omyndiga. I övrigt kritiseras också de svårigheter kvinnor möter beträffande 

äktenskapsskillnad och vårdnad över eventuella barn.
225

  

   ADFM betonar inte bara brister utan också de legislativa framsteg Marocko åstadkommit 

för att minska diskrimineringen av kvinnor. Trots att den familjerättsliga lagstiftningen fortfa-

rande innehåller brister anför organisationen positiva aspekter som exempelvis befästande av 

en minimiålder för ingående av äktenskap, avskaffandet av en makas lydnad gentemot sin 

make, avskaffandet av obligatoriskt förmyndarskap för kvinnor beträffande äktenskap samt att 

äktenskapsskillnad nu är underkastat beslut från domstol.
226

  

   För att minska diskriminerande effekter krävs att den familjerättsliga lagstiftningen tilläm-

pas restriktivt och att åtgärder införs för att begränsa domares skönsmässiga bedömningar. 
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Dessutom bör familjedomstolarna förses med mer ekonomiska och humana resurser för att 

stärka dess kapacitet och för att möjliggöra influenser av internationella MR-standarder.
227

 

 

Diskussion och analys 

Som denna uppsats flera gånger tidigare anfört antog Marocko en reviderad familjerättslig 

lagstiftning år 2004, även kallad Moudawana. Lagstiftningen utmärker sig i två aspekter, för 

det första erkänns nu principen om jämställdhet inom äktenskapet vilket medför att begreppet 

om manlig auktoritet inom familjen omdefinieras inom ett rättssystem influerat av islamisk 

rätt. För det andra utgör reformen ett resultat av marockanska kvinnors mångåriga aktivism 

för bättre tillgång till rättslig prövning. De två aspekterna bidrar till att Moudawana utmärker 

sig från familjerättslig lagstiftning i Mellanöstern och i norra Afrika där de senaste årens re-

former inte varit lika omfattande, som exempelvis i Egypten, eller åstadkommits genom aktiv-

ism.
228

  

   Moudawana stipulerar flera viktiga rättigheter för marockanska kvinnor, utöver vad som 

tidigare anförts, som exempelvis; avskaffandet av obligatoriskt förmyndarskap, rätten till äkt-

enskapsskillnad och rätt till vårdnad om barn. Den genom Kommittén kritiserade institutionen 

om polygami har behållits men reviderats så att en kvinna kan införa en klausul i äktenskaps-

kontraktet vilken kan förbjuda mannen att ingå äktenskap med ytterligare kvinnor. Kritiken 

får därmed anses välriktad eftersom polygami strider mot en kvinnas rätt till jämställdhet med 

mannen.
229

   

   I april år 2011 drogs reservationen mot artikel 16 i CEDAW bort
230

 vilket tyder på ytterli-

gare förbättringar avseende skyddet av kvinnors rättigheter och att Marocko uttrycker att de-

ras lagstiftning korresponderar med det innehåll som är stipulerat i aktuell artikel i konvent-

ionen. 
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5.2 Saudiarabien  

5.2.1 Bakgrund  

Saudiarabien är en icke-konstitutionell monarki och har inga politiska partier eller någon 

folkvald församling. Kungen, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, har positionen som premiär-

minister och i regel överbefälhavare och styr landet tillsammans med kronprinsen, som är vice 

regeringschef och biträdande överbefälhavare. Ministerrådet har den utövande och lagstif-

tande makten i landet. Kungen styr rådet och utser dess ministrar, varav flera tillhör kungafa-

miljen. Inför viktiga beslut konsulteras även de religiösa ledarna. Det finns också ett nationellt 

konsultativt råd, Majlis ash-shura, som skapades 1993 ursprungligen med 60 platser idag med 

ca 150. Formellt sett utser kungen ledamöterna i Majlis ash-shura, men förslag på kandidater 

inhämtas både från den privata och offentliga sektorn.
231

  

   Den saudiska staten tillkom genom den wahhabitisk-islamiska reformrörelsen under mitten 

av 1700-talet, vilket har gjort att strikt sunnitisk islam utgör grunden i staten. Koranen räknas 

som Saudiarabiens konstitution och sharî’a och den hanbalitiska rättsskolan inom islam utgör 

statens rättssystem. Utöver koranen finns sedan 1992 också ett regelsystem, Basic Law of Go-

vernance, som liknar en konstitution och består av grundläggande regler över hur landet ska 

styras. Det är dock underordnat den islamiska rätten. Domstolsväsendet består i huvudsak av 

ett antal islamiska sharî’a-domstolar kompletterade med specialdomstolar som handlägger 

kommersiella mål. År 2007 utfärdades ett kungligt dekret som fastställde att en översyn av 

rättssystemet skulle ske, men än så länge har inga stora förändringar skett.
232

 

 

5.2.2 Efterlevnad av CEDAW 

5.2.2.1 Allmänt 

Denna del av uppsatsen kommer, liksom för Marockos del ovan, steg för steg gå igenom fem 

utvalda artiklar i CEDAW, där för varje artikel redogörs för vad Saudiarabiens rapport till 

Kommittén innehöll angående implementering och efterlevnad av de rättigheter som stipule-

ras i artiklarna. Vidare redogörs för Kommitténs reaktioner på rapporten inklusive slutliga 

rekommendationer, följt av skuggrapporten av den icke-statliga organisationen Saudi Women 
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for Reform (hädanefter SWR) som kritiskt granskat hur kvinnors rättigheter skyddas i Saudia-

rabien. Varje del avslutas med en diskuterande analys. Allra först följer i detta avsnitt allmän 

information om Saudiarabiens antagande av CEDAW samt vad staten själv valde att framföra 

angående den saken i sin första, och hittills enda, rapport till Kommittén. 

   Saudiarabien ratificerade CEDAW år 2000, men eftersom den initiala rapporten dröjde läm-

nades den in i kombination med den andra periodiska rapporten. Meningen är att den initiala 

rapporten ska lämnas in ett år efter tillträde till konventionen skett och följande periodiska 

rapport ska lämnas vart fjärde år. Saudiarabien lämnade in den kombinerade initiala och andra 

periodiska rapporten i mars 2007. Det dröjde således över fem år från det utsatta inlämnings-

datumet för den initiala rapporten tills den lämnades till Kommittén. Det kan även tilläggas att 

den tredje periodiska rapporten skulle ha lämnats in i oktober 2013, men så har till dags dato 

inte skett. Saudiarabien har heller inte ratificerat tilläggsprotokollet, därmed finns ingen möj-

lighet för individer att framföra kommunikationer till Kommittén för att klaga på människo-

rättskränkningar enligt CEDAW.
233

 

   Eftersom rapporten är den första någonsin Saudiarabien inger till Kommittén innehåller dess 

första del fakta och statistik om landet, dess storlek, befolkning, klimat och viss information 

kring sociala, ekonomiska och kulturella delarna av landet. Statsreligionen islam betonas samt 

att den högst styrande lagen i staten, Basic Law of Governance, skyddar mänskliga rättigheter 

”i enlighet med sharî’a”, vilket inkluderar förbudet mot diskriminering av kvinnor. Saudiara-

bien framhäver i den första delen av sin rapport vikten av att inte tala om överensstämmelse 

mellan internationell rätt och inhemsk rätt utan att tala om sharî’a, eftersom all lagstiftning i 

staten härrör från sharî’a, vilket också stipuleras i artikel 1 i Basic Law of Governance. I och 

med detta kan Saudiarabiens lagar inte förändras på ett sätt som skulle strida mot grunderna i 

sharî’a, varken dess ord eller andemening. Det framhålls också att den separation av kyrka 

och stat som skett i många länder världen över inte finns i Saudiarabien, eftersom det inte görs 

någon skillnad på normer enligt sharî’a och den nationella lagstiftningen i övrigt. Detta bety-

der enligt Saudiarabien att den lagstiftande makten i staten är tvungen hålla fast vid den full-

ständiga sharî’a.
234
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5.2.2.2  Artikel 2 – Konventionsstaternas skyldigheter 

Saudiarabiens rapport 

Artikeln fastställer konventionsstaternas skyldighet att vidta legislativa och andra åtgärder för 

att förbjuda diskriminering och att inrätta ett rättsligt skydd för kvinnor på samma grunder 

som för män. Saudiarabien hänvisar i sin rapport till vad man angett i förhållande till artikel 1, 

där man hänvisar till bestämmelser i Basic Law of Governance som garanterar icke-

diskriminering mellan män och kvinnor. Saudiarabien menar att det visar på statens åtagande 

att uppnå jämlikhet mellan könen vad gäller offentliga rättigheter och skyldigheter, på ett sätt 

som också överensstämmer med sharî’a. Saudiarabien klargör att de utgår från den mus-

limska synen på kvinnan och att kvinnor och män är jämlika i det avseendet att kvinnan delar 

egenskapen att vara människa med mannan, men att islam också står för att full likhet mellan 

män och kvinnor står i motsats till deras naturliga varande i verkligheten. De hänvisar här till 

fysiska skillnader, som att en kvinna kan föda barn, och till vetenskapliga studier som erkän-

ner psykologiska skillnader mellan könen. Detta, menar Saudiarabien dessutom, stöds av arti-

kel 4 i CEDAW som stipulerar kvinnans rätt till skydd för moderskap vilket inte anses dis-

kriminerande. Saudiarabien menar att sharî’a respekterar dessa naturliga skillnader och tiller-

känner kvinnan en priviligierad position.
235

 

   Saudiarabien uppger i sin rapport att de rättigheter som innefattas i Basic Law of Gover-

nance gäller för alla, utan åtskillnad mellan män och kvinnor. I enlighet med dessa bestäm-

melser och vissa bestämmelser i andra lagar är statliga myndigheter i Saudiarabien förbundna, 

i sitt arbete och i utövandet av sina kompetenser, att följa principen om jämställdhet. Saudia-

rabien uppger att bestämmelserna också garanterar att kvinnor kan vända sig till ett flertal 

organ som i en rättslig process kan skapa upprättelse om en kvinnas rättigheter blivit 

kränkta.
236

 

   Den saudiska domarkåren uppges vara en rättvis och balanserad kår. Enligt artikel 46 i Ba-

sic Law of Governance, finns det inte någon högre auktoritet än domarna, med undantag för 

sharî’a. Förutom de olika domstolar en kvinna kan vända sig till i diskrimineringsfrågor finns 

