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The Islamic law (Sharia) in most of the countries in Middle East and North Africa has been 

the basis for modern laws which regulate issues such as marriage, divorce and inheritance. 

These laws (personal status law or family law) have been debated frequently in the last 

decades. 

 

There are those who consider personal status law (PSL) as unjust, male-biased and 

discriminating against women especially in the issue of divorce. On the other hand there are 

voices who call to go back to the Sharia, because muslims has to follow the islamic law and 

its values, they are universal as they claim. In this essay I try to enlighten these two points of 

view which can be found in the debate in Egypt. A country witch was first among the Arabic 

countries to adopt a modern jurisprudence. 

 

Despite several reforms in personal status law (PSL) in the last 80 years women groups and 

international organisations consider that there are much more to be done.  

This essay gives a historical background of Islamic jurisprudence, its development and 

islamic political ideas behind Sharia. It also describes PSL with divorce in focus. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 BAKGRUND OCH ÄMNESVAL 
 

Det pågår en livlig debatt om kvinnors rättigheter i arabvärlden. I argumentationerna för det 

ena eller andra ställningstagandet används ofta överensstämmelsen med islam som måttstock. 

Både motståndare och anhängare till kvinnors rättigheter försöker finna stöd för sina 

argument i Koranverser, profeten Muhammeds vägledningar eller andra teologiska skrifter. 

Inte oväntat finner de flesta argument för sina ställningstaganden i samma källor. 

I den arabiska delen av den muslimska välden har islam djupa rötter och majoriteten av 

människorna är starkt präglade av islams värderingar. Samhällslivet i stort, de politiska 

systemen och lagstiftningen i muslimska länder är också präglade av islam och dess 

värderingar. 

 

Islamisk lag (Sharia) är en huvudkälla, i en del muslimska länder den enda källan, till 

lagstiftningen. Inom områden som civilrätt och straffrätt har lagstiftningen i majoriteten av de 

muslimska länderna tagit efter europeiska modeller, men inte inom områden som rör familjen 

och kvinnors ställning i samhället.1 I muslimsks länder i Mellanöstern och Nordafrika är den 

islamiska lagen (Sharia) fortfarande grunden för de lagar som reglerar familjefrågor som 

äktenskap, skilsmässa och arvsrätt (personstatuslagen, PSL, och familjelagen är två 

benämningar som används med syfte på en och samma lag).  

 

Den islamiska lagen har utvecklats färdigt för omkring 1200 år sedan och den bär med sig 

mycket av dåtidens värderingar, som till exempel synen på familjen. Det moderna livet med 

den sociala utvecklingen som skett i samhället kräver förändringar i den islamiska lagen, så 

resonerade flera muslimska tänkare redan i slutet av 1800-talet. Det behövs en modern 

islamisk lag anpassad till det moderna samhället och som kombinerar islamisk tro och 

vetenskap, ansåg de muslimska tänkarna. 

 

                                                 
1 Den islamiska lagstiftningen (Sharia) appliceras på hela samhället i Saudiarabien. I de flesta arabiska länder är 
islamisk lag en viktig källa för konstitutionen också och Sharia används som vägledning i domstolar i de fall där 
det saknas specifik lagstiftning.  Nasir, Jamal J.The Islamic Law of personal Status, 2002 Kluwer Law 
International, The Netherlands The Netherlands, sid 15. 
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Ett av de första försöken till reformer gjordes i början på 1900-talet i Egypten, arabvärldens 

kulturella och politiskt tongivande centrum. Det var först i Egypten som en modern lag för 

reglering av familjefrågor stiftades där muslimska reformister var med och påverkade 

utformningen av lagen. Den moderna lagstiftningen och reformerna i Egypten kom att 

inspirera hela arabvärlden.  

 

Under hela 1900-talet har frågan om reformer i personstatuslagen, PSL, varit aktuell inte bara 

i Egypten utan också i andra arabiska länder. Kraven på reformer har ofta stärkts eller 

försvagats beroende på den politiska utvecklingen i muslimska länder. I Egypten, ända sedan 

PSL kom till för drygt 80 sedan, har hårda debatter pågått om fler reformer i lagen. Idag 

liksom i början på 1900-talet har debatten handlat om rättvisa mot kvinnor, sharia och 

islamiska värderingar.  

 

Den delen i personstatuslagen som vållar mest debatt och väcker starkaste reaktioner är 

skilsmässobestämmelserna som enligt kritikerna ger männen obegränsad makt  att bestämma 

vid en skilsmässa, medan kvinnorna är nästan maktlösa. Enligt dagens lagstiftning är det 

enbart kvinnor som måste vända sig till domstol för att skilja sig och det kan ta flera år innan 

en skilsmässa eventuellt beviljas. 

 

Personstatuslagen i Egypten är diskriminerande och har stora negativa konsekvenser för 

kvinnor, anser människorättsorganisationen Human Rights Watch. Kvinnor tvingas leva kvar 

i äktenskap där de utsätts för våld och det på grund av att lagstiftningen gör det svårt för 

kvinnor att snabbt skilja sig, anser organisationen. 

 

Från ett västerländskt jämställdhetsperspektiv är PSL, vars grund är islamisk lag, 

diskriminerande mot kvinnor på många sätt. Den pågående debatten om lagen och behovet av 

ändringar är intressant inte bara ut ett jämställdhetsperspektiv utan också ur ett demokratiskt 

perspektiv i länder där kvinnors rättigheter starkt begränsade.  

 

Personstatuslagen eller familjlagen som den också kallas, kan i vissa detaljer skilja sig från 

det ena muslimska landet till det andra trots att grunden för lagen är densamma nämligen 

islamisk lag (Sharia). Skillnaderna kan exempelvis handla om domstolarnas möjlighet att 

besluta om en skilsmässa och på vilka grunder en domare kan besluta om en skilsmässa. 
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Beroende på en rad faktorer och inte minst vilken islamisk rättskola landet följer, har 

utvecklingen i lagstiftningen i olika muslimska länder gått åt olika håll. I uppsatsen har jag 

valt lagstiftningen i ett muslimskt land (motiveringen av Egypten framgår av tidigare nämnda 

anledningar) men valet betyder inte att Egypten i sammanhanget är representativt för hur 

utvecklingen har sett ut i andra muslimska länder.  

Den pågående debatten i Egypten om skilsmässa i lagstiftningen förekommer i en del andra 

muslimska länder. Men inte heller det kan betraktas som representativt för alla muslimska 

länder eftersom problematiken och lagstiftningen kan se olika i olika länder. 

 

1.2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

Äktenskap är en viktig institution inom islam som betraktar familjen som central i samhället. 

Skilsmässa som tecken på ett misslyckat äktenskap är därför negativt laddad och kallas för 

den ”mest förhatliga av alla tillåtna saker” inom islam. Lagstiftningen som reglerar skilsmässa 

i Egypten och i de flesta muslimska länder bygger på islamisk lag, Sharia, från drygt ett tusen 

år tillbaka. Det pågår en debatt mellan de som menar att dagens lagstiftning måste reformeras 

och anpassas till dagens samhälle och de som anser att islamiska värderingar är universella 

och Sharia som bärare av islams värderingar ska gälla även idag. Uppsatsens syfte är att 

belysa den pågående debatten i Egypten med fokus på skilsmässa. Uppsatsen undersöker inte 

om eller hur PSL i sin utformning eller andemening överensstämmer med Sharia.  

 

En viktig fråga i personstatuslagen i Egypten som diskuterats i decennier och där åsikterna 

starkt går isär är kvinnors möjligheter att skilja sig. För att kunna nå uppsatsens syfte och 

belysa debatten ställs två forskningsfrågor. Den första, med beskrivande syfte, är nödvändig 

för att förstå den pågående debatten. Den andra forskningsfrågan är analyserande där olika 

ståndpunkter och krav på förändringar kommer fram.  

       1-  Hur ser personstatuslagen ut i Egypten och vad går skilsmässobestämmelserna ut på? 

2-  De krafter som förespråkar ändringar i personstatuslagen i Egypten, vad vill de ändra 

på och varför? 

 

1.3 METODISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH MATERIAL 

 

Dagens debatt om kvinnors rättigheter i skilsmässofrågan i Egypten pågår i flera andra länder 

i Mellanöstern och Nordafrika där Sharia är grunden för familjelagar. Debatten i olika länder 
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kan skilja sig åt beroende på flera faktorer bland andra; det politiska läget, styrkeförhållanden 

mellan olika krafter som vill ändra eller behålla rådande ordning, vilken islamisk rättskola 

landet följer och även hur dagens lagstiftning ser ut.  

Valet av ett land, Egypten, betyder en fallstudie med möjlighet till en djupare analys av 

debatten än vad fallet skulle bli med flera länder som enheter i uppsatsen. Den pågående 

debatten i Egypten är nästan omöjligt att förstå utan en historisk bakgrund om hur islamisk lag 

kom till; omständigheterna, utvecklingen, konflikter och reformer som rör just islamisk lag.  

 

Med en utförlig historisk bakgrund, förklaringar och definitioner försöker uppsatsen redovisa 

för olika perioder, idéhistoriska aspekter och händelser som haft betydelse i utvecklingen av 

den islamiska lagstiftningen. Tanken är att ge uppsatsens läsare dels en grund för att förstå 

dagens lagstiftning som har sin grund i Sharia och dels möjlighet att förstå dagens debatt och 

argumentationen för och emot förändringar i lagstiftningen och med det nå uppsatsens syfte 

att belysa den pågående debatten om skilsmässa i Egypten. De åsikter som stödjer den 

rådande ordningen och lagstiftningen i Egypten är mycket mer dominerande än de som 

förespråkar stora lagändringar. Uppsatsen försöker belysa debatten genom att ta upp de mest 

förekommande åsikterna i debatten utan att kartlägga representativiteten för den ena eller 

andra åsikten.   