även andra medel att ta tillvara som kan ge ett rättsligt skydd. Dessa har skapats genom olika 

departement som arbetar för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, i flera rege-

ringsorgan, som inrikesdepartementet, justitiedepartementet och det islamiska departementet. 
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Saudiarabien skriver att det även finns organisationer som skyddar mänskliga fri- och rättig-

heter som de garanteras enligt samma artikel, t.ex. det oberoende National Organization for 

Human Rights som skapades genom ett kungligt dekret (nr. 24/2 9 mars 2004).
237

  

   Angående de rättsliga åtgärder som vidtagits av Saudiarabien för att ge effekt åt konvent-

ionen skriver Saudiarabien att man genom det kungliga dekretet nr. 25 ratificerat konvention-

en. Detta gjordes dock med en generell reservation för det fall att någon bestämmelse i kon-

ventionen skulle strida mot de normer som följer av islamisk lag, då staten inte anser sig inte 

bunden utav konventionen. De gjorde även reservationer mot CEDAW artikel 9.2 och artikel 

29.1. Saudiarabien anser alla reservationerna korrespondera med Wienkonventionens artikel 

19-23, särskilt som de enligt Saudiarabien överensstämmer med syftet och ändamålet för kon-

ventionen. Saudiarabien skriver i sin rapport att eftersom de ratificerat konventionen anser de 

att dess innehåll generellt sett står i överensstämmelse med statens egen syn på hur man ska 

skydda kvinnors rättigheter och att ratifikationen tydliggör statens vilja att juridiskt vara bun-

den vid dess bestämmelser. Vidare uppger Saudiarabien att det generellt sett inte finns några 

diskriminerande lagar i staten, men att CEDAW ändå tas hänsyn till i och med att konvent-

ionen ses som inhemsk rätt och därmed kan åberopas direkt i domstolarna och andra rätts- och 

förvaltningsmyndigheter i landet.
238

 

 

Kommitténs betänkande 

Kommitténs skriver i List of Issues generellt att man önskar ta del av information om proces-

sen enligt vilken rapporten framställts, inklusive ifall NGO:s
239

 och särskilt kvinnoorganisat-

ioner blivit konsulterade, vilka regeringsdepartement och institutioner som varit inblandade i 

arbetet med rapporten och om rapporten godkänts av någon högre auktoritet. Kommittén ville 

även att Saudiarabien skulle klargöra den exakta innebörden av sin generella reservation som 

baseras på normer i islamisk rätt samt beskriva vilken påverkan detta i praktiken får på för-

verkligandet av principen om jämställdhet. Det påpekas också att information saknas specifikt 
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om kvinnor som lever i Saudiarabien utan att vara medborgare, eller som tillhör olika minori-

teter.
240

  

   Kommittén uppmärksammar att enligt Saudiarabiens rapport anses bestämmelserna i 

CEDAW vara del av den nationella rätten och att den därför kan åberopas i domstolar och 

annan förvaltning och man vill därför att Saudiarabien klargör ifall internationella konvent-

ionsåtaganden har företräde framför nationell rätt om de skulle stå i konflikt. De efterfrågar en 

redogörelse av domar och beslut i sådana ärenden där konventionens bestämmelser har åbero-

pats samt statistik över hur kvinnors tillgång till rättsprövning ser ut. Man vill också att Sau-

diarabien ska förklara huruvida principen om jämställdhet specifikt anges i the Basic Law of 

Governance och ge information om åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas för att se till 

att principen tillämpas på alla områden inom lagstiftningen. Kommittén påpekar också att 

rapporten inte tar upp förbudet för kvinnor att köra bil eller rådande klädkoder för kvinnor, 

lagstödet för detta och huruvida det är förenligt med CEDAW.
241

 

   I Kommitténs slutliga observationer rekommenderas Saudiarabien att ändra sin lagstiftning 

så att internationella traktater i realiteten har företräde framför nationell lagstiftning, att de ska 

instifta en lag för jämlikhet och intensifiera sina försök att medvetandegöra befolkningen om 

CEDAW. Saudiarabien rekommenderas också att tillförsäkra att konventionen blir del av den 

juridiska utbildningen och att fortbildning av jurister, inklusive domare, advokater och åkla-

gare och särskilt de som arbetar i familjerättsliga domstolar sker. Saudiarabien ska också 

framhäva kvinnors medvetande om sina rättigheter, genom till exempel juridiska program i 

läs- och skrivkunnighet och rättshjälp. Kommittén rekommenderar också Saudiarabien att 

fullt ut inkorporera principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i sin lagstiftning, lik-

som en definition av ”diskriminering på grund av kön” som överensstämmer med artikel 1 i 

CEDAW och utökar statens ansvar för diskriminerande handlingar som begås av offentliga 

och privata aktörer. Saudiarabien åläggs också att implementera principen om formell och 

faktisk jämställdhet.
242
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Skuggrapport 

SWR skriver i sin skuggrapport som lämnades till Kommittén i samband med granskningen 

av Saudiarabiens egen rapport 2007, att angående frågan hur Saudiarabien i praktiken infört 

jämställdhet mellan män och kvinnor, det räcker att säga att läget är staus quo vilket innebär 

fortsatt diskriminering av kvinnor inte bara av samhället i stort men direkt av regeringen, stat-

liga institutioner och dess anställda. De uppger att det inte finns någon lagstiftning eller lag-

text som straffar en person som diskriminerar kvinnor och att diskriminering istället är del av 

det generella systemet, lagar och en del förklarande juridiska texter. SWR listar i sin rapport 

aktiviteter som är absolut förbjudna för en kvinna i Saudiarabien, till exempel får hon inte 

vistas i alla regeringens departement inklusive administrationen för kvinnors utbildning och 

offentliga institutioner som socialförsäkringsdepartementet, hon får inte utfärda officiella do-

kument som kombinerar information om en moders identitet med hennes barn, hon får inte 

köra bil, hon är inte tillåten att vistas i alla butiker och affärer för samhällsservice och hon får 

inte använda hotellgym eller närvara på sportevenemang. Aktiviteter som är förbjudna för en 

kvinna om hon inte har sin manliga förmyndare med sig eller ett bevis på tillåtelse är till ex-

empel att studera (på någon nivå), att resa utomlands, att arbeta, att gå på kafé eller restau-

rang, att bo på hotell, att genomgå en operation eller registrera sitt nyfödda barns födelseat-

test.
243

 

   En av regeringens egna inrättningar, Kommissionen för bevarande av dygd och förebyg-

gande av osedlighet, också kända som den ”Religiösa polisen”, begår kränkningar av kvinnor 

och deras grundläggande rättigheter i sitt arbete. Deras roll är att bevara och skydda den all-

männa moralen och i den rollen inkräktar de till exempel på kvinnors rätt till privatliv genom 

att följa efter kvinnor för att försäkra sig om att de täcker sitt hår, ansikte och kropp enligt den 

traditionella tolkningen av officiell praxis. Det finns ett till organ som intresserar sig för moral 

och påverkansarbete, Unit of Advocacy and Guidance, vilkas mål är att bekämpa religiös och 

moralisk dekadens, onda ideologier och social blandning mellan könen. De finns ofta inom de 

kvinnliga institutionerna på universitet och högskolor.
244

  

   Istället för att förändra lagar och regler har domstolarna och de högre juridiska institutioner-

na i Saudiarabien välkomnat diskriminerande handlingssätt, till exempel genom att handlägga 

mål när en kvinnas familj (fader eller broder) stämmer henne för att upplösa hennes äktenskap 
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med en man vars familj anses lägre stående än de själva. Detta sker således utan kvinnans 

samtycke. Dessutom, påtalar SWR, att de internationella konventioner Saudiarabien antagit 

inte har företräde över nationell lagstiftning och att det inte ens finns några exempel på mål 

där individer i Saudiarabien använt sig av konventionerna i praktiken. Man varken informerar 

eller utbildar befolkningen i vilken roll dessa konventioner spelar i rättssystemet.
245

 

 

Diskussion och analys  

I Saudiarabiens rapport finns formuleringen ”(..) Saudi Arabia has devoted attention to the 

social and economic aspects of the family in general and of women in particular, in the belief 

that women have a special role to play in the destiny of peoples and that no nation can have a 

radiant future without the conscious involvement of mothers.”
246

 Saudiarabien använder sig 

också av ord som ”naturligt” och ”medfött” när det gäller egenskaper hos kvinnor och fram-

häver att dessa skiljer sig från mäns. Det faktum att Saudiarabien påstår att kvinnor och män 

är likställda, men att de ändå tillskriver kvinnan denna speciella roll i samhället på grund av 

att hon är just kvinna, är problematiskt eftersom det innebär att de fastslår att kvinnor är vä-

sensskilda från män. Detta bejakar de gamla stereotypa könsrollerna och att en annorlunda 

behandling av kvinnor kan rättfärdigas. 

   Human Rights Watch [cit. HRW] skriver i sin rapport Perpetual Minors: Human Rights 

Abuses Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation att Saudiarabiens reservat-

ioner mot viktiga artiklar i CEDAW och särskilt den generella reservationen mot konvention-

en indikerar att staten inte är så förbunden till att avancera kvinnors rättigheter som den upp-

ger sig vara.
247

 En väsentlig del av att ansluta sig till internationella multilaterala traktater, att 

ingå avtal som kodifierar mänskliga rättigheter, innebär att staten på det området anser sin 

egen vilja stå i överensstämmelse med konventionen och att staten därför är villig att ge upp 

en del av sin suveränitet. Därför är det också viktigt att alla konventionsstater ger efter för 

konventionernas krav, för att inte urholka systemet.  Det finns antydningar till att Saudiara-

bien de facto inte alls önskar uppfylla konventionens syfte och mål, så som den generella re-

servationen till artikel 2, den mycket allmänna och vaga rapporten som ingivits till Kommit-

tén, att rapporten lämnades sent och att den tredje periodiska rapporten nu är väsentligt sen. 
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Det är förståeligt att det tar tid att förändra ett samhälle och dess traditioner och sociala nor-

mer, men det kan starkt ifrågasättas varför staten inte gjort mer för att avancera kvinnors rät-

tigheter. I vissa fall är det staten själv som begår kränkningar av kvinnors rättigheter. 

      I Amnesty Internationals årsrapport 2014/15
248

 som redogör för hur mänskliga rättigheter 

upprätthölls i världen under 2014 påtalas att Saudiarabien fortsatt har ett ytterst bristfälligt 

skydd för kvinnors rättigheter. Myndigheterna hotade eller grep kvinnor som vågade trotsa det 

officiella förbudet mot att köra bil och de strikta reglerna för hur kvinnor fick klä sig och upp-

träda upprätthölls, liksom de lagar som straffar äktenskapsbrott med döden.
249

 Det kan således 

konstateras att den bristfälliga första rapport Saudiarabien ingav till Kommittén 2007 inte har 

fått någon efterföljande periodisk rapport, vilken kunnat följa upp och ge ytterligare informat-

ion om utvecklingen på området, samtidigt har iakttagelser gjorts närmare i tiden som visar på 

allvarliga brister i implementeringen av CEDAW. 

 

5.2.2.3 Artikel 5 – Sociala och kulturella beteendemönster 

Saudiarabiens rapport 

Saudiarabien uppger i sin rapport att de utövat otaliga ansträngningar för att vidta alla lämp-

liga åtgärder för att ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster, med 

målet att uppnå eliminering av diskriminering och seder som grundar sig på föreställningar 

om det ena könets överlägsenhet. Samma ansträngningar har gjorts för att se till att familjeut-

bildning inkluderar en riktig uppfattning om moderskapet så som social funktion, genom att 

tillhandahålla utbildningsprogram och ämnen som inkluderar familjeutbildning som baserar 

sig på förståelsen för kvinnors och mäns komplimenterande roller i familjen och det delade 

ansvaret i uppfostran av barn. Saudiarabien påpekar även att media ett ansvar i att medvetan-

degöra familjer generellt sett för att influera sedvana som kan påverka synen på kvinnor.
250

 

Men skriver inget ytterligare om saken. 

   Statens policy för att uppnå bred social konsensus vad gäller skyddet och utvecklingen av 

familjen är baserad på två mål: att utveckla och förbättra banden mellan de sociala institution-
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erna, varav de viktigaste är familjen och skolan, samt bekräftelse av kvinnans roll i ekono-

misk och social utveckling, med fokus på deras roll i uppfostrandet av barn och omsorg för 

familjen. Saudiarabien påtalar att förutom att sharî’a förkastar och förbjuder våld mot kvinnor 

inom familjen, finns det ett flertal lagar i Saudiarabien som kriminaliserar användandet av 

våld och upprätthåller kvinnors värdighet, inom familjen och på arbetet. Saudiarabien inrät-

tade år 2004 tretton kommittéer för socialt skydd som arbetar under socialdepartementet, som 

åtar sig att forska, utreda klagomål och lämna in rapporter till kommittén. Kommittén som tar 

emot klagomål om psykisk eller fysisk misshandel av kvinnor och barn, tillser deras hälsa och 

arbetar fram behandlingsalternativ som kan bestå av både terapi, rådgivning och psykologisk 

rehabilitering. Det finns också lagar som ser till att en kvinna som är intagen på anstalt och 

samtidigt är gravid eller som har ett spädbarn får särskild vård och får ha sitt barn hos sig un-

der tiden hon ammar, om hon så vill.
251

 

 

Kommitténs betänkande 

Kommittén uppmärksammar att Saudiarabien i sin rapport gjort gällande att de engagerat sig 

betydande för att förändra beteendemönster och avskaffa diskriminerande förfaranden, men 

också att seder och traditioner i staten samtidigt utgör hinder för kvinnors deltagande i utbild-

ning och tillgänglighet till arbetsmarknaden. Kommittén vill att Saudiarabien utvecklar reso-

nemanget om de diskriminerande attityderna, traditionerna och stereotyperna som består för 

att ge en översikt av hur det ser ut samt vilken effekt detta har på kvinnors rättigheter.
252

 

   Kommittén vill också att Saudiarabien ska redogöra för vilka data som samlas in över våld 

mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och sexuellt våld, och vad de visar i fråga om 

trender och information om åtal och domar. Kommittén efterfrågar information om hur kvin-

nors deltagande ser ut i de kommittéer för socialt skydd som Saudiarabien skriver har upprät-

tats i staten. Man vill också att Saudiarabien ska redogöra för de rättsmedel, sjukvård och 

hjälp som finns att tillgå för våldsutsatta kvinnor, samt om någon lag mot våld i nära relation-

er är föreslagen. Kommittén uppmärksammar särskilt att i FN-rapporten Special Rapporteur 

on violence against women, its causes and consequences 
253

 anger ECOSOC att utländska 
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kvinnor som i Saudiarabien arbetar som hemhjälp har anmält många fall av missförhållanden i 

sin arbetsmiljö, inklusive påtvingad isolering, tillbakahållandet av mat, fysisk misshandel, 

våldtäkt, och att de möter avsevärda hinder när de söker upprättelse i domstolarna på grund av 

strikta bevisregler och kvinnornas rädsla för repressalier. Kommittén vill att Saudiarabien 

förklarar vilka åtgärder man vidtar för att komma till rätta med detta problem, för att åtala 

lagöverträdarna och säkerställa ett rättsligt skydd samt tillgång till rättsmedel för dessa kvin-

nor.
254

 

   I Kommitténs slutliga observationer rekommenderas Saudiarabien att vara proaktiva och 

genast ställa upp en omfattande strategi med tidsramar och tydliga mål för att ändra eller av-

lägsna de negativa kulturella handlingssätten och stereotypa roller som är skadliga för kvinnor 

och som verkar diskriminerande av kvinnor. Detta för att verka för kvinnors fulla åtnjutande 

av sina mänskliga rättigheter, i enlighet med artikel 2 f) och 5 a). Kommittén uppmanar även 

Saudiarabien att färdigställa sin översyn av förbudet för kvinnor att köra bil.
255

 

   Vad gäller våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, har Kommittén uppmärksam-

mat de åtgärder som vidtagits nyligen, men är ändå bekymrad över våldet mot kvinnor och 

frånvaron av specifik reglering på området. Kommittén ålägger Saudiarabien att ge hög priori-

tet åt att vidta omfattande åtgärder riktade mot alla former av våld mot kvinnor och flickor, 

och att erkänna att våld är en form av diskriminering av kvinnor som utgör en kränkning av 

hennes mänskliga rättigheter enligt konventionen. Saudiarabien måste också införa lagstift-

ning angående våld mot kvinnor, inkluderat våld i hemmet och i nära relationer, att se till att 

våld mot kvinnor utgör ett brott, att brottsutsatta kvinnor och flickor har tillgång till upprät-

telse och att förövare åtalas och straffas. Dessutom ska alla inom rättsväsendet, sjukvården, 

socialtjänst och befolkningen informeras i allmänhet så att de förstår att alla former av våld 

mot kvinnor, inklusive våld i hemmet, är oacceptabelt. Saudiarabien ska här fullt ut tillse och 

använda sig av Kommitténs Allmänna rekommendation nr. 19.  

 

Skuggrapport 

SWR kritiserar Saudiarabien i sin skuggrapport för att, även om en mild förändring kan ses i 

grundskolan, synen på kvinnors utbildning inte alls har förändrats. Den stipulerar att kvinnor 
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är ”speciella” till sin natur, varför hon inte kan studera eller arbeta utan begränsningar, vilket 

alltid ses som en underlägsenhet. Denna syn på kvinnan speglas i media, den lärs ut i skolan, 

finns i obligatorisk kurslitteratur på universitet och den presenteras i predikan varje fredag i 

moskéerna. Män uppfostras heller inte till att bry sig om barns uppfostran och bildning som 

ett delat ansvar med sin maka. Barnets intresse tas sällan hänsyn till i juridiska avgöranden.
256

 

 

Diskussion och analys  

Den icke-statliga organisationen Human Rights Watch (hädanefter HRW) är starkt kritiska till 

att Saudiarabien skulle anses uppfylla kraven på statens skyldighet att ändra på sociaka och 

kulturella beteendemönster hos människor. HRW menar att deras rapport visar att kvinnor i 

Saudiarabien är tvingade till ett liv som omyndiga och att de får aldrig ta några beslut själva, 

att detta har visst stöd i lagstiftning som baseras på sharî’a och att staten genom att underlåta 

att vidta åtgärder för att ändra folks beteenden samtidigt förstärker de sociala beteendemöns-

ter som gör kvinnor beroende av en man i alla situationer. HRW menar att den saudiska rege-

ringen har gjort väldigt lite för att för att förändra seder och bruk i lag och i praktik, istället 

har de skapat ett system vars utgångspunkt är kvinnors underlägsenhet.
257

 

   Klädkoder för kvinnor där de måste dölja sitt ansikte, utbredd segregering mellan könen, 

kvinnors undermåliga läs- och skrivkunnighet och kvinnor som omyndiga vuxna, allt detta 

påverkar de saudiska kvinnorna i allt från tillgång till läkarvård till bestämmandet över sina 

barn. Detta återskapar och förstärker de rådande stereotypa roller som tradition och sedvana 

ristat in i samhällsstrukturerna i det saudiska samhället. Det är vanskligt att utifrån Saudiara-

biens mycket vaga rapport till Kommittén dra slutsatser huruvida och på vilket sätt Saudiara-

bien på allvar gör något för att garantera kvinnors rättigheter enligt CEDAW. De påtalar till 

exempel att media har ett ansvar att ändra sociala och kulturella beteendemönster, vilket de 

självklart i praktiken har. Emellertid framstår det som ett banalt försök från statens sida att 

lämna ifrån sig en del av ansvaret. Den som har störst möjligheter att faktiskt påverka befolk-

ningens syn på stereotypa könsroller och inskränkta beteendemönster, att tillhandahålla in-

formation om kvinnors rättigheter och ställa personer som diskriminerar och utsätter kvinnor 

för våld till svars är just staten. 
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   Angående våld som riktas mot kvinnor och barn kan sägas att Saudiarabien år 2013 lanse-

rade en medvetandegörande kampanj och samtidigt kungjorde lagen om skydd mot våld (Pro-

tection from Harm Act) som kriminaliserade våld i hemmet, vilket är ett steg mot att ta itu 

med våldet som kvinnor utsätts för. Dock kan också sägas att samma år konstaterade Amnesty 

att lagen fortfarande inte tillämpas och att varken kvinnor eller flickor har ett fullgott skydd 

mot sexuellt och annat våld.
258

 Detta är ännu ett exempel på att staten uttryck sin intention och 

vilja att uppfylla konventionens bestämmelser, och att det tas formella steg för att i samhället 

kunna förverkliga dem, men att det i praktiken inte sker någon förändring. Staten har inte ens 

lyckats få rättssystemet att tillämpa lagen i realiteten. Det finns självklart många andra fak-

torer som kan göra att en kvinna inte anmäler ett våldsövergrepp, men i praktiken torde ändå 

det funnits någon situation där en kvinna anmält eller där polis stått inför en situation där det 

varit självklart att ta upp en sådan anmälan. Något som påverkar situationen med polisanmäl-

ningar, och egentligen alla situationer i en kvinnas vardagliga liv, är det saudiska institutet 

manligt förmyndarskap och omyndiga vuxna kvinnor. Som nämnts tidigare kan en kvinna inte 

ens upprätta en polisanmälan utan godkännande från sin förmyndare. I ett fall då en kvinna 

utsätts för våld av sin make och där maken är hennes förmyndare, skapar således en situation 

där hon aldrig kan anmäla ett sådant brott i praktiken. 