 

Oavsett ämne och fokus ger flera av de källor som används i uppsatsen utrymme åt den 

historiska utvecklingen. Antony Black 2 om islams politiska idé, Jamal. J. Nasir om juridik i 

islam, John E. Esposito om familjelagen och Azza M. Karam om feminism, islam och stat, 

alla ger en historisk bakgrund för att läsaren, om han eller hon inte är muslim, ska kunna sätta 

sig in i ämnet.  

Azza M. Karams bok ”Women, Islamisms and the State” 3 och ”Skild från rättvisa” en rapport 

från Human Rights Watch4  är två källor som har varit särskilt viktiga för att belysa debatten 

om kvinnors rättigheter i att begära skilsmässa i Egypten. Boken publicerades 1998 och 

rapporten 2004, båda källorna kan betraktas som relevanta eftersom de belyser olika 

ståndpunkter som har varit och fortfarande är aktuella i debatten. I båda källorna finns 
                                                 
2 Antony Black, professor i politiska idéers historia vid universitet i Dundee. 
3 Författaren för boken “Women, Islamisms and the State” är Azza M. Karam. Hon har skrivit flera böcker om 
kvinnor, feminism och politisk islam. Azza M. Karam har arbetat på IDEA ”International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance” i Sverige och idag är hon rådgivare för FN:s utvecklingsprogram UNDP, 
regionala byrån för arabiska länder.    
4 Human Rights Watch är en känd internationell organisation som arbetar för mänskliga rättigheten med bas i 
USA men med kontor i flera andra länder. Human Rights Watch undersöker kränkningar av mänskliga 
rättigheter i olika länder och publicerar resultatet av sina undersökningar.     
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argument för och emot förändringar i personstatuslagen i Egypten. I den här uppsatsen har jag 

också använt tidningsartiklar, tv-intervjuer och egna kunskaper om islam och arabländerna. 

Mina yrkeserfarenheter som journalist där jag bland annat bevakat arabiska medier har också 

använts i uppsatsen, särskilt i den delen där debatten analyseras. 

 

För analysen har jag valt tre huvudaspekter i debatten; 1) jämställdhet 2) kvinnor och 

grunderna för att söka skilsmässa 3) konsekvenserna av en skilsmässa. De tre aspekterna är 

valda efter teoretisk anknytning och logiskt resonemang. Aspekterna kommer att analyseras 

för att kunna besvara forskningsfrågorna och därmed uppnå uppsatsens syfte. 

 

Uppsatsen tar inte upp alla delar av personstatuslagen utan enbart skilsmässa. Motiveringen är 

dels att debatten för det mesta handlat om just skilsmässa och inte äktenskap eller arvsrätt och 

dels för att göra uppgiften hanterbar.  

 

Så vitt jag vet finns ingen tidigare forskning kring skilsmässa i lagstiftningen och dess 

värdegrund som specifikt ämne. Frågan verkar vara känsligt framför allt i arabiska länder. Det 

finns en del forskningar om feminism, islam och politik som främst tar upp ämnet ur ett 

politiskt perspektiv, skilsmässa är ofta en liten del av forskningen. 

 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

Koranen: Bland muslimer är Koranen islams heliga skrift, Guds ord och källan till islams 

värderingar. Koranen är Guds budskap till mänskligheter nedsänt till profeten Muhammed. 

Enligt islam fick Profeten Muhammeds Koranens första vers år 610 e.Kr och den sista versen 

23 år senare. 

Sharia: Den religiösa lagen i Islam, den islamiska rätten. 

Sunna: Profeten Muhammeds beteenden, gärningar och vägledningar, finns bevarade i 

hadither. 

Hadith : Traditionen som har med Profeten Muhammeds leverne att göra (vad han gjorde, 

sade, förbjöd, accepterade i samband vad andra i hans närhet hade sagt och gjort). De första 

försöken att samla in hadither (för det mesta i berättande form från person till person) gjordes 

på 800-talets andra hälft, alltså långt efter Profeten Muhammeds död på 632. Det finns sex 
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samlingar av profeten Muhammeds traditioner bevarade i hadither, de har hög status och 

används som auktoritativa källor. 

Sunni och shia: Grunden till att det skapades två huvudinriktningarna inom islam går långt 

tillbaka i historien. Efter Profeten Muhammeds död fanns det olika åsikter om vem som skulle 

bli Profeten Muhammeds efterträdare och vad ledarens roll och befogenheter ska vara. 

Sunnimuslimernas lära går ut på att ledaren (kalifen) utses eller väljs och han ska ha den 

politiska och militära ledningen men inte Profeten Muhammeds religiösa auktoritet. 

 

Hos shiamuslimer ska ledaren för det muslimska samfundet (imamen) vara en direkt ättling 

till Profeten Muhammed eller den förste imamen Ali (kusin till Profeten Muhammed och den 

fjärde kalifen efter hans död). Shiamuslimernas syn på imamens roll skiljer sig från 

sunnimuslimernas. Imamen är inte bara en politisk ledare utan också en religiös sådan, en 

syndfri, ofelbar och gudomlig inspirerad ledare som kan uttolka Guds vilja.    

Den shiamuslimska minoriteten inom islam splittrades under historiens gång på grund av 

oenighet kring vem som skulle bli det shiitiska samfundets ledare. Shiamuslimer tror på att 

den sista imamen (Mahdi) återkommer en dag för att skapa ett idealiskt islamiskt samhälle där 

rättvisa ska råda. För sunnimuslimer innebar Profeten Muhammeds död slutet på den 

gudomliga vägledningen och i de frågor där det inte fanns vägledning i Koranen eller från 

Profeten Muhammed var det konsensus bland religiösa auktoriteter (rättslärda) som visade 

vägen. Sunnimuslimer utgör omkring 85-90 procent av alla muslimer i världen. 

Talaq: skilsmässa som enligt islamisk lag (Sharia) betyder en upplösning av ett gällande 

äktenskapligt kontrakt och endast mannen har rätt att upplösa äktenskapet.  

Talaq har sin betydelse i arabiska ordet tallaqa vilket betyder att befria en människa från en 

förpliktelse.  

Hemgift (mahr eller sadaq på arabiska): En summa pengar eller annan egendom som mannen 

betalar kvinnan som effekt av äktenskap.5 Hemgift delas ofta i två delar. Den första betalas till 

kvinnan när ett äktenskap sker och den andra delen vid en skilsmässa. Både sunni- och 

shiamuslimer anser att hemgift kan innehålla allt som kan värderas med pengar och är nyttig 

och rituellt ren.  

Iddah: Perioden efter slutet på ett äktenskap på grund av skilsmässa eller dödsfall där 

kvinnan inte får gifta om sig (ett år är maxgräns enligt egyptisk lagstiftning). Iddahperioden 

                                                 
5 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of personal Status, 2002 Kluwer Law International, The Netherlands, sid 83 
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har flera syften, däribland; a) att se om kvinnan är gravid  b) att ha en tid för fundering och 

eventuell försoning c) att betala hemgift.   

Qadi: domare som tillämpar islamisk lag (Sharia). 

Khula : Möjlighet för en kvinna att skilja sig och utan mannens godkännande. Kvinnan kan 

ansöka om skilsmässa för att livet med mannen är outhärdligt men hon behöver inte bevisa att 

hon lidit skada på grund av exempelvis misshandel. För att få ut en skilsmässa måste kvinnan 

avsäga sig rätten till det stöd som hon enligt lagen skulle ha fått under (väntetiden) Iddah. 

Kvinnan återlämnar all egendom och pengar som hon tidigare fått av mannen och avsäger sig 

rätten att få hemgiften som hon skulle ha fått vid skilsmässa.  

 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION OCH FÖRTYDLIGANDEN 

 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Inledningen är ett kapitel som följs av kapitel två med en 

historisk bakgrund om den islamiska rättstraditionen, dess utveckling och idéhistoriska 

aspekter. Kapitlet ger också en historisk bakgrund om utvecklingen av muslimsk familjrätt 

fram till vår moderna tid. Kapitel tre handlar om Egypten och personstatuslagen PSL med 

fokus på skilsmässa; historik, reformförsök och lagändringar. Kapitel fyra tar upp den 

pågående debatten om skilsmässobestämmelserna i PSL . I det sista kapitlet görs en analys av 

debatten och forskningsfrågorna besvaras för att senare avsluta uppsatsen med slutsatser och 

diskussioner. 

 

En del benämningar som används i uppsatsen exempelvis Profeten Muhammed, de rättledda 

Kaliferna kan uppfattas som värdeladdade.  

 

Mitt val att använda benämningarna beror dels på att de förekommer i de flesta källor som 

använts i uppsatsen och dels att en neutral form av benämningarna skulle kunna uppfattas som 

ännu mer värdeladdade. 

 

All översättning från arabiska och engelska är min egen översättning. Rapporten ”Skild från 

rättvisa” från Human Rights Watch finns både på engelska och arabiska. Mitt val av den 

arabiska varianten är medvetet eftersom jag utgår ifrån att intervjuerna i rapporten 

ursprungligen är gjorda på arabiska. 

 



 8 

2. ISLAMISK RÄTTSTRADITION 

 

Historiska uppgifter och fakta som jag använder i det här kapitlet kommer ifrån följande 

källor; Antony Blacks bok om islams politiska idé, Jamal. J. Nasirs bok om juridik i islam och 

John E. Espositos bok om familjelagen. 

 

För omkring 14 sekler sedan och i Saudiarabiens Mecka tog muslimernas Profet Muhammed 

(570-632) sina första steg för att sprida Islam. Idag är islam en världsreligion med flera 

hundra miljoner anhängare. 

 

Koranens principer och värderingar tillsammans med Profeten Muhammeds normerande 

beteenden och vägledningar (Sunna)6 blev senare grunden för en islamisk lag, Sharia. För 

muslimer är Sharia (vägen till vattenkällan) Guds vilja och Guds vägledning. Efter 

Muhammeds död och ända till våra dagar har islamisk lag varit den lagstiftning som styrt 

muslimernas liv i många områden i världen. I nationalstaternas tid har Sharia varit grunden 

för en del lagar och i vissa länder den enda källan för landets konstitution. 

 

Om Sharia, Koranen och Sunna som vi känner till idag är desamma som utvecklades för 

omkring 1200 år sedan är svårt att avgöra. Men en tillbakablick på den historiska 

utvecklingen av islamisk rätt kan ändå öka förståelsen för dagens Sharia som fortfarande 

används som grund för lagstiftning.  

För många muslimer är Sharia en vägledning i deras tro och sättet att vara som muslim. För 

muslimska samhällen i arabvärlden har Sharia historiskt haft en central och väsentlig roll i 

samhällsstyret, dess utveckling och skapande av en kulturell och social identitet. 

 

2.1 Historisk bakgrund  

 

Koranen är källans för islams värderingar, principer och moraliska direktiv. Koranen 

innehåller värderingar och generella principer snarare än en konkret och omfattade 

lagsamling. 

                                                 
6 Profeten Mohammeds gärningar och vägledningar har beskrivits och bevarats i Hadither vars historicitet och 
autencitet har ifrågasatts av västerländska forskare. ”…de flesta traditioner som tillskrivits Profeten Muhammed 
faktiskt skrevs mycket senare”. Esposito L. John, Islam den raka vägen, studentlitteratur 2001, svensk utgåva 
tryck år 2006, översättning Sven- Erik Torhell, sid 118. 
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Under perioden då islam spred sig över Arabiska halvön och den första islamiska 

statsbildningen började ta form, var Koranen och Muhammeds vägledningar grunden för att 

reglera samhället. Alltifrån familjerelationer till straffrätt, krigsföring, skatter, handel och 

teologi var frågor som avgjordes med vägledning av Koranen och Sunna. 

I de fall där det inte fanns någon vägledning i Koranen kunde profeten Muhammed tillfrågas. 

Under tiden då Profeten Muhammed levde kompletterades alltså Koranen med Sunna, det 

som Muhammed sade, gjorde, handlade eller förbjöd.  

 

I Koranen framgår vilken viktig och central roll Profeten Muhammed har dels som föredöme 7 

och dels som detaljförklarare av Koranens allmänna principer ”…Koranen sätter generella 

principer, det är Profetens uppgift att förklara dem i detaljer” 8. 

Att Sunna, Profeten Muhammeds traditioner och vägledningar får en sådan betydelse 

motiveras i Koranen med att Muhammeds ord egentligen är Guds ord ”His words are not his 

own devising”.9  

 

De värderingar, vägledningar och regler som finns i Koranen och Sunna och den relativt 

snabba spridningen av islam bör förstås i sitt historiska sammanhang, anser Antony Black, 

professor i idéhistoria. Islam sammanflätade sig själv med de lokala kulturerna framför allt 

med den arab-beduinska stamkulturen och den iranska arvsmonarkin. Enligt Antony Black 

försökte Profeten Muhammed åstadkomma en förändring i dåtidens samhälle genom att skapa 

en ny monoteism som passade klansamhället och dåtidens behov. Han gav araberna en 

mission för att erövra och omvandla världen.10  

 

Klansamhällens värderingar fortsatte leva in i den moral som Koranen lade grunderna till. 

Antony Black menar att islam kunde ge värderingar en allmängiltig och allsidig mening 

genom att beskriva det goda och det onda i termer av personliga förhållanden exempelvis i 

frågor om tro, sanningssägande, tacksamhet och lojalitet. Islam på det sättet revolutionerade 

klansamhället genom att sätta individen i centrum för det sociala ansvaret. 11 

 

                                                 
7 ”I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud 
och den yttersta dagen” (33:21). Esposito L. John, Islam den raka vägen, studentlitteratur 2001, svensk utgåva, 
tryck år 2006, översättning Sven- Erik Torhell, sid 117.  
8 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of personal Status, 2002 Kluwer Law International, The Netherlands, sid 3.  
9 Ibid, sid 3.  
10 Black, Antony, The History Of Islamic Political Thought, Edinburgh University Press Ltd, 2001, sid 10. 
11Ibid, sid 10. 
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Koranen och Sunna kom också att ifrågasätta vissa av de moraliska värderingarna i dåtidens 

förislamiska samhälle och genom olika vägledningar och bestämmelser öppna för reformer. 

Slaveri och kvinnors ställning i samhället är två exempel. Att tvinga slavinnor till prostitution 

fördömdes i Koranen som dessutom uppmuntrade slavägarna att befria sina slavar. Koranen i 

flera frågor som äktenskap, skilsmässa och arvsrätt kom med reformer som gynnade och 

stärkte kvinnans ställning jämfört med tidigare.   

 

Efter Profeten Muhammeds död 632 styrdes den nybildade islamiska statsbildningen i 30 år 

av de fyra rättledda Kaliferna (Kulafa Al-Rashidoon). Alla fyra var följeslagare till profeten 

Muhammed, levde i hans närhet och hade täta kontakter med honom.  

Frågan om vem som skulle leda muslimerna efter Profeten Muhammeds död splittrade 

muslimerna i två grupper, de som ville se en ledare som väljs efter samråd och de som ville ha 

en ledare som kommer från Profeten Muhammeds familj eller hans nära släkt.  

 

Den första gruppen stöddes av en majoritet av muslimer och kom senare att kallas för 

sunnimuslimer. De som reste krav på att ledaren ska vara från Profeten Muhammeds familj 

eller släkt var i minoritet och kom senare att kallas för shiamuslimer. De första tre kaliferna 

efter Muhammeds död valdes efter samråd. Den fjärde kalifen Ali var Profeten Muhammeds 

kusin, han och hans ättlingar blev de imamer som shiamuslimer ansåg ha haft rätten till att bli 

muslimernas ledare. 

 

För de fyra kaliferna fanns Koranen och Profeten Muhammeds Sunna att tillgå för att styra 

samhället och med hjälp av rådgivare kunde de fatta beslut i nya frågor som uppstod. Redan 

när Profeten Muhammed levde kom två andra källor till lagstiftning att användas. Den första 

var ijma (konsensus), enighet bland rättslärda och religiösa auktoriteter om en viss fråga. 12 

Den andra källan är ijtihaad (att anstränga sig intellektuellt eller att göra sitt bästa för att 

komma fram till en åsikt), det handlade om de rättslärdas egna argumenteringar och 

tolkningar.  

 

De två källorna ijmaa och ijtihaad skulle användas när Koranen och Sunna (de två ultimata 

källorna till Sharia) inte kunde ge svar och vägledning. När Profeten Muhammed dog 

                                                 
12 Det är den restriktiva tolkningen av ijmaa (Konsensus), det fanns en bredare tolkning av ijmaa (konsensus) 
som gick ut på att ijmaa är majoritetsuppfattningen. Grunden till ijmaa uppges har varit Profeten Muhammeds 
konstaterande i en hadith ”mitt samfund kommer inte att enas om ett misstag”.  Esposito L. John, Islam den raka 
vägen, studentlitteratur 2001, svensk utgåva, . tryck år 2006 översättning Sven- Erik Torhell, sid 120. 
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upphörde de ”gudomliga uppenbarelserna” och Sunna att ge svar på alla frågor och då fick de 

andra källorna ijmaa 13 och ijtihaad en mer framträdande roll i islamisk lag och beslut. Med 

Koranen och Sunna som grund för Sharia och ijmaa och ijtihaad som kompletterande 

rättskällor fortsatte den islamiska lagstiftningen att utvecklas under tiden då de fyra kaliferna 

regerade.  

 

För sunnimuslimer är perioden då Profeten Muhammed och fyra kalifernas regerade en 

mycket betydelsefull period. Sunnimuslimer betraktar den perioden som normativ och under 

hela islams historia har inspiration och vägledning hämtats från den perioden inte minst för 

lagstiftningsändamål. 

 

Profeten Muhammeds var inte bara en religiös ledare och en budbärare av ett gudomligt 

budskap utan också en militär och politisk ledare. Han lyckades locka fler och fler mäktiga 

klaner till den nybildade islamiska statsbildningen. Han var också den som kunde hålla ihop 

muslimerna trots olika klantillhörigheter. Kort efter hans död började politiska konflikter 

skaka det islamiska samfundet, en del mäktiga klaner ansåg sin lojalitet tillhöra profeten 

Muhammed och inte kaliferna efter Muhammed. Politiska konflikter och uppror under de fyra 

Kalifernas tid var för det mesta just politiska uppror om vem som har rätt att leda muslimerna 

snarare än konflikter med religiösa och teologiska motiv. 

 

Efter de fyra kaliferna och under tiden för den Umayyadiska dynastin (661-750) fortsatte 

expansionen av den islamiska statsbildningen. Det var då som ett islamiskt rättssystem 

började ta form. Umayyadernas politiska kultur och styre fortsatte vara baserad på den arab-

islamiska kulturen som tidigare men med starka influenser från andra håll, inte minst från den 

iranska politiska kulturen. Umayyaderna som flyttade islams huvudstad till Damaskus, tog 

efter den iranska styrelsekulturen som bygger dels på att ärva ledarrollen (kalifarollen) och 

dels på att ledaren, den styrande, ska ha oinskränkta maktbefogenheter. 