   En viktig sak att påpeka är att Saudiarabien accepterade de rekommendationer som gavs vid 

2013 års Universal Periodic Review (UPR)
259

 vilka bestod bland annat i att avskaffa systemet 

med förmyndarskap. Dock uppmanade Amnesty också Saudiarabien att realisera detta avskaf-

fande i en rapport riktad till staten i februari 2015, vilket innebär att till dags dato har Saudia-

rabien inte vidtagit någon åtgärd som kommit omvärlden till känna.
260

 

   Att förändra sociala och kulturella beteendemönster torde vara det mest grundläggande för 

att uppnå ett samhälle som garanterar kvinnor samma mänskliga fri- och rättigheter som män 

och därigenom till fullo införlivar de åtaganden konventionsstaterna har enligt CEDAW. I 

Saudiarabien har man i detta hänseende en lång väg att gå. Det sätt på vilket staten ofta har 

låtit de konservativa tolkningarna av den islamiska rätten få företräde har förstärkt de patriar-

kala strukturerna i samhället och synen på kvinnan som underlägsen mannen. 
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5.2.2.4 Artikel 7 – Politiskt och offentligt liv 

Saudiarabiens rapport 

Saudiarabien anser att de eftersom de inte har gjort någon reservation gentemot artikel 7 visar 

att det politiska engagemanget hos kvinnor i staten är nära förestående och att det endast är en 

fråga om organisering. Både den saudiska Basic Law of Governance och den kommunala val-

lagen innehåller ordet ”medborgare” om den som får rösta, vilket innefattar både kvinnor och 

män. I och med det anser Saudiarabien att det inte förekommer någon diskriminering i landet 

vad gäller politiskt deltagande. Kvinnor deltog inte i det första kommunalvalet, men enligt 

rapporten uppges att det har gjorts officiella uttalanden angående att kvinnor ska delta i det 

kommande valet. Saudiarabien skriver också i sin rapport att lagarna i Saudiarabien inte inne-

håller några diskriminerande föreskrifter. Kvinnor har börjat delta som medlemmar i det kon-

sultativa rådets delegationer till parlamentariska möten, kvinnor har fått positioner i flera de-

partement, som hälsodepartementet och utbildningsdepartementet, och allt fler kvinnor deltar 

i de nationella möten som hålls av Kung Abdulaziz Institut för nationell dialog. I institutets 

möten har kvinnors deltagande gått från att 2002 varit obefintligt till att 2005 utgjort 36,7 % 

av deltagarna.
261

  

   Vad gäller artikel 7(b) som anger att kvinnor på lika villkor som män ska delta i utform-

ningen av de styrande samhällsorganens politik och inneha ämbeten på olika nivåer inom för-

valtningen, skriver Saudiarabien att kvinnor åtnjuter dessa rättigheter vad gäller funktionella 

rättigheter och skyldigheter enligt Basic Law of Governance samt arbetsrättslig lagstiftning. 

De menar även att de sedan början av 2000-talet har arbetat för att skapa arbetstillfällen i 

olika sektorer. Staten har tillhandahållit möjligheter för kvinnor att anta ledande positioner i 

statliga institutioner, vilket resulterat i att kvinnor nått framgång och betydelse i statlig och 

privat sektor. Saudiarabien erkänner emellertid att det finns omständigheter som påverkar och 

begränsar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och att de mest signifikanta faktorerna är 

utbildningsnivån hos kvinnor, äktenskap och hushållsarbete på heltid, sociala traditioner och 

gamla vanor samt förtida pensionering. Angående det sistnämnda påtalas att kvinnor tenderar 

att gå i pension tidigare än männen i den privata sektorn, vilket också börjar ske i den offent-
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liga sektorn där kvinnors förtida pensionering ökat från 23,2 % av det totala antalet förtida 

pensionerna 1999/2000 till 42,5 % 2003/2004.
262

 

 

Kommitténs betänkande 

Angående att det senaste kommunvalet där inga kvinnor deltog säger Kommittén i List of Is-

sues att de vill att Saudiarabien tydliggör om kvinnor är tillförsäkrade samma rättigheter som 

män vad gäller att rösta och att vara valbar i alla val på alla nivåer i landet, och det lagstöd 

som finns för denna garanti. Kommittén vill också veta vilka konkreta åtgärder som vidtagits 

för att garantera att kvinnor har full möjlighet att delta i de kommande valen som röstberätti-

gade och som valbara kandidater. Man vill även att Saudiarabien redogör för statistik över 

kvinnors faktiska deltagande i de statliga kommittéer och råd samt tjänster på alla nivåer och 

områden inom regeringen samt åtgärder för att höja andelen kvinnor.
263

 

   I Kommitténs slutliga observationer rekommenderas Saudiarabien att utveckla en nationell 

handlingsplan med en effektiv strategi för jämställdhet mellan könen, baserad på bland annat 

CEDAW, Kommitténs Allmänna rekommendationer, men också andra internationella avtal. 

Handlingsplanen ska utformas med involverande av alla delar av regeringen och i konsultat-

ion med relevanta icke-statliga organisationer. Vad gäller kommissionen för mänskliga rättig-

heter i Saudiarabien, som av staten fått till uppgift att implementera CEDAW, bör den bestå 

av lika andel kvinnor och män, anställda som ledamöter.
264

 

 

Skuggrapport 

Angående kvinnors rösträtt tar SWR upp i sin rapport från 2008 att det endast hållits ett nat-

ionellt demokratiskt val i Saudiarabien; ett kommunalval 2004. Då tilläts inte kvinnor att 

rösta, vilket har förklarats med att de inte lyckats ordna formerna för kvinnors deltagande, 

innebärande separata röstlokaler eller bås. Detta skulle således ha varit ett resultat utav den 

långtgående icke-beblandningen mellan könen som upprätthålls. De enda politiska positioner-

na som funnits i staten är att kvinnor har fått ställa upp som kandidater till Chamber of Com-
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merse i Jeddah och Dammam. Vid tidpunkten för rapporten fanns dock inga planer på att 

konkret förbereda kvinnors deltagande i kommande val.
265

 

   SWR anger vidare i sin rapport att saudiska kvinnor inte heller deltar i att utforma de sty-

rande samhällsorganens politik, eller att genomföra den. Kvinnor är utestängda från ledande 

positioner på alla nivåer inom regeringen, förutom en enda position som tilldelades prinsessan 

doktor Aljohara bint Fahd Al Saud som förste högskolerektor på Saudiarabiens universitet för 

flickor/kvinnor. Hon hade tidigare en position som assistent till utbildningsministern. Ingen 

annan kvinna har haft en liknande ställning. Till och med de olika utbildningsinstituten som är 

avsedda för kvinnor leds av män.
266

 

   I skuggrapporten påpekas också att det inte finns några organisationer i Saudiarabien som 

kan kallas icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s. De organisationer och samfund som 

finns är nämligen tvungna att få tillstånd från staten eller från ett departement och därefter att 

stå under dess granskning. Således är inga organisationer oberoende. Därför har varken kvin-

nor eller män tillgång till något deltagande i en icke-statlig organisation. I det politiska livet i 

övrig uppges att kvinnor inte får delta, varken i demonstrationer, protester eller sammanslut-

ningar. Kvinnor liksom män bestraffas vid deltagande i dylikt. Ändå har kvinnor har ändå 

försökt uttrycka sina åsikter genom att organisera fredliga demonstrationer, men blivit arreste-

rade, till exempel under den fredliga bilkörningsdemonstrationen.
267

 

 

Diskussion och analys 

Saudiarabien har tagit vissa steg för att förbättra kvinnors rättigheter på det politiska området 

sedan rapporterna skrevs 2007 och 2008. Fram till 2013 hade till exempel inga kvinnor suttit 

som ledamöter i det till kungen konsultativa rådet Majlis ash-shura, varefter ett kungligt de-

kret fastställde att 20 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.
268

  

   Den saudiska regeringen indikerar i sin rapport att kvinnor tillåts delta i kommunala val, 

eftersom lagstiftningen som reglerade saken använder sig av ordet ”medborgare”, utan att 

specificera könstillhörighet. Trots detta deltog inte kvinnor i de första två val som hållits i 
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Saudiarabien. Kommittén riktar direkta frågor angående kvinnors deltagande i val och övrigt i 

det politiska livet samt vilka åtgärder som faktiskt vidtagits för att garanter kvinnors delta-

gande i nästkommande val och ändå ges inget svar i Saudiarabiens rapport eller svar till 

Kommittén. Saudiarabien påstår endast i generella ordalag att kvinnor har samma politiska 

rättigheter som män och att kvinnor garanteras samma rätt som män att delta i politiskt be-

slutsfattande samt att lagen inte hindrar kvinnor från att delta i val, även om det i praktiken 

inte är fullt möjligt.
269

 Utifrån ser det ut som att Saudiarabien inte har något svar, troligen 

eftersom de inte har statistik eller information, för att de inte brytt sig om att införskaffa sådan 

eller för att kvinnors rättigheter är totalt eftersatta på denna punkt. Att det i praktiken inte varit 

möjligt för kvinnor att rösta hänger samman med den könsuppdelning som är rådande överallt 

i det saudiska samhället.  

   Kvinnors rätt att rösta och att ställa upp i det nästkommande kommunala valet 2015 har 

dock idag förstärkts genom ett officiellt uttalande av kungen.
270

 Uttalandet gjordes i anslut-

ning till valet 2011 då kvinnor inte fick delta, trots att Saudiarabien redan i sin rapport år 2007 

lovat att kvinnor skulle få rösta i valet 2011. På grund av att Saudiarabien tidigare inte upp-

fyllt sitt löfte, återstår det att se om de denna gång kommer att låta kvinnor delta i valet. 