 

Umayyadernas syn på ledarskap utgick liksom den iranska från att ledaren är som en herde 

och människorna är som ett flock. Ledaren har det totala ansvaret för människorna som i 

gengäld ska ha den totala lydnaden gentemot sin ledare.  

 

                                                 
13 Shia muslimsk uppfattning till skillnad från sunni anser inte att majoritetsuppfattningen nödvändigtvis är sann 
och rätt.  
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Enligt Antony Black var det umayyaderna som började använda islamiska idéer för att stödja 

monarki där kaliferna betraktade sig själva som Profetens ställföreträdare. Den nya synen på 

ledarens ställning och oinskränkta makt gav Kaliferna en central roll i samhället. Kaliferna 

kunde hävda sin rätt till en mycket viktig funktion i samhället, nämligen rätten att utöva 

tillsyn och rätten att organisera religiösa lagar. 14 I praktiken kunde kaliferna under 

umayyadernas tid komma med olika regler angående frågor om äktenskap, arvsrätt och slaveri 

och på det sättet kunde de bidra till utvecklingen av Sharia, enligt Antony Black. 

 

Umayyaderna mötte starkt politiskt och religiöst motstånd. Ickemuslimer som ansåg sig ha 

lägre ställning anklagade umayyaderna för att favorisera arabiska muslimer i samhället i strid 

mot islams grundvärderingar. Umayyaderna anklagades också från muslimer i Irak, Mecka 

och Medina för att favorisera syriska familjer, islams huvudstad var Damaskus under den 

tiden. Religiöst kritiserades umayyaderna från dels shiamuslimer och dels Ulama (rättslärda). 

Umayyaderna anklagades för att skapa en ordning och ett styre präglat av lyx och sociala 

privilegier som var främmande och oförenligt med islam och dess grundvärderingar. 

Umayyadernas rättskipning och rättssystem var också föremål för hård kritik. I varje provins 

fanns en domare (Qadi) utnämnd av kalifen för att döma i rättsliga frågor. Domarna (Qadin) 

hade Koranen, kalifens dekret, rådande sedvänjor och sina egna personliga omdömen som 

grund för besluten. I de stora områden som umayyaderna kontrollerade och på grund av den 

kulturella mångfalden utvecklades olika rudimentära rättsbalkar som skiljde sig från varandra. 

Kritikerna ansåg att det måste finnas ett enhetligt rättsystem och det systemet ska ha Koranen 

och Sunna som grund. 

 

Många konflikter mellan rättslärda (Ulama) och kalifer om statsstyre och rättskipning 

försvann, och islamisk rätt utvecklades stort i slutet av umayyaddynastin och i början av 

abbasidernas era (750-1258). Abbasiderna kom till makten i religionens namn och med löften 

om att återgå till islams ursprung och införa islamisk rätt. Abbasiderna ville återföra kalifatet 

till Profeten Muhammeds familj och krävde allas lojalitet gentemot just denna familj 

(abbasidernas förste kalif hävdade sig vara ättling till Profeten Muhammeds farbror).  

Abbasidernas era var en period av ekonomiskt välstånd, kaliferna med sina enorma rikedomar 

satsade stort på kultur, konst och vetenskap. Abbasiderna lyckades skapa en islamisk 

civilisation genom att öppna den muslimska världen för influenser från olika kulturer. 

                                                 
14 Black, Antony, The History Of Islamic Political Thought, Edinburgh University Press Ltd, 2001, sid 18. 
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Abbasiderna var också de som fullbordade en arabiseringsprocess som umayyaderna tidigare 

hade inlett. Det handlade bland annat om att mer och mer sprida och öka användningen av 

arabiska språket i alla de områden som muslimerna tagit över. 

 

2.1.1 ISLAMISKA RÄTTSSKOLOR 

 

Under abbasidernas period gjordes de första viktiga och organiserade försöken att skapa en 

enhetlig islamisk lag. Till skillnad från umayyaderna som ofta var i konflikt med de rättslärda 

(ulama) stödde abbasiderna Ulamas försök att skapa ett effektivt islamiskt rättssystem.  

Under perioden kom fyra imamer att lansera sina koncept för islamisk rättsvetenskap, 

resultatet blev fyra rättsskolor som ända in i våra dagar dominerar islamisk lag inom 

sunnimuslimska samhällen. 

 

Hanafi, efter Imam Abu Hanifa (699-767) från Kufa, en stad i Irak, idag är skolan 

dominerande i Mellanöstern och Sydasien. 

Maliki,  efter Malik ibn Anas (712-795) från Medina i nuvarande Saudiarabien, idag är skolan 

dominerande i centrala och västra delar av Afrika.  

Shafii, efter Muhammed ibn Idris Al-Shafii (767-820) från Medina, idag är skolan 

dominerande i Östafrika, södra delen av arabiska halvön och Sydostasien.  

Hanbali, efter Ahmed ibn Hanbal (780-850) från Bagdad, idag dominerande i Saudiarabien. 

 

De olika rättsskolorna skiljer sig från varandra i framför allt i frågan om källorna för islamisk 

rätt, alla fyra är dock överens om följande 1) Koranen och Sunna är huvudkällor för islamisk 

rätt 2) Koranen och Profeten Muhammeds vägledning väger alltid tyngre än vad imamerna 

och grundarna till rättskolorna har sagt och skrivit 3) Det går att ifrågasätta imamernas 

omdömen och vid tveksamheter så ska Koranen och Profetens Sunna vara vägledande.   

 

Flera andra sunnimuslimska rättskolor etablerades men ingen av dem fick så stort stöd och 

genomslag som de ovannämnda fyra rättskolorna. Fram till 1200-talet kunde rättslärda 

imamer bidra med sina egna tolkningar och argumenteringar (ijtihaad) till den egna rättskola. 

 

Shiamuslimer har egna rättsskolor som markant skiljer sig från den sunnimuslimska. 

Shiamuslimer använder andra imamers Sunna (inte bara Profeten Muhammeds) som 
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rättskällor, majoritetens uppfattning behöver inte vara sann och rätt och imamens egen 

tolkning värderas högt. Egypten följer den sunnimuslimska hanafitiska rättstraditionen. 

 

Från perioden efter mongolernas invasion av abbasidernas huvudstad Bagdad på 1200-talet 

och flera sekler framöver stagnerade utvecklingen av islamisk rättsvetenskap. 

Inga nya väsentliga bidrag gjordes och perioden präglades av det så kallade ”Taqleed” (att 

efterlikna, härma), i det här fallet handlade det om att följa de redan etablerade fyra 

rättskolorna.    

 

Det skulle ta över sex hundra år innan islamisk rättsvetenskap blev föremål för nya tolkningar 

och försök till reformer igen. Flera sunnimuslimska tänkare krävde på 1800- och 1900-talen 

rätten att kunna tolka gudomliga texter under ljuset av de moderna sociala förhållandena. En 

av de moderna reformisterna var egyptiern Muhammed Abduh (1844-1905). Han trodde på 

möjligheten att förena tro och vetenskap. Mohammed Abduh missionerade för en renad islam, 

att gå tillbaka till islams källor, till den tidiga islamiska rationalism, fri från medeltida och 

föråldrade fördomar. Han uppmanade muslimer till att ta till sig modern kunskap för att 

undvika att bli stämplade som bakåtsträvare.15    

 

Den historiska utvecklingen av islamisk rättsvetenskap inom sunniislam kan sammanfattas på 

följande sätt. 

Under Profeten Muhammeds livstid fanns inga större tvister om vare sig de generella 

principerna eller detaljerna kring om vad som ska gälla. Koranen och Profeten Muhammeds 

Sunna (det han sade och gjorde) var tillräckligt för att ge svar på dåtidens frågor. Inga större 

förändringar skedde efter Profetens Muhammeds död och ända fram till umayyadernas tid. De 

första fyra kaliferna som regerade under den perioden följde i stort sätt Koranen och Profetens 

Muhammeds Sunna. Vid sidan om Koranen och Sunna tillkom två nya källor till för islamisk 

rätt (Ijmaa och ijtihaad) konsensus och egna argumentering och tolkning.  

Umayyadernas tid präglades av politiska och teologiska konflikter. I slutet av umayyaderna 

tid och början av abbasidernas kom fyra rättskolor att etablera sig inom islamisk 

rättsvetenskap. Det dröjde ända fram till 1800 och 1900-talen innan sunnimuslimska tänkare 

gjorde seriösa försök för att reformera islamisk rätt.  

 

                                                 
15 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of personal Status, 2002 Kluwer Law International, The Netherlands, sid 14. 
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2.1.2 ISLAMISK FAMILJRÄTT  

 

I de förislamiska samhällena i arabiska halvön var familjen den viktigaste sociala enheten. 

Familjer, patriarkaliska till struktur med den äldste, ofta fadern, som familjöverhuvud, kunde 

bestå av mannen, hans hustru eller hustrur, deras ogifta och gifta barn med deras barn.  

Familjen fortsatte vara den viktigaste och grundläggande enheten även i det islamiska 

samhället från mitten på 600 talet och framöver. Men till skillnad från tidigare fick kvinnor en 

bättre ställning. Koranen gick emot gamla sedvänjor och rådande praxis och erkände kvinnors 

rätt till arv, att träffa avtal om sitt eget äktenskap och att hon själv tar emot brudgåvan från sin 

make. I frågor om arv skriver John L. Esposito:  

”Kvinnors rätt att äga och handskas med sin egen egendom förstärktes och erkändes 

ytterligare genom Koranens verser om arv (4:7, 11-12, 176), som skänkte arvsrätt till hustrur, 

döttrar, systrar och far- och mormödrar i ett patriarkalt samhälle där alla rättigheter 

traditionellt låg hos de manliga arvingarna. Liknande rättigheter skulle inte tillfalla kvinnor i 

väst förrän på 1800-talet”. 16 

John L. Esposito anser att Koranen och den islamiska rätten försökte begränsa männens 

handlingsfrihet när det gäller polygami. I det förislamiska samhället fanns inga restriktioner 

men islam uppmanade muslimer att inte äkta fler än fyra hustrur.  

Även vid skilsmässa och till skillnad från det förislamiska samhället skapade Koranen 

riktlinjer för en mer rättvis behandling av kvinnan, enligt John L. Esposito. 

  

2.2 SAMHÄLLE OCH FAMILJ, IDÉHISTORISKT PERSPEKTIV  

 

Familjen som grundläggande enhet i muslimska samhällen gjorde att familjrätten blev central 

för islams och dess viktigaste lag, Sharia. Den islamiska familjrätten fortsatte att gälla genom 

historien, trots förändringar på andra rättsliga områden som strafflagar och lagar som reglerar 

handel där kalifer och andra makthavare kunde ändra eller stifta nya lagar.  

Islams moraliska värderingar och synen på familjen har en framstående plats i Koranen och 

Profeten Muhammeds Sunna och de moraliska värderingarna märks tydligt än idag i 

                                                 
16 Esposito L. John, Islam den raka vägen, studentlitteratur 2001, svensk utgåva, tryck år 2005, översättning 
Sven- Erik Torhell, sid 133. 
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lagstiftningen. ”Familjelagar har varit hjärtat av Sharia och tar ett stort utrymme i islamisk lag 

som styr och reglerar livet för 800 miljoner muslimer från Nordafrika till Sydostasien ”17.  

 

De värderingar som islam kom med och som Koranen ger uttryck för var i grunden 

värderingar som fanns i det förislamiska stamsamhället, enligt Antony Black. Islam gav 

samtidigt stamsamhällets värderingar en universell dimension. Muslimers samhörighet kom 

att byggas på tro och rättvisa, inte på släktskap som i arabiska stammar. 18 

 

Den nya religionen, islam, och dess lagar skapade en social identitet som förde människor 

samman med tydliga gränser mot andra som är utanför. En stark känsla av tillhörighet kom att 

finnas i det muslimska samfundet med en tydlig gräns mellan de som tillhörde samfundet och 

de som inte gjorde det, menar Antony Black. Han anser att islamisk lag (Sharia) som struktur 

för muslimska samhällen bidrog till att muslimer hade lättare att identifiera sig med varandra. 

Sharia detaljreglerar många aspekter i muslimers liv såsom hygien, omskärelse och frågor 

som rör sex och familjen. 19 

 

Profeten Muhammed, hans följeslagare och anhängare lyckades skapa ett gränsöverskridande 

samhälle där individer samhörighet inte längre begränsades av släktskap, klan eller nation.  

I jämförelse med judiska, hellenistiska, romerska och kristna regimer var islam mer 

framgångsrik i att skapa ett socialt sammanhang med människor som känner samhörighet, 

menar Antony Black. Den politiska modellen och strukturen som islam kom med kan 

identifieras som en post-stam modell vilket kan förklara varför islam inte utvecklade en 

statstruktur eller konstitution. 

 

Profeten Muhammed skapade ett religiöst samhälle med en ordning baserad på moral och 

islamiska värderingar. ” Det utrymme som i andra kulturer upptogs av opersonliga staten 

fylldes av Sharia och karismatiska individer inom Islam”.20 

Antony Blacks ovanstående resonemang kan leda oss till följande slutsatser; 

 

* Islams värderingar är universella, de gäller oavsett tid och rum.  

                                                 
17 Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 
2001, second edition, inledning, sid xiv.  
18 Black, Antony,, The History Of Islamic Political Thought, Edinburgh University Press Ltd, 2001,  sid 11. 
19 Ibid, sid 12. 
20 Ibid sid 13. 
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* Islam i stort och Sharia (där familjefrågor har framträdande plats) har en central och viktig 

roll i muslimernas religiösa och dagliga liv. 

 

* Islams värderingar och Sharia som detaljerande lag har skapat en social identitet i det 

islamiska samfundet. 

 

* Islams värderingar och Sharia sätter tydliga gränser mellan de som hör till det islamska 

samhället och andra som inte gör det. 

 

* Islam kom med ett nytt koncept för ett nytt samhälle som skiljer sig från andra samhällen. 

 

Antony Blacks resonemang och slutsatserna om det politiska tänkandet i Islam kan ge en tes 

för att förklara varför lagstiftning inom familjeområdet har en stark anknytning till Sharia 

trots influenser från andra kulturer (lagstiftning inom straff och civilrätt har tagit efter 

europeiska modeller). Stöd för samma tes kan man hitta i en rapport från Human Rights 

Watch från 2004 där det står följande ”Det är svårare att genomföra ändringar i 

personstatuslagen (PSL) än i andra lagar, för i Egypten är det kvinnan som bär och garanterar 

fortlevnaden av samhällets sociala och kulturella värderingar”.21  

Rapporten menar att PSL som bygger på Sharia och som ger män privilegier rimmar illa med 

Egyptens konstitution där jämlikhet inför lagen garanteras. Politiska ledare, enligt Human 

Rights Watch, har därför valt att lämna PSL i händerna på de religiösa institutionerna för att 

slippa ta striden mot den diskriminering som förekommer i PSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 12.  
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3. SITUATIONEN I EGYPTEN 

 

Osmanska rikets fall efter första världskriget och bildandet av nationalstater i Mellanöstern 

var början på en ny era och stora förändringar, inte minst inom lagstiftningen. Från att ha tittat 

på utvecklingen av islamisk lagstiftning genom historien kommer vi i det här kapitlet att rikta 

blicken mot situationen i Egypten. I kapitlet kommer personstatuslagen och närmaren bestämt 

skilsmässobestämmelserna att vara i fokus, vilket besvarar uppsatsens första forskningsfråga. 

 

 

3.1 PERSONSTATUSLAGEN, HISTORIA  

 

Personstatuslagen (PSL) i Egypten reglerar frågor kring äktenskap, skilsmässa, arv och arbete. 

Lagen har genomgått flera ändringar de senaste åren men den är fortfarande föremål för 

debatt, eftersom kritikerna anser att lagen diskriminerar kvinnor. 

 

Den egyptiska personstatuslagen har liksom motsvarande lagar i andra arabiska länder sin 

grund i islamiska Sharia och på det sättet skiljer sig den här lagen från resten av den egyptiska 

lagstiftningen, som inspirerats av fransk lagstiftning. 

 

Personstatuslagens historia i Egypten går tillbaka till slutet på 1800-talet. Flera decennier 

innan dess hade ett reformarbete påbörjats i det Osmanska riket för att skapa en modern och 

europeiskt influerad lagstiftning. Det handlade om lagstiftning inom områden handel och 

straff som inspirerades av engelsk och fransk lagstiftning. Under samma period infördes 

sekulära domstolar för att reglera civil- och straffrättsliga områden vilken ledde till att 

Shariadomstolar begränsades till att behandla familjerättsfrågor.22  

 

Egypten som en del av det osmanska riket fick sin egen lagstiftning under andra hälften av 

1800-talet, och från och med 1875 började den egyptiska regeringen att använda sig av civil- 

och straffrättsliga lagar efter den franska modellen. Men Sharia, islamisk lag, förblev central 

för personstatuslagen.  

 

                                                 
22 I början av 1900-talet , efter Osmansk rikets fall, satsade nationalisterna vid makten i det då nybildade 
nationalstaten Turkiet på att bilda ett modernt, sekulärt och europeiskt inspirerat samhälle snarare än ett islamiskt 
sådant.  
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”Trots väsentliga officiella förändringar i lagstiftningen inom civil- och straffrätt under andra 

hälften 1800-talet förblev muslimsk familjelag som hade praktiserats i sekler oförändrad. Det 

faktum att ingen större lagändring skedde i familjelagen förrän 1920 var en konsekvens av 

brist på social utveckling i Egypten.” 23 (familjelagen är densamma som personstatuslagen). 

 

 

3.2 MUSLIMSKA MODERNISTER 

 

Tänkaren och teologen Muhammed Abduh (1844-1905) också kallad ”fadern till den 

muslimska modernismen” var en av dem som hade stor betydelse och bredde vägen till ett 

reformarbete i Egypten. Han var speciellt kritisk mot polygami och dess negativa 

konsekvenser för familjelivet. 

Många reformister kom senare att använda Muhammed Abduh’s argument, som hade sin 

grund i Koranen, mot polygami. Muhammed Abduh ansåg att polygami tidigare i historien, 

exempelvis under Profeten Muhammeds tid, var tillåten på grund av de rådande sociala 

förhållandena. Koranens ideal är monogami, fler än en hustru är enbart tillåtet om lika och 

rättvis behandling kan garanteras och det är Koranens budskap. Lika och rättvis behandling är 

i praktiken en omöjlighet, resonerade Muhammed Abduh och med det som grundargument 

drog han slutsatsen att idealet i islam är monogami. 

 

Medan Muhammed Abduh som muslimsk modernist fokuserade på lagstiftning och på det 

teologiska inriktade sig hans medarbetare Qasim Amin på det sociala området i den 

modernistiska rörelsen. Han var kritisk till arrangerade äktenskap och att kvinnor inte hade 

makt att begära skilsmässa medan männen hade obegränsad rätt. 

 

Qasim Amin använde liksom Abduh islams syn på skilsmässa som något dåligt och 

klandervärt men argumenterade för att skilsmässa är tillåten och acceptabel när äktenskapet 

och medlingsförsöken inte fungerar. Qasim Amin rekommenderade att både män och kvinnor 

ska ha samma rättigheter vid en skilsmässa. Amin med flera böcker om kvinnors rättigheter 

blev en av inspiratörerna till den feministiska rörelsen i Egypten men han möttes också av 

hård kritik från religiösa liksom konservativa krafter.     