   Två viktiga faktorer att beakta vid kvinnors politiska engagemang och politiskt deltagande i 

övrigt är utbildningsnivån hos kvinnor och de negativa omständigheter som tillkommer för en 

arbetsgivare som anställer en kvinna. Enligt Basic Law of Governance är all utbildning mellan 

6 och 15 års ålder obligatorisk och gratis utan diskriminering. I enlighet med islamisk sharî’a 

är pojkar och flickor och män och kvinnor dock åtskilda under utbildningen och har sina egna 

läroplaner, som visserligen enligt Saudiarabien var på väg att standardiseras, för att se likadan 

ut för pojkar och flickor, vilket redan skett på högskolenivå. Enligt Saudiarabiens egen sta-

tistik från utbildningsdepartementet, som publicerades 2004, har antalet kvinnor som studerar 

överskridit antalet män, men ligger för det mesta runt 45-55 procent av eleverna, vilket är en 

stor förbättring jämfört med hur det såg ut fyra år tidigare. Analfabetismen i Saudiarabien var, 

enligt deras egna siffror 2007, totalt 18 procent. Av statens kvinnor var 25.18 procent analfa-

beter, och 11.7 procent av männen.
271

 Mer än dubbelt så många kvinnor som män var således 

inte läs- och skrivkunniga.  
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   De negativa effekter som kommer utav att anställa en kvinna istället för en man är att en 

arbetsgivare måste ta hänsyn till alla hinder som finns för kvinnor, som att hon inte får köra 

bil själv till arbetet utan hon måste få tag på och betala en manlig chaufför eller familjemed-

lem som kan köra henne varje dag, detta kostar pengar som gör att hon ibland måste få en 

högre lön för att klara sig. Arbetsgivaren måste också anpassa arbetet utifrån den rådande 

icke-blandningen mellan könen, vilken till exempel innebär att kvinnor måste sitta separat 

från män på arbetsplatsen och kvinnor inte kan ringa till myndigheter och tala med offentliga 

tjänstemän, eftersom de är män. Dessa omständigheter är sådant som självfallet påverkar en 

arbetsgivare på så sätt att det alltid är lättare och billigare att anställa en man. 

   Vad gäller kvinnors deltagande i det politiska och offentliga livet i Saudiarabien kan sägas 

att de begränsas oerhört av det grundläggande systemet med förmyndarskap och separerandet 

av kvinnor och män på alla offentliga platser. Den konservativa tolkningen av sharî’a i Sau-

diarabien stöder detta synsätt på samhället och utestänger kvinnor nästan helt från det poli-

tiska och offentliga livet. Om kvinnor nu i realiteten får rösträtt och rätt att ställa upp som 

kandidater i offentliga val kommer kanske situationen sakta förändras, men det finns många 

samhälleliga aspekter som påverkar där kvinnor också har exkluderats. 

 

5.2.2.5 Artikel 15 – Likhet inför lagen och civilrättsliga frågor 

Saudiarabien påtalar i sin rapport angående artikel 15 att likhet inför lagen män och kvinnor är 

en rättighet som fastställs enligt lag. Det föreskrivs i artikel 47 i Basic Law of Governance att 

rätten att inleda en rättsprocess tillkommer både medborgare och boenden i staten likvärdigt. 

Enligt Saudiarabien är det omöjligt att hitta någon diskriminerande bestämmelse om man un-

dersöker processlagen om förfarandet enligt sharî’a och processlagen för brottmål. Tvärtemot 

finns däri artiklar som skyddar kvinnans värdighet i vissa situationer, till exempel att i en situ-

ation då en kvinna ska arresteras och genomsökas på grund av brottsmisstanke är det en annan 

kvinna som ska genomsöka henne på uppdrag av polisens utredare, som alltid är män.
272

 

   Saudiarabien menar att enligt sharî’a har en kvinna samma rättshandlingsförmåga och ka-

pacitet som en man vad gäller att ingå avtal, äganderätt och kontroll över sin egendom, liksom 

rörelsefrihet och rätten att välja sin hemvist. Vad gäller behandling av kvinnor i den juridiska 

processen framhåller Saudiarabien i rapporten att de juridiska reglerna ger kvinnor full rätt att 

                                                 
272

 Ibid, s. 46. 



99 

 

starta en rättsprocess i domstol och ta upp frågor om personlig ställning mellan makar, vare 

sig det är som käranden, svaranden eller vittne.
273

 

 

Kommitténs betänkande 

Kommittén skriver i List of Issues att angående de domstolar som handlägger ärenden om 

personlig status som Saudiarabien nämner i sin rapport, de vill att Saudiarabien uppger ande-

len kvinnliga domare samt klargör huruvida kvinnor har samma tillgång till dessa domstolar 

och delta i processer som män. Kommittén vill att Saudiarabien beskriver vilka åtgärder som 

vidtas för att tillförsäkra domarkårens kunskap om CEDAW och dess tillämpning av konvent-

ionen.
274

 

   I Kommitténs slutliga observationer rekommenderas Saudiarabien att omedelbart genom-

föra stegvisa åtgärder för att det manliga förmyndarskapet över kvinnor helt ska upphöra, vil-

ket inkluderar att genomföra kampanjer för att medvetandegöra folk. I Saudiarabiens nästa 

periodiska rapport vill Kommittén bli upplyst om hur konceptet manlig förmyndare av kvin-

nor påverkar tillämpningen av CEDAW.
275

  

 

Skuggrapport 

SWR uppger i sin skuggrapport att kvinnor teoretiskt sett är lika inför lagen, men att de i 

praktiken förnekas rättshandlingsförmåga. En kvinnas rättshandlingsförmåga är helt beroende 

av en man, hennes förmyndare. Det mest centrala problemet är att det inte finns någon 

lagstadgad myndighetsålder för kvinnor, från vilken de behandlas som vuxna. Inga identitets-

kort utfärdades över huvud taget till kvinnor för än 2001, och det var vid skuggrapportens 

skapande fortfarande inte obligatoriskt. Dessutom erkänns i princip inte kvinnors officiella 

identitetskort i domstol, avgörandet är ofta upp till domaren som sällan accepterar dem. En 

kvinna som ska infinna sig i domstol måste därför ha två män med sig från familjen som kan 

intyga hennes identitet. SWR skriver i sin rapport att landets advokatregler inte föreskriver 
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huruvida en kvinna skulle kunna få tillstånd att praktisera juridik så länge hon är saudisk, men 

frågan var under utredning när skuggrapporten skrevs.
276

 

   Kvinnors rörelsefrihet i Saudiarabien uppges vara väldigt begränsad, på grund av att nätver-

ket av seder, lagar och fatwas
277

 i samhället har ett intresse av att behålla situationen så. 

Kvinnor får inte köra bil, det finns ingen kollektivtrafik, officiellt får en kvinna inte ens åka 

taxi utan en förmyndare och hon får inte lämna landet utan tillstånd från sin förmyndare. 
278

 

 

Diskussion och analys 

HRW skriver i en av sina rapporter att åläggandet av manligt förmyndarskap för vuxna kvin-

nor kränker artikel 15 i CEDAW vilken ålägger stater att ”på det civilrättsliga området tillför-

säkra kvinnor samma rättsliga befogenheter som män och samma möjligheter att utöva dessa 

befogenheter”.
279

 Enligt artikel 15.3 är alla konventionsstater skyldiga att garantera att alla 

avtal och alla privata skriftliga handlingar med rättsverkan som syftar till att inskränka kvin-

nors rättsliga handlingsförmåga ska anses ogiltiga. I Saudiarabien tillskriver staten endast 

vuxna män full rättshandlingsförmåga och därigenom fråntar man kvinnor deras rättigheter 

och förvägrar dem förmågan att handla, inte bara för sin egen del utan också för sina barns 

del. Enligt artikeln är varje avtal som åsyftar just detta förhållande en nullitet. Även om för-

myndarskapet inte stadgas uttryckligen i lag utan i praktiken bekräftas genom människors 

handlande strider det således mot artikeln.  

   Att begränsa kvinnors rörelsefrihet på det sätt som skett i Saudiarabien är inte heller fören-

ligt med CEDAW. Det är inte bara en bestämmelse eller en lagstiftning som skapar kränk-

ningen. Det är inte uttryckligen förbjudet i lag att kvinnor inte får köra bil, men det är inte 

tillåtet i praktiken. Det beror inte bara på att befolkningen i samhället har svårt att förändra 

sina seder och bruk, det är också statliga myndigheter som upprätthåller dessa gamla påbud, 

till exempel genom att sedlighetspolisen omhändertar kvinnor som kör bil tills hennes för-

myndare hämtat henne. Det underliggande problemet är något som påverkar kvinnors rättig-

heter på alla områden i det saudiska samhället har sin grund i statens omyndigförklaring av 

vuxna kvinnor. Staten upprätthåller detta system genom att inte ta itu med faktorer som har 
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direkt påverkan, som kvinnors möjligheter att ta sig ut i samhället, i praktiken genom en fun-

gerande infrastruktur och i teorin genom utbildning, medvetandegörande och myndighet.  

   I Amnestys årsrapport från 2014 uppges även att förtrycket av oliktänkande i Saudiarabien 

varit fortgående under 2014, genom lagar som kriminaliserar åsikter som anses regimkritiska. 

Rättskipningen i staten är korrupt och fungerar som ett instrument för förtryck. Godtyckliga 

gripanden och långa frihetsberövanden utan rättegång samt bristfälliga rättegångar var inte 

ovanligt. Dessa inkluderade jurister som varit försvarsadvokater i säkerhetsrelaterade rätte-

gångar, som kritiserat domstolarnas bristfällighet. Amnesty påpekar även att i Saudiarabien 

diskrimineras kvinnor och flickor helt lagligt och dessutom som ett resultat av en officiell 

policy.
280

  

   Att ha ett rättssystem som involverar att straffa de som kritiserar regimen och uttrycker sitt 

misstycke över rådande normer är, förutom i strid med den specifika mänskliga rättigheten 

yttrandefrihet, också något som hämmar utvecklingen på området kvinnors fri- och rättighet-

er. Två kvinnor som stödde kampanjen Women2Drive åtalades för terroristrelaterade brott när 

de 2014 arresterades vid gränsen till Förenade Arabemiraten körandes egna bilar.
281

 Hur ska 

rätten förändras om inte befolkningen vågar föröka påverka den? Hur ska kvinnors rättigheter 

kunna få ta plats när alla seder och bruk i landet, så väl som en del lagar, stödjer synen på 

kvinnan som mindre kapabel och mindre värd? Att förändra sedvänja tar lång tid om ingen 

vågar utöva de handlingar och tankar man faktiskt bär på. Det är Saudiarabiens styrande som 

har ansvaret att se till att CEDAW implementeras i lagstiftning som efterföljs av befolkning-

en. Idag går den utvecklingen extremt långsamt. Det krävs mycket av en stats styrande för att 

ta itu med samhällets traditionella stereotypa förhållnings- och synsätt på kvinnor som under-

lägsna, men när staten själv är med och upprätthåller dessa traditioner är det svårt att förstå att 

de över huvud taget ratificerat konventionen. Det krävs väsentligt mycket mer arbete från 

statens sida för att se till att kvinnor garanteras sina mänskliga fri- och rättigheter.  