 

                                                 
23 Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 
2001, second edition sid 47. 
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Det dröjde alltså fram till 1920 innan en viktig reform i lagstiftningen kunde genomföras i 

Egypten. Perioden innan hade det gjorts flera små reformer för att införa krav dokumentation i 

familjefrågor som äktenskap, skilsmässa och arv (Shariadomstolarna hade fram till dess 

godtagit muntliga kontrakt och muntlig bevisning och det skapade problem för 

domstolarna).24  

 

Egyptisk rättsvetenskap och lagstiftning efter 1920 inspirerade och gav kraft åt den moderna 

lagstiftningen i arabvärlden. 

 

3.3 SKILSMÄSSA  

 

I en av haditherna (profettraditionerna) sägs Profeten Muhammed ha sagt ”Av alla tillåtliga 

saker är skilsmässa det för Gud mest förhatliga”. I många sammanhang hänvisas till just den 

här profettraditionen för att förklara hur islam ser på skilsmässa. En syn som i själva verket 

visar islams inställning till äktenskapet som en central och viktigt institution i samhället 

(islam förbjöd tillfälligt äktenskap som var tillåtet i förislamiskt samhälle).  

Koranen och Profeten Muhammeds vägledningar inriktade sig på att begränsa männens makt i 

frågan om skilsmässa, en klar begränsning i jämförelse med hur det var i det förislamiska 

samhället. I vår moderna tid och ur ett jämställdhetsperspektiv förefaller islams syn på 

skilsmässa som diskriminerande mot kvinnor. 

 

Skilsmässa (talaq) är enligt islamisk lag är en upplösning av ett gällande äktenskapligt 

kontrakt, omedelbar eller vid senare datum, med uttalande av ordet talaq, ett uttryck med 

samma innebörd eller en synonym till ordet. Den som uttalar ordet talaq, enligt Sharia, är 

mannen, hans förvaltare eller mannens hustru auktoriserad av mannen själv.  

Talaq har sin betydelse i arabiska ordet tallaqa vilket betyder att befria en människa från en 

förpliktelse.  

En skilsmässa kan vara temporär eller slutgiltig. I det första fallet har mannen rätt att under 

tiden av iddah 25 ångra skilsmässan genom att uttala det eller återta äktenskapliga relationer 

                                                 
24 ”En konsekvens av att införa krav på dokumentation och registrering ledde att barnäktenskap minskade”. 
Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 2001, 
second edition sid 50.  
25 Perioden efter mannens uttalade skilsmässa eller dödsfall där kvinnan inte får gifta sig (ett år enligt egyptisk 
lagstiftning), se första kapitlet definitioner. 
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även utan kvinnans samtycke. Den slutgiltiga skilsmässan gäller när iddahperioden har gått ut. 

Mannen kan i vissa fall gifta om sig med kvinnan men då gäller som ett nytt äktenskap.   

 

3.3.1 SHARIA OCH SKILSMÄSSA 

 

Egypten följer i stort den hanafitiska rättskolan (en av islams fyra rättskolor) där mannens 

agerandemöjlighet vid en skilsmässa är obegränsad ”En muslim som uppnått pubertet och 

som mentalt är frisk har rätt att skilja sig när han vill och utan att uppge orsak”.26 

Kvinnor har inte på samma sätt möjlighet eller rättighet att skilja sig förutom i vissa 

situationer. 

 

I islamisk lag (Sharia) finns följande vägar för att upplösa äktenskap;27 

(i)  Mannen upplöser äktenskap genom;   

a- Talaq, att mannen med ord upplöser äktenskapet. Det finns olika varianter beroende på hur 

många gånger mannen uttalar ordet och med vilka intervaller.   

b- Mannen deklarerar att hustrun är förbjuden för honom genom att jämföra hustrun med 

någon släkt i första grad som modern, tanken är att han inte längre betraktar sin hustru som 

hustru och därmed gör han slut på de äktenskapliga relationer med hustrun..  

c- Mannen ger löfte om återhållsamhet 

(ii) Genom överenskommelse mellan man och hustru (khula) där kvinnan ger mannen något 

mot att få sin frihet (ofta handlar det om att kvinnan överger sin rätt i ekonomiskt stöd, en del 

av eller hela hemgiften). En annan variant (som kallas Lian) går ut på att mannen anklagar 

hustrun för ”äktenskapsbrott” och hon förnekar ”brottet” vilket i slutändan leder till 

äktenskapets upplösning.  

(iii) Genom ett juridiskt beslut om separation på begäran av mannen eller kvinnan på olika 

grunder. 

 

De fyra islamiska rättskolorna ser olika på vilka grunder en kvinna ska ha för sin ansökan om 

skilsmässa. Den mest liberala skolan är Maliki följd av Shafii och Hanbali. Hanafi är den mest 

restriktiva skolan med stark begränsning av kvinnans möjligheter att ansöka om skilsmässa. 

                                                 
26 Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 
2001, second edition sid 29. 
27 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of personal Status, 2002 Kluwer Law International, The Netherlands, sid 
106. 
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I flera arabiska länder som tillämpar andra rättskolor än hanafi har domstolen och domare en 

stor makt att påverka och bestämma i beslut om skilsmässa. I länder med hanafitisk 

rättstillämpning som i Egypten har mannen den exklusiva rätten att upplösa äktenskap, 

domstolen kan lägga sig i om en kvinna vill skilja sig på grund av att mannen har genitala 

defekter som impotens. 

 

 

3.3.2 REFORMER I PERSONSTATUSLAGEN 

 

Debatter om kvinnans begränsade möjligheter att begära skilsmässa väcktes redan i början av 

förra seklet. Det var i samband med att den moderna personstatuslagen i Egypten började ta 

form som krav på reformer väcktes. Kvinnor skulle ges större möjligheter att juridiskt ansöka 

om skilsmässa och männens makt i att bestämma om skilsmässa skulle begränsas. 

Efter en del lagförändringar 1920 och 1929 hade den egyptiska lagstiftningen öppnat 

möjligheter för kvinnor att ansöka om skilsmässa vid fyra situationer; 

  

1. Om mannen inte kan försörja familjen. 

2. Om mannen har en smittosam eller farlig sjukdom. 

3. Om mannen är försvunnen, överger familjen eller sitter i fängelse.28 

4. Om mannen misshandlar kvinnan. 

 

En del av lagändringarna var avsteg från den restriktiva hanafitiska rättsskolan till den mer 

liberala malikitiska rättsskolan. Den tredje och fjärde punkten exempelvis finns enbart i den 

malikitiska rättskolan som grund för kvinnor att söka skilsmässa på. 

Egyptiska lagstiftare ökade, genom avsteg från den hanafitiska skolan, kvinnans möjlighet att 

ansöka om skilsmässa. Kvinnor kunde (efter reformerna under 1920-talet) ansöka om 

skilsmässa vid mannens oförmåga att försörja familjen även i perioder före ansökan (den 

hanafitiska skolan tog enbart hänsyn till mannens oförmåga vid ansökningstillfället). En av de 

viktigaste förändringarna här var att mannens oförmåga eller ovilja att försörja eller stödja 

familjen blev en laglig grund som kvinnor kunde använda för att ansöka om skilsmässa. 

 

                                                 
28 Efter reformen 1929 blev det möjligt för kvinnor att söka skilsmässa om mannen hade varit borta i över ett år 
utan rimlig förklaring. Vid avtjänandet av ett fängelsestraff längre än tre år fick kvinnor rätt att ansöka om 
skilsmässa. Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University 
Press, 2001, second edition sid 53. 
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Reformerna reglerade också kvinnors rättigheter till stöd under väntetiden (iddah). 29 

Tanken med de moderna reformerna i personstatuslagen motiverades av önskan att förbättra 

för kvinnor, men i lagstiftningen infördes också garantier som skulle skydda männen från att  

blir utnyttjade i frågor om underhåll och den längsta perioden för iddah.30 

 

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

krävs följande; 

1-Kvinnans anklagelser ska vara väsentliga och avgörande för fortsättningen av de 

äktenskapliga relationerna. 

2- Anklagelserna ska vara dokumenterade eller bestyrkta. 

3- Försoning är omöjlig.  

Om första ansökan inte godkänns på grund av ickedokumenterade eller bestyrkta bevis så har 

kvinnan rätt att ansöka på nytt. Vid det fallet utses två medlare (representerar båda parterna) 

för att få parterna att försonas. Medlarna lämnar en utredning och rekommendationer ifall 

parterna inte kan försonas. En skilsmässa kan beviljas om en försoning är omöjlig, om 

ansvaret för konflikten ligger på mannen eller på båda parterna eller om orsaken till 

konflikten är okänd.31 

 

Reformerna på 1920-talet täckte inte alla de aspekter av äktenskap och skilsmässa som ansågs 

vara i behov av reformer. Under samma period gjorde den dåvarande regeringen några seriösa 

försök för att lagstifta om fler reformer. Regeringen tillsatte en kommitté som kom med 

förslag till reformer i den islamiska lagen Sharia som reglerade äktenskap och skilsmässa. 

Kommitténs förslag handlade om att tillåta tillägg i äktenskapskontraktet som exempelvis 1) 

begränsar mannens möjlighet att gifta sig med ytterligare en kvinna 2) begränsar mannens 

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

(Qadi):s32 godkännande 3) en Qadi ska kunna utreda om  mannen är kapabel att ge både sin 

hustru och den andra kvinnan han vill gifta sig samma behandling och stöd. 