   Det kan också vara värt att betänka vilken inverkan de rättslärda muftis och konservativa 

religiösa ledarna har på statsstyret och kungen i Saudiarabien. En viss bild finns av att Saudia-

rabiens kung har en vilja ge kvinnor större fri- och rättigheter, men att de konservativa reli-

giösa ledarna är motsträviga och tolkar islams läror i det saudiska rättssystemet på ett ytterst 

traditionellt vis som inte i någon större omfattning beaktar mänskliga rättigheter, och framför 
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allt inte för kvinnors del. Om detta är något som staten vill visa upp som fasad för att världs-

samfundet ska uppfatta det som en vilja att infria de mänskliga rättigheterna befästa i internat-

ionella traktat så att det ska se bra ut, eller om det faktiskt är så att kungen i sitt styre hålls 

tillbaka av de religiösa ledarna i landet är svårt att veta.  

 

5.2.2.6 Artikel 16 – Äktenskap och familjeförhållanden 

Saudiarabiens rapport 

Saudiarabien framhäver i sin rapport att de lägger särskild vikt vid familjen och dess säkerhet 

och stabilitet. Islamisk sharî’a utgör regelverk för de sociala lagarna i staten, enligt vilka en 

kvinna har rätt att välja sin make och att ingå äktenskap endast med sitt medgivande. Kvin-

nans medgivande måste dock ackrediteras av den som sluter äktenskapskontraktet. Eter att 

kontraktet slutits har kvinnan rätt till hemgift och ett hem. Hennes make är skyldig att sörja 

för henne och för de fall då han inte fullgör sin skyldighet har hon enligt lag rätt att avkräva 

honom betalning. Enligt Saudiarabien påverkar ingåendet av äktenskap inte kvinnans rättsliga 

personstatus eller ekonomiska status, vilket således innebär att kvinnans ekonomi och till-

gångar förblir hennes egen. Saudiarabien uppger att en kvinna har full frihet att förvalta sin 

egendom och sina tillgångar samt att hon behåller sitt familjenamn och yrke. Vad gäller en 

kvinnas rätt att skilja sig eller att upplösa ett äktenskapskontrakt, ger den saudiska lagen 

henne rätt att ansöka om äktenskapsskillnad på grunden skada. Om maken till exempel är 

frånvarande utan skäl kan makan ansöka om äktenskapsskillnad om hon lider skada på grund 

av hans frånfälle. Samma sak gäller om maken döms till fängelse eller vägrar försörja henne 

på lämpligt vis. Rapporten anger att en kvinna också kan begära äktenskapsskillnad enligt lag. 

 

Kommitténs betänkande 

Kommittén vill att Saudiarabien klargör vilken roll domstolarna som handlägger frågor om 

personlig status spelar i förhållande till äktenskap och familjerättsliga förfaranden och seder. 

Saudiarabien ska också uppge vilken som är den lagliga minimiåldern för att ingå äktenskap 
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för kvinnor och för män, huruvida den är densamma för kvinnor och män och om den över-

ensstämmer med myndighetsåldern som föreskrivs i FN:s barnkonvention.
282

 

   I Kommitténs slutliga observationer rekommenderas Saudiarabien att rent faktiskt införa 

minimiåldern 18 år för giftermål för både kvinnor och män i enlighet med artikel 16.2 

CEDAW, samt introducera rättsreformer som ger kvinnor lika rättigheter som män i förhål-

lande till äktenskap, skilsmässa, vårdnad av barm och arvsrätt. Saudiarabien uppmanas upp-

höra med polygami enligt Kommitténs Allmänna rekommendation nr. 21.
283

 

 

Skuggrapport 

I sin skuggrapport skriver SWR att rapporten av det saudiska National Society for Human 

Rights anger att kvinnor lider av missförhållanden, de tvingas de gifta sig och ibland hindras 

de gifta sig med den de vill. Det alternativet som finns för kvinnor att initiera äktenskapsskill-

nad (khul) är en rättighet för en muslimsk kvinna, som trots att den erkänns är ytterst begrän-

sad, liksom att bestämma vårdnad över barn och underhåll. Äktenskapsskillnaden är helt kon-

trollerad från mannens sida, han har ensidig rätt att upphäva det om det inte i äktenskapsför-

ordet skrivits in att makan har rätt att bestämma om äktenskapsskillnad. Emellertid tillåts 

denna rätt sällan av den som utfärdar äktenskap. När en kvinna ansöker om äktenskapsskill-

nad på grund av att hon blir utsatt för våld kräver domaren bevis som knappast är tillgängliga 

för henne, givet kvinnans oförmåga att få tillträde till domstolar, sjukhus, vittnen etc.
284

 

   Enligt den rättsskola som följs i Saudiarabien, samt dess praxis, ges vårdnaden om en dotter 

till modern till dess att dottern fyller sju, och en son tills han fyller nio, förutsatt att inte mo-

dern gifter om sig. Efter detta förs barnet till sin fader, oavsett dess egen vilja. Att avgöra vem 

som är mest lämpad som vårdnadshavare är inte aktuellt. Fadern har således alltid denna rätt, 

oavsett om han skulle vara missbrukare eller våldsam. Uppfattningen om en moders förmåga 

att ha vårdnaden om sitt barn kan påverkas av att hon inte täcker sitt ansikte, lyssnar på musik 

eller har satellit-tv. Det godtyckliga avgörandet ligger hos domaren, i brist på positiv lagstift-

ning på området. Från faderns sida kan han, avseende det faktum att en han i fall av äkten-

skapsskillnad ska betala underhåll för barnet och den före detta makan, misslyckas med detta 
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ett flertal gånger utan konsekvenser eftersom det inte finns någon exekutiv myndighet som 

kan genomdriva domar eller utmäta lön.
285

 

   En kvinna har ingen rätt att bestämma antalet barn hon vill föda, om inte en ömsesidig för-

ståelse mellan makarna finns. Vid skuggrapportens tillkomst hade fråga om registrering av 

födelseattest för nyfödd nyligen kodifierats i positiv lag. Tidigare tillkom rätten endast man-

nen, och då kunde ett barn förbli oregistrerat ända tills fadern gjorde det i egen person. Enligt 

de nya reglerna kan modern dock fortfarande inte registrera sitt barn själv; under en månads 

tid tillkommer rätten fadern och sedan övergår rätten till en annan man i familjen som är över 

17 år. Förmyndarskap över barn tilldelas oftast fadern. I linje med hanbalitisk praxis innehar 

fadern det enda förmyndarskapet för barn. Om fadern skulle avlida övergår förmyndarskapet 

till en farbror eller annan manlig släktning.
286

 

   Vid äktenskapsskillnad har en kvinna ingen rätt till sin makes tillhörigheter, därför får hon 

vid skilsmässa ingen kompensation, om hon inte har vårdnaden över barnen. Är barnen över 

åldrarna sju och nio skils modern även från barnen, som kommer att stanna hos sin fader. Det 

finns ingen minimiålder för giftermål för varken pojkar eller flickor.
287

 

 

Diskussion och analys  

HRW skriver i sin rapport att avsaknaden av fulla rättsliga befogenheter påverkar skilda kvin-

nor och änkor särskilt, av vilka många finner det extremt svårt att överleva i Saudiarabien 

utan en manlig förmyndare som vill och kan ta sig an statens byråkrati för hennes skull. Myn-

digheterna överför vanligtvis förmyndarskapet på den närmaste manliga släktingen för skilda 

kvinnor och änkor. Vissa utländska kvinnor som fått saudiskt medborgarskap genom gifter-

mål och sedermera skiljt sig men kvarstannat i Saudiarabien för att träffa sina barn, är då utan 

förmyndare och blir i praktiken persona non grata. En sådan kvinna HRW intervjuat berät-

tade att hennes situation såg ut som så att hon hade ett pass som var registrerat som att hon var 

”gift”, för vilket hon skulle behöva sin före detta makes tillstånd att resa med, och för att byta 

passet till ett singel-pass behövde hon ett identitetskort. För att få ett identitetskort måste hon 

dock också ha en förmyndares tillstånd. Som ogift hade hon inte längre någon förmyndare. 
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Dessutom var hon rädd att om hon lämnade Saudiarabien myndigheterna inte skulle släppa in 

henne igen och hon skulle inte få träffa sina barn.
288

  

   Saudiarabiens lag som behandlar personlig status är baserade på sharî’a och däri ses äkten-

skapet som ett kontrakt där båda parter måste samtycka, varav den ena ger ett anbud och den 

andre accepterar. De saudiska myndigheterna har dock begränsat kvinnors rätt att frivilligt 

ingå äktenskap med den hon väljer, genom att kräva att de ska ha tillåtelse av sin manliga 

förmyndare. Förmyndarskap inom äktenskapet finns i två typer; förmyndarskap med rätten till 

tvång och förmyndarskap utan rätten till tvång. Enligt de lärda juristernas åsikter i den han-

balitiska rättsskolan står det en förmyndare som är fader eller farfader för en omyndig flicka 

eller en flicka som är oskuld fritt att godkänna ett äktenskap för i hennes ställe utan att konsul-

tera flickan själv. Däremot rekommenderar hanbali-jurister att myndiga kvinnor som är 

oskulder och flickor som är omyndiga men som varit gift tidigare ska ge sitt samtycke till 

giftermål. Förmyndaren har också en ensidig rätt att upplösa äktenskapet om de anser dem 

opassande.
289

 Dessa förhållanden strider direkt mot artikel 16 enligt vilken en kvinna har rät-

ten att fritt välja vem hon vill gifta sig med och huruvida hon vill gifta sig över huvud taget.  

   Vad gäller äktenskapets upplösning har redogjorts ovan för att möjligheten till äktenskaps-

skillnad är helt kontrollerad av mannen som har ensidig rätt att upphäva äktenskapet. Även 

detta står i direkt strid med konventionsstatens skyldighet att tillförsäkra kvinnor och män 

samma rättigheter under ett äktenskap och vid dess upplösning, samt kravet på likhet inför 

lagen. Kvinnor har extremt små möjligheter att påverka sin situation inom ett äktenskap, men 

också utanför, då hon alltid står under någon annans förmyndarskap. Hon har inte heller nå-

gon egentlig bestämmanderätt över sina barn, vilket blir särskilt tydlig i den reservation Sau-

diarabien gjort mot artikel 9.2, som föreskriver att kvinnor ska ha samma rättigheter som män 

i fråga om sina barns medborgarskap. Saudiarabien har i rapporten till Kommittén uttalat att 

beaktat de internationella traktat och konventioner staten är ansluten till anses medborgarskap 

vara en fråga som faller inom den nationella jurisdiktionen hos varje stat.
290

 Detta är ett tyd-

ligt exempel på situation som uppstår på grund av Saudiarabien anser sin nationella rätt, 

sharî’a, stå högre än den internationella, CEDAW. Detta strider helt mot den internationella 

rätten och bekräftar ännu en gång vilken underordnad roll kvinnan tillskrivs i Saudiarabiens 

rättssystem. 
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6.      FRAMTIDSUTSIKTER OCH AVSLUTANDE KOMMENTAR 

 

6.1 Framtidsutsikter  

Stater behöver konkreta åtgärder för att förebygga kränkningar av kvinnors rättigheter, åtgär-

derna kan dock inte endast omfatta statens förpliktelser utan involverar i högsta grad indivi-

ders handlingar som normalt sett faller utanför det folkrättsliga systemet. Individer behöver se 

tydligare riktlinjer, exempelvis avseende våld mot kvinnor inom nära relationer, och ska 

kunna ställa ytterligare krav på staten än själva hanteringen av MR-kränkningar. Ett sätt att 

komma till rätta med kränkningar av kvinnors rättigheter är exempelvis att arbeta med sociala 

normer och åtgärder som förebygger och hindrar problematiken innan de utgör en faktisk 

MR-kränkning, trots att sådana konkretiserade förebyggande åtgärder sällan stipuleras explicit 

i konventioner. CEDAW anger till exempel sällan hur staten de facto ska uppnå konvention-

ens uppställda rättigheter och principer utan stipulerar oftast enbart att staten ska ”vidta alla 

lämpliga åtgärder” för att tillgodose uppställda krav.  

   Främjandet av kvinnors rättigheter kommer i det följande att diskuteras utifrån tre aspekter: 

icke-statliga aktörer, due diligence och ijtihad. Två av aspekterna, icke-statliga aktörer och 

due diligence, verkar generellt för främjandet av kvinnors rättigheter medan den tredje 

aspekten, ijtihad, är specifik för utvecklingen av kvinnors rättigheter inom islamisk rätt. 

 

Icke-statliga aktörer  

Stater utgör de huvudsakliga aktörerna vad gäller den internationella MR-rätten. Stater skapar 

och befäster de lagar och förordningar som ska harmonisera med antagna traktater, traktater 

som utformas och antas genom mellanstatliga organisationer som exempelvis EU och FN. 

Vidare fyller stater en viktig funktion att övervaka och genomföra skyldigheter för politiska 

organ under tillsyn av varierade MR-mekanismer. I förevarande fall har Marocko och Saudia-

rabien uttryckt, om än med reservationer, samtycke till att följa de internationella regler 

CEDAW stipulerar. Genom staternas anslutande till CEDAW har staterna skapat övervakande 

MR-mekanismer, exempelvis det konsultativa råd för mänskliga rättigheter som Marocko 

antagit inför deras kombinerade tredje och fjärde periodiska rapport till Kommittén
291

, för att 
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förbättra staternas tillförlitlighet. Således spelar Kommittén en mycket viktig roll genom att 

göra staternas skyldigheter enligt CEDAW mer konkreta.
292

   

   Stater är emellertid inte de enda aktörer som har inflytande över individers mänskliga rät-

tigheter. Icke-statliga aktörers inflytande har ökat markant och fyller inte längre enbart syftet 

att vara opinionsbildande och stärka rörelser inom det civila samhället. Aktörerna har ett ökat 

inflytande exempelvis vad gäller konflikter och fredsbevarande insatser, ibland i den utsträck-

ning att de inom fattiga och underutvecklade länder agerar substitut för landets beslutsfattande 

organ.
293

  

  Icke-statliga aktörer är mångfacetterade och till gruppen räknas bland annat icke-statliga 

organisationer, transnationella företag och individer. Genom de icke-statliga aktörernas ökade 

inflytande på den internationella arenan är de kapabla till att både direkt och indirekt kränka 

mänskliga rättigheter men också underlätta främjandet av dem. Transnationella företag kan 

ibland besitta mer makt än nationella regeringar och deras aktivitet kan således också påverka 

åtnjutandet av mänskliga rättigheter. Genom regleringar som exempelvis könskvoteringar kan 

företagen stärka kvinnors etablering inom arbetsmarknaden men kan också bidra till diskrimi-

nering av kvinnor genom bland annat undermålig lönesättning i jämförelse med män.
294

    

   Individer intar dock en särpräglad ställning i jämförelse med andra icke-statliga aktörer. 

Agerande från icke-statliga organisationer och transnationella företag förblir inte sällan ore-

glerade av stater med anledning av deras starka och oberoende ställning gentemot staten. 

Straffrihet för MR-kränkningar utförda av individer utgör sällan resultatet av en dominerande 

ställning utan visar oftast på statens misslyckande att utöva due diligence för att förebygga 

och bekämpa sådana kränkningar.
295

  

   Med anledning av att stater inte alltid antar nödvändiga åtgärder för att förebygga icke-

statliga aktörers MR-kränkningar följer också det faktum att icke-statliga aktörer sällan hålls 

ansvariga på nationell nivå för sådana kränkningar, dessutom är det av yttersta vikt i detta 

hänseende att påminna om att MR-kränkningar inte är sanktionerade genom annat än de poli-

tiska påtryckningar som bland annat FN:s kommittéer och andra stater kan utöva. Dessutom 
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kan inte icke-statliga aktörer hållas ansvariga under processer etablerade under internationella 

MR-instrument, bara stater kan ratificera sådana instrument och acceptera övervakningsorga-

nets kompetens att tillse instrumentets efterlevnad. Däremot kan en icke-statlig aktörs MR-

kränkning göra en stat ansvarig på internationell nivå om exempelvis staten misslyckats att 

agera efter due diligence för att förebygga eller besvara kränkningen. Det finns därför en 

lucka vad gäller skyddet av mänskliga rättigheter.
296

    

   CEDAW står, som tidigare anfört, ut bland MR-traktater och ålägger konventionsstater att 

anta åtgärder inte bara för att statliga och offentliga organ ska avskaffa diskriminering, utan 

också för avskaffande av diskriminering inom den privata sfären. Således påverkar icke-

statliga aktörers agerande i hög grad både främjandet av kvinnors rättigheter, efterlevnaden av 

CEDAW och har dessutom ett större inflytande på statsansvaret i jämförelse med andra MR-

traktater.
297

 En stor del av främjandet av kvinnors rättigheter i Saudiarabien och Marocko 

åvilar dessa icke-statliga aktörer, inte minst gällande individers vidmakthållande av patriar-

kala strukturer och då i synnerhet beträffande familjerelationer och kvinnligt underordnande.  

 

Due diligence 

Konceptet om due diligence är relativt nytt i MR-kontext och har sina rötter i praxis utformad 

i regionala MR-domstolar. Konceptet ålägger en stat ett ansvar att agera, bland annat genom 

att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter. Stater är skyldiga att respektera 

mänskliga rättigheter både genom statstjänstemän och statsapparaten. Statens åtgärder ska 

följa internationella MR-normer och standarder vilket således inkluderar de principer och rät-

tigheter CEDAW stipulerar, genom artikel 2(e) i konventionen åtar sig också konventionssta-

ter att vidta åtgärder för att avskaffa diskriminering från icke-statliga aktörer.
298

 Således kan 

anföras att konceptet om due diligence är ett sätt att mäta hur väl en stat implementerat inter-

nationella MR-skyldigheter i en viss situation.  

   Som tidigare anförts faller traditionellt sett icke-statliga aktörers handlingar utanför folkrät-

tens område men kan ådra en stat ansvar genom statens underlåtenhet att vidta adekvata åt-

gärder för att hindra MR-kränkningar.
299

 Kränkningar av kvinnors rättigheter utövas, som 
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tidigare anförts, inte sällan inom den privata sfären, bland annat genom våld inom nära relat-

ioner men också genom det stadiga patriarkala förtryck som sedvänjor givit upphov till. Indi-

vider och andra icke-statliga aktörer är därmed i hög utsträckning involverade i sådana kränk-

ningar medan ansvaret faller tillbaka på staten. Det bör således ligga i statens intresse att ut-

forma lagstiftning, politik och offentliga strategier för att på bästa sätt begränsa diskrimine-

ringen av kvinnor oavsett om diskrimineringen utförs inom den privata eller offentliga sfären, 

i synnerhet med anledning av den ökade makt icke-statliga aktörer åtnjuter. 

   Genom bland annat Kommitténs roll som övervakningsmekanism kommer både Saudiara-

bien och Marockos frihet att oberoende utforma lagstiftning, politik och offentliga strategier 

för att anses ha uppfyllt rättigheterna stipulerade i CEDAW att inskränkas. Det bidrar till att 

konceptet om due diligence, och därmed staters ansvar att förebygga kränkningar av kvinnors 

rättigheter, kommer att bli alltmer relevant inom den folkrättsliga MR-kontexten.   