                                                 
29 Iddah: Perioden efter slutet på ett äktenskap på grund av skilsmässa eller dödsfall där kvinnan inte får gifta om 
sig (ett år är maxgräns enligt egyptisk lagstiftning). 
30  Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 
2001, second edition sid 53.  
31 Ibid sid 54. 
32 Qadi är en domare som tillämpar islamisk lag (Sharia).  
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Kommitténs förslag som gick ut på att begränsa mannens rätt till månggifte hade sociala 

orsaker ”…majoriteten av försummade barn i Egypten var resultat av polygamiska äktenskap 

begångna av män som inte var kapabla att försörja en enda familj”. 33  

De reformförslag som kommittén föreslog i islamisk lag skapade så stora kontroverser att 

Egyptens dåvarande kung Fuad vägrade skriva på trots regeringens godkännande. 

 

Liknande förslag och rekommendationer till reformer presenterades i flera omgångar på 40-, 

50- och 60-talen, men först 1971 gjordes ett viktigt försök till reformer i personstatuslagen. 

Det var i samband med diskussionerna kring landets nya konstitution som frågan om Sharias 

roll i konstitutionen lyftes fram. Flera ledande feminister ville ha en ny personstatuslag som 

effektivt kunde hantera problemen med polygami, skilsmässa och vårdnad av barn.   

Än en gång tillsattes en kommitté för att se över personstatuslagen som kom med en del 

förslag som kan sammanfattas enligt följande; 

1- Höja åldersgränsen för äktenskap, kvinnor 18 år män 21 år.34 

2- Krav på godkännande från domare vid månggifte. 

3- Skilsmässa ska kunna ske enbart vid närvarande av domare. 

4- Höja gränsen för moderns vårdnad av barn (efter skilsmässa) från 7 år till 10 år för pojkar 

och från 10 till 12 år för flickor.35 

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

 

Kommitténs rekommendationer och förslag förblev förslag ända fram till 1979 då en del 

ändringar i personstatuslagen gjordes. Det handlade om några ändringar i lagen men de kom 

att kallas för Jihan lagarna (Jihan är namnet på Egyptens dåvarande president Anwar Sadats 

fru som arbetade för lagändringen). En viktig förändring mot tidigare var att polygami i sig 

skulle bli en grund för att begära skilsmässa (kvinnan skulle ändå bevisa att hon lidit skada 

som en konsekvens av att mannen gift sig med ytterligare en kvinna). En annan lagändring 

handlade om att kvinnan automatisk får behålla familjens hus vid skilsmässa och att första 

frun skall meddelas om mannen gifter sig med ytterligare en kvinna. Islamister och 

konservativa ansåg reformerna 1979 strida mot islamisk lag (Sharia). 1985 förklarades 
                                                 
33  Esposito L. John with DeLong-Bas, Natana J., Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 
2001, second edition sid 59. 
34 Dagens åldersgräns för äktenskap i Egypten är 16 år för kvinnor och 18 år för män.   
35 Idagens lagstiftning gäller 10 år för pojkar och 12 år för flickor. I den hanafitiska rättsskolan har en skild 
kvinna rätt till vårdnad av sitt barn upp till 7 år för pojkar och 10 år för flickor. Under tiden mamman har 
vårdnaden fortsätter fadern (som betraktas som den naturliga vårdnadshavaren och försörjaren) sin uppsikt och 
tillsyn över barnet/barnen. John L. Esposito with Natana J. DeLong-Bas, Women in Muslim Family Law, 
Syracuse University Press, 2001, second edition sid 35 
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ändringarna som ogiltiga av en konstitutionell domstol men ett år senare gjordes nya 

ändringar i lagen som var i linje med de lagändringar som tidigare förklarades 

okonstitutionella.36   

 

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

kallas för khula. Om livet med mannen blir outhärdligt så kan kvinnan få domstolsbeslut om 

skilsmässa men hon måste återlämna all egendom och pengar som mannen tidigare betalat 

henne. Kvinnan som skiljer sig genom khula måste också avsäga sig rätten till det stöd som 

hon enligt lagen skulle ha fått under (väntetiden) Iddah.  

 

Fyra år senare lagstiftades i Egypten om att bilda specialiserade familjedomstolar där frågor 

om familjekonflikter som skilsmässa ska avgöras. 

  

Införandet av kvinnors lagliga möjligheter att skilja sig utan mannens godkännande år 2000 

har hjälpt en del kvinnor, men fler ändringar i lagstiftningen behövs, anser bland andra 

människorättsorganisationen Human Rights Watch. I en rapport ”skild från rättvisa” som 

presenterades 2004 riktas hård kritik mot Egyptens lagstiftning som enligt organisationen 

diskriminerar kvinnor och allvarligt kränker deras mänskliga rättigheter. 

”Personstatuslagen reglerar frågor om äktenskap, skilsmässa och arvsrätt och ger en modell 

för familjer som grundar sig på synen att mannen är överlägsen kvinnan. Rådande lagar och 

tillämpningar kränker egyptiska kvinnors rättigheter i jämlikhet inför lagen, 

ickediskriminering, jämställdhet i äktenskap och skilsmässa, rättigheter som internationella 

lagen om mänskliga rättigheter garanterar”.37   

 

Uppsatsens första forskningsfråga handlade om hur personstatuslagen i Egypten ser ut och 

vad skilsmässobestämmelserna går ut på. I det här kapitlet har jag försökt besvara frågans 

första del genom att berätta om personstatuslagen, dess historiska utveckling och de reformer 

som har gjorts i lagen fram tills idag. Frågans andra del om skilsmässobestämmelserna har jag 

försökt besvara genom att först definiera begreppen och sedan i detaljer redovisa för 

bestämmelserna och hur de har ändrats sedan 1920-talet då PSL kom till.   

  

                                                 
36 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 145.    
37 Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 1. 
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4. DEBATTEN OM SKILSMÄSSA I EGYPTEN 

 

I början av förra seklet fick Egypten sin moderna lagstiftning och personstatuslagen och trots 

flera reformer fortsätter kraven på ännu fler reformer.  

Det här kapitlet kommer att koncentrera sig på den pågående debatten om personstatuslagen 

PSL i Egypten, en debatt mellan å ena sidan de som anser att PSL är orättvis mot kvinnor och 

måste ändras och å andra sidan de som försvarar dagens PSL och dess grundvärderingar. En 

redovisning av debatten besvarar uppsatsens andra forskningsfråga. 

 

Åsikter och ställningstaganden i frågan om skilsmässa är många och i det här kapitlet ges mer 

utrymme till dem som kritiserar den rådande ordningen och den nuvarande PSL. Anledningen 

är att debatten har kommit igång just på grund av att det finns åsikter som kräver förändringar 

i den nuvarande lagen. De som vill behålla dagens PSL har värderingar som finns uttryckta i 

själva lagen och som redan redovisats i förra kapitlet.  

Men kapitlet inleds ändå med att redovisa för de åsikter, värderingar och syn på kvinnor som 

är grundläggande i personstatuslagen. 

 

4.1 RÄTTEN ATT UPPLÖSA ETT ÄKTENSKAP, TVÅ SYNSÄTT 

 

Män behöver inte ge några förklaringar till varför de upplöser ett äktenskap. Kvinnor måste 

uppfylla en rad villkor för att kunna skilja sig och några är svåra att bevisa i en domstol. Azza 

M. Karam beskriver hur det här synsättet allmänt motiveras ”Den här situationen rättfärdigas 

ofta med att kvinnor är mer emotionella än män och därför kan de söka skilsmässa på 

irrationella grunder”.38 

 

En av Egyptens mest kända religiösa ledare heter Sheikh Muhammad Mitwalli Al-Sha’rawi. 

Han är känd för sina tolkningar och förklaringar av Korantexter på ett enkelt sätt. Al Shar’awi 

är utbildad i Al-Azhar 39 och har i många år medverkat i egyptiska TV och radiostationer. Han 

har undervisat Koranen vid flera religiösa institutioner, inte bara i Egypten utan också i flera 

andra arabiska länder som Saudiarabien. 

                                                 
38 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 148. 
39 Al-Azhar en av sunnimuslimska världens största universitet och institutioner för utbildning i Islam, 
institutionen har under många år haft stor betydelse inte bara inom religiösa kretsar utan också på den politiska 
scenen.   
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Män karakteriseras av beslutsamhet i den mening att de är rationella, nästan ingen emotion 

ligger bakom mäns handlande. Kvinnor utsätts för situationer där det behövs emotion snarare 

är förnuft, medan män möter situationer där det behövs förnuft före emotion. (Al-Sha’rawi 

1992: 73) 40. 

Enligt Azza M. Karam så ser Al Sha’rawi män och kvinnor som jämlika i gudfruktighet och 

deras försök att tjäna Gud. Inte överraskande att Al Sha’rawi ingen förespråkare av kvinnors 

rätt till att begära skilsmässa, konstaterar Azza M. Karam och fortsätter; Al Sha’rawi anser att 

mäns rätt att upplösa ett äktenskap faktiskt är en välsignelse för kvinnor. ”När det gäller 

skilsmässa för män så finns farhågor att när vi begär från mannen att tala om orsakerna till 

skilsmässa så gör han, vilket kan skapa problem om kvinnan vill hitta en annan man eller om 

mannen vill hitta en annan kvinna”. 41 

Med andra ord, Al- Sha’rawi betraktar män som diskreta, männen vill inte förstöra 

möjligheterna för att hitta en ny partner och det ska rättfärdiga varför män ska ha rätten att 

upplösa ett äktenskap, skriver Azza M. Karam.  

”Islams fiender” är frustrerade över trasiga familjer där illojala män inte kan lämna sina fruar 

på grund av religiösa hinder och det är därför ”islams fiender” tar upp männens rätt till att 

upplösa äktenskap hos muslimer, resonerar Al-Sha’rawi. Genom en jämförelse vill Al-

Sha’rawi visa hur islamisk skilsmässa (om den används rätt) är mer barmhärtig och mindre 

smärtsam för parterna än vad fallet är i andra samhällen med andra religioner.42 

 

1970 slutade drygt 20 procent av äktenskapen i Egypten i skilsmässa och det beror enligt Al-

Sha’rawi på att äktenskapsprocessen inte sker enligt en riktig islamisk standard. Domstolarna 

skulle inte få problem med skilsmässofall om äktenskapen sker på ett islamiskt sätt eftersom 

islam har bra råd till gifta par som har problem. Azza M. Karam konstaterar att Al-Sha’rawi 

ingenstans nämner det faktum att islams goda vägledningar, exempelvis att visa kvinnor 

barmhärtighet, totalt missbrukas av män.  

Al Sha’rawi nämner inte heller något om kvinnors valmöjligheter, han verkar inte inse att en 

kvinna ska ha egen åsikt eller talan i vilket ärende som helst. 43 

 

                                                 
40 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 180.    
41 Ibid, sid 184 (Al-Sha’rawi 1992: 60). 
42 Ibid, sid 185. 
43 Ibid, sid 185. 
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En annan religiös ledare i Egypten, Sheikh Muhammad Al-Ghazali, lyfter fram, på samma 

sätt som Al-Sha’rawi, det rationella i islams koncept för skilsmässa. Det är de snäva och 

orättvisa tolkningarna av det religiösa konceptet som leder till familjsplittringar, menar Al-

Ghazali. Han betonar vikten av att barmhärtighet och välvilja ska prägla mäns beslut och 

handlingar vid en skilsmässa. Kvinnor ska inte misshandlas av män, men mäns ”vänlighet” 

ska inte heller missbrukas av kvinnor. 44  

 

Al- Ghazali försöker göra män mer toleranta mot kvinnor men han nämner inget om att 

kvinnor ska kunna dela på rätten att upplösa ett äktenskap, menar Azza M. Karam och skriver 

följande om Al-Ghazali ”…trots 15 sidor ägnade åt skilsmässofrågan förefaller kvinnors 

rättigheter till att skilja sig i bästa fall som tabu och i sämsta fall som icke existerande”.45 

 

En tredje känd och populär religiös ledare från Egypten är Yusuf Al-Qaradawi (Al- Qaradawi 

medverkar kontinuerligt i ett speciellt tv- program i en av arabvärldens största tv-kanaler Al-

Jazeera där han besvarar frågor om islam). Han anser liksom de andra religiösa ledarna att 

rätten att upplösa ett äktenskap är mannens. Al-Qaradawi, när han nämner skilsmässa, tar upp 

olika situationer där män upplöser äktenskap när de är arga. Al- Qaradawi hänvisar till olika 

religiösa texter som ogiltigförklarar upplösningen. Men ingenstans nämner han hur det känns 

för kvinnor och ännu mindre hänsyn tas till kvinnors rätt att skilja sig, menar Azza M. Karam 

och drar följande slutsats av Al Qaradawis resonemang ”ilska hos män är förlåtlig, hos 

kvinnor handlar det om en emotionell läggning som kan förbises”.46  

 

De åsikter som de ovannämnda religiösa ledarna står för betraktas som den officiella islam i 

Egypten och som statliga medier propagerar för. Det finns vissa likheter mellan deras 

uppfattning och den statliga, skriver Azza M. Karam som ser även likheter mellan en islamisk 

manlig genusideologi och en konservativ manlig sådan.47  

 

En av Egyptens auktoriteter och experter på Sharia, Mustafa Al Shakaa, anklagar de som 

kritiserar mannens ensidiga skilsmässorätt, för att försöka ändra och försämra Sharia. 

Mustafa Al Shakaa säger följande i en intervju ” …kvinnan är mer emotionell, om vi låter 

henne bestämma om skilsmässa kan hon skilja sig för minsta tänkbara orsak, mannen, känd 

                                                 
44 Ibid, sid 191. 
45 Ibid, sid 191. 
46 Ibid, sid 196.  
47 Ibid, sid 204. 
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för att bära mer ansvar, kommer inte att skiljas med undantag för situationer där det är extremt 

nödvändigt”.48 

Det är Sharia som ska råda när det gäller frågor som skilsmässa, anser Al Shakaa: ”Det finns 

ingen lag om skilsmässa i Egypten, skilsmässa är en del av islamisk doktrin, 

skilsmässobestämmelserna är alltså en del av islamisk lag inte en del av Egyptisk lag”.49  

 

Samma uppfattning som de religiösa ledarna har om kvinnor, förekommer bland många andra 

i samhället. Human Rights Watch i rapport “Skild från rättvisa“ visar att statliga tjänstemän, 

domare, jurister och andra anser att kvinnor i sin natur inte är lika intelligenta och förståndiga 

som män. I samband med en intervju om obligatoriska försoningsförsök innan skilsmässa (när 

en kvinna ansöker om skilsmässa) säger en jurist i Kairo ”Kvinnor kan förhasta sig i att 

begära skilsmässa, hon kanske är inte mån om att behålla familjens enighet därför måste 

domstolen göra medlingsförsök”. ”Mannen är mer resonabel och rationell än kvinnan vars 

känslor kan ta över förnuftet.”50   

 

De åsikter och ståndpunkter som hittills beskrivits i detta kapitel har samma värdegrund som 

personstatuslagen, PSL, är baserad på. Mot de åsikter och värderingarna står kritikerna mot 

PSL.  

 

Personstatuslagen PSL är diskriminerande mot kvinnor, konstaterar Human Rights Watch. 

PSL är ett flagrant exempel på lagar som diskriminerar kvinnor i viktiga frågor som 

äktenskap, skilsmässa och arvsrätt. I alla länder i Mellanöstern och Nordafrika har PSL eller 

liknande lagar lagt en grund för en syn på kvinnor, en institutionell sådan, som går ut på att 

kvinnor har en lägre position i familjen, vilket försvagat hennes juridiska ställning både privat 

och offentligt.51 Human Rights Watch menar att PSL behandlar kvinnor som omyndiga och 

som alltid måste vara under tillsyn av familjens manliga medlemmar, en kvinna behandlas 

som en del av familjinstitutionen och inte som en självständig person med egna rättigheter 

jämställd med mannen.    

 

PSL bygger på Sharia som är entydig i att ge mannen rätten att upplösa ett äktenskap. Kritiska 

röster mot PSL kommer för det mesta från feminister som Azza M. Karam delar i tre grupper; 

                                                 
48 Charles Levinson http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2139/context/archive  15 okt. 2006. 
49 Charles Levinson, Ibid. 
50 Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 31. 
51 Ibid, sid 12. 
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islamistiska, muslimska och sekulära.52 Alla tre grupper kritiserar på ett eller anat sätt PSL, 

men ur olika infallsvinklar. Islamistiska feminister anser att lagen inte behövs, eftersom de 

allomfattande Sharia kan tillämpas i stället. En av företrädarna för gruppen Zainab Al-Ghazali 

skriver följande ”En kvinnans begäran om skilsmässa är ett brott som förtjänar straff, finns det 

något mer förskräckande än en kvinna som hotar sitt äktenskap och moderskap?”. 53  

 

Den andra feministiska gruppen som Azza M. Karam refererar till är muslimska feminister. 

De är också kritiska till PSL, lagen måste ändras och förbättras eftersom den inte alltid följer 

andemeningen i Sharia som mer tar hänsyn till kvinnor. Den tredje gruppen, de sekulära 

feministerna ser PSL som avskyvärd, orättvis och tar männens parti.54    

 

Hittills har vi i stort redovisat för två ställningstaganden/åsikter med tydliga och principiella 

skillnader; Shariaanhängare och PSL-försvarare å ena sidan och PSL-kritiker och 

reformanhängare å andra sidan. Vidare i det här kapitlet kommer debatten om konkreta 

områden inom skilsmässobestämmelserna att tas upp, områden där de två tidigare nämnda 

huvudställningstaganden/åsikterna gör sig gällande. 

 

 

4.2 KVINNANS MÖJLIGHETER TILL SKILSMÄSSA 

 

I få situationer kan en kvinna i Egypten söka och få skilsmässa utan mannens godkännande. 

Det handlar, som tidigare nämnts, om situationer där mannen inte kan försörja familjen, har 

en smittosam sjukdom, är försvunnen, överger familjen, sitter i fängelse under längre period 

eller misshandlar kvinnan (i sådana situationer måste kvinnan bevisa att hon har blivit 

misshandlade och lidit skada med bland annat vittnesmål). 

 

4.2.1 SKILSMÄSSA GENOM KHULA  

 

                                                 
52 Sekulära feminister, enligt Azza M. Karam, utgår ifrån en diskurs baserad på internationella mänskliga 
rättigheter. Muslimska feministernas perspektiv har Koranen och Sunna som grund, de försöker visa att 
jämlikhet mellan män och kvinnor ryms inom Islam. Islamistiska feminister anser att kvinnor är förtryckta just 
för att de eftersträvar ”jämlikhet”, all diskriminering mot kvinnor beror på att samhället inte följer islam och dess  
principer. Islamiska feminister anser att enbart ett islamiskt samhälle kan garantera kvinnor respekt. Karam, 
Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, London, 
1998, sid 10, 11,12. 
53Ibid, sid 213. 
54 Ibid, sid 144. 
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För drygt fem år sedan, öppnades en ny möjlighet för kvinnor att begära skilsmässa (khula). 

Genom att överge sina ekonomiska rättigheter (rätten till hemgift och ekonomiskt stöd från 

mannen under väntetiden Iddah) kan kvinnor skilja sig utan mannens godkännande. Khula, 

som är tänkt att förenkla för kvinnor att skilja sig, tvingar ändå kvinnan att vända sig till 

domstol (en man behöver inte vända sig till domstol för att upplösa ett äktenskap). Enligt