 

Ijtihad 

Som tidigare nämnts är ijtihad en del av fiqh, som innebär ett utövande av juridisk argumen-

tation angående en fråga eller ett område där varken Koranen eller sunnan erbjuder svar. Det 

är en slags tolkning och tillämpning av sharî’a i konkreta situationer.
300

 Det finns en lång 

tradition av användandet av ijtihad i islam som en strävan efter att tolka islams läror, vilket 

skett under århundraden med starkt juridiskt stöd.
301

 

   Det finns de som argumenterar för att ijtihad är en metod genom vilken muslimska jurister 

skulle kunna föra den traditionella islamiska rätten i riktning mot det moderna samhället. Det 

var den metoden som användes av kvalificerade jurister för att tolka Guds dekret och skapa 

Koranen och profetens handlingar i litteraturen som kom att utgöra sunnan. Dagens islamiska 

rätt skulle med andra ord inte existera utan användandet av ijtihad. Ett aktivt och engagerat 

användande av självständig juridisk argumentation argumenteras således av vissa muslimska 

jurister vara nödvändigt för att kunna följa profetens exempel och de tidiga lärorna. Metoden 

har brukats sedan tidig muslimsk historia och användes för att kunna utveckla den positiva 
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rätten. Det har även hävdats att det naturliga resultatet av ijtihad måste vara en skillnad i tidi-

gare och senare juristers argumentation och att ijtihad därmed är en fortgående process.
302

 

   Ijtihad är rätten att använda sig av nytt självständigt resonerande genom att kringgå den 

nuvarande regleringen av islamisk rätt så som stipulerad utifrån de etablerade rättsskolorna, 

men ändå hålla sig inom ramarna för Koranen och sunnan, vilket är sanktionerat i desamma. 

Eftersom islamisk rätt sanktionerar användandet av ijtihad kan därmed argumenteras för att 

ijtihad är en rättfärdigad metod för muslimska jurister att göra nya tolkningar av vad som gäl-

ler för kvinnors rättigheter, för att på så sätt utveckla dem inom den islamiska rätten.
303

 

   Om moderna jurister idag skulle använda sig av en självständig analys och juridisk argu-

mentation på områden som inte tydligt klargörs direkt i Koranen eller sunnan, skulle en ny-

tolkning kunna ske på området för kvinnors rättigheter inom islamisk rätt. Många av de tradit-

ioner och seder som idag av de olika islamiska rättsskolorna anses vara del av sharî’a och 

som placerar kvinnan i en underlägsen position jämfört med mannen skulle således kunna 

omtolkas och anpassas till samhället så som det ser ut idag, så länge det inte strider mot Kora-

nen eller sunnan. Ett exempel på användning av ijtihad är Marockos ändrade familjerättsliga 

lagstiftning som skedde 2004 som således var ett rättfärdigat användande av islamisk juridisk 

auktoritet. Marocko använde sig av mycket gamla bestämmelser i sharî’a som är helt i över-

ensstämmelse med jämlika principer som den traditionella patriarkala rättsvetenskapen förbi-

sett under lång tid. De som argumenterar för ijtihad menar att metoden skulle kunna under-

lätta bevarandet av sharî’a, anpassat efter dagens moderna samhälle, istället för att rättssy-

stemet i dagens moderna värld skulle dö ut och bytas ut.
304

 

   En tillämpning av metoden ijtihad inom islamisk rätt skulle således kunna öppna upp rättsy-

stemet för en utveckling av kvinnors rättigheter, med ett visst stöd av sharî’a på vissa områ-

den. Dock finns också de konservativa motståndarna inom den islamiska rätten som anser att 

det inte går att tolka om och gå runt den gamla jurisprudensen. Därtill finns även de som tror 

att det islamiska rättssystemet inte kommer att hålla, eftersom sharî’a utgör grunden och är 

alltför föråldrad.  

   Trots att de flesta jurister är överens om att det krävs särskilt kvalificerade rättslärda perso-

ner för att använda sig av ijtihad finns också en argumentation som lämnar utrymme för att 

andra kvalificerade jurister och lärda individer som har ett kreativt sinne ska kunna använda 

sig av metoden. Om dessa individer som tillåts tolka rätten genom ijtihad skulle utgöras av de 
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icke-statliga aktörer som nämnts ovan skulle möjligheten att påverka en utveckling av kvin-

nors rättigheter vara än större.  

 

 

6.2 Avslutande kommentar  

Som uppsatsen anfört existerar ingen homogen islamisk rätt, den islamiska rätten består av 

många olika tolkningar och flera olika rättsskolor. Att titta på två utvalda stater, i förevarande 

fall Marocko och Saudiarabien, visar på den breda tillämpningen av islamisk rätt där Saudia-

rabien genom den hanbalitiska rättsskolan ger uttryck för en strikt konservativ tolkning av 

sharî'a medan Marocko, genom den malikitiska rättsskolan belyser hur modernistiska tolk-

ningar av de primära islamiska rättskällorna bidrar till ett avancemang för skyddet av kvinnors 

rättigheter. Utan tillämpning av moderna tolkningar hade den marockanska familjerättsliga 

lagstiftningen antagligen inte kunnat reformeras i samma utsträckning. Genom de olika syns-

ätten på hur och om tolkningar av sharî'a får ske möter de utvalda staterna olika svårigheter 

med att befästa och avancera skyddet av kvinnors rättigheter så att bestämmelserna harmoni-

serar med både internationella standarder och de primära islamiska källorna. 

   Efterlevnaden av CEDAW, och således skyddet av kvinnors rättigheter, påverkas därmed i 

hög utsträckning av att Marocko och Saudiarabien tillämpar ett rättssystem influerat av 

sharî'a. Staterna är måna om att bevara religion, traditioner och sedvänjor. I Marocko är den 

islamiska rätten främst närvarande inom den familjerättsliga lagstiftningen, en lagstiftning 

som har sina rötter i religion och sedvänjor. Av detta har också nya sedvänjor befästs vilka 

främst uppmuntrar kvinnan till att lyda män samt att vara en god maka och moder. Tidigare 

följde också principer om mäns auktoritet över kvinnor vilka nu har uteslutits ur lagstiftning-

en, däremot vidmakthålls de sedvänjor som både skapat fenomenet och trätt i dess kölvatten. 

Det återstår därmed att se hur länge uråldriga sedvänjor kan upprätthållas utan legislativt fäste 

och dessutom i en stat där kvinnorättsaktivistier tar större plats än någonsin tidigare. 

   Själva implementeringen och tillämpningen av CEDAW påverkas obestridligen av närvaron 

av den islamiska rätten, i synnerhet beträffande stereotypa attityder och beteendemönster. 

Stater som implementerar en konvention som stipulerar rättigheter för kvinnor som, både på 

religiösa, och inte sällan legislativa grunder, har en underordnad ställning resulterar naturligt-

vis i att staten ådrar sig större ansträngningar och måste avvara mer resurser för att leva upp 

till konventionens juridiskt bindande standarder. Något som medför och bevisar de ofta om-

fattande reservationer muslimska stater tenderar att utfärda vid ratificeringen av CEDAW. 
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      Lagstiftning speglar rådande attityder i samhället. Om attityder och normuppfattningar 

förändras kommer en utveckling i lagstiftningen ske som ett resultat av den förändringen. Att 

införa lagstiftning som tillförsäkrar kvinnor rättigheter de tidigare inte tillerkänts kan vara 

mycket svårt om man inte också lyckas förändra attityderna i förhållande till just kvinnors 

rättigheter. Detta är utmaningen som implementeringen av CEDAW i stater som Marocko och 

Saudiarabien står inför, stater där patriarkala strukturer fått styra och influera rättsystemet 

eller delar av det under lång tid. I Saudiarabiens fall har kvinnor länge helt exkluderats från 

det offentliga rummet, framför allt genom att de fråntagits sin myndighet och därmed rätten 

att besluta om sin egen person. Att förutsättningar för att arbeta mot förändring saknas för 

enskilda individer i samhället är varför konventionen ålägger staterna att införa lämpliga åt-

gärder som ska möjliggöra sådana reformer. När ett samhälle ser ut som det gör i Saudiara-

bien krävs framför allt att staten vidtar åtgärder i lagstiftning och i sina offentliga myndigheter 

som utåt kan verka för en attitydförändring och tillhandahålla verktygen för enskilda indivi-

der. Saudiarabien har knappt visat att de på allvar försöker vidta åtgärder på dessa områden. 

Även för Marockos del finns mycket kvar att göra, till exempel att befästa principen om jäm-

ställdhet i lagstiftningen. 

   Som anförts i föregående kapitel ökar, på både gott och ont, de icke-statliga aktörernas in-

flytande över stater. De omfattande legislativa reformer Marocko genomdrivit under det sen-

aste decenniet hade troligtvis inte varit av samma dignitet utan närvaron av icke-statliga orga-

nisationer. I synnerhet har kvinnorättsorganisationer som exempelvis ADFM, vilka bland an-

nat utarbetar omfattande skuggrapporter som kritiskt granskar staters implementering av 

CEDAW, genom aktivism utvecklat värdefulla bidrag till skyddet av kvinnors rättigheter. 

Genom att jämföra närvaron och aktivismen av oberoende icke-statliga organisationer i Ma-

rocko med frånvaron av dem i Saudiarabien manifesteras de icke-statliga aktörernas infly-

tande ytterligare. 

    Icke-statliga aktörer innehar också den oerhört viktiga rollen att bidra till att nya traditioner 

och sedvänjor etableras. De patriarkala strukturer som vidmakthålls genom kvinnligt under-

ordnande utövas i stor utsträckning inom den privata sfären. Staternas roll för att bidra till 

sådana reformer inkluderar att förbättra förutsättningarna genom att föregå med gott exempel, 

att befästa vilka värderingar staten strävar efter, att visa sin befolkning vad staten vill uppnå 

inom området, att uppmuntra jämställdhet och att tillgängliggöra jämställdhet såväl inom 

statsapparaten som för individer, företag och organisationer. Statens sätt att uppmuntra sådana 

strukturella förändringar måste inkludera politik, legislativa åtgärder, offentliga strategier och 

förebyggande åtgärder. Om staten underlåter att vidta sådana förebyggande åtgärder utsätts 
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statsansvaret genom konceptet om due diligence. Staten måste därmed arbeta med det faktum 

att icke-statliga aktörer, bland annat i form av individer, i form av män måste involveras. För 

det första: för att avskaffa kränkningar av kvinnors rättigheter, för det andra: för att undvika 

ett riskerande av statsansvaret. På så vis bör både Marocko och Saudiarabien inse behovet av 

att kvinnors rättigheter både främjas och avancerar. 

   Det ska avslutningsvis erinras om att arbetet med främjande av kvinnors rättigheter i högre 

grad måste involvera män. Kvinnor kan inte ensidigt bedriva kampen för sina rättigheter, män 

måste vilja bidra till att bereda vägen för dem. Män måste inse värdet av att kvinnors rättig-

heter avancerar, värdet av att kvinnor etablerar sig på arbetsmarknaden, värdet av att kvinnor 

sitter på beslutsfattande positioner och värdet av ett delat ansvaret inom familjen; män måste 

inse värdet av kvinnans jämlikhet och staten, vare sig influerad av islamisk rätt eller ej, måste 

bereda dem vägen dit.  
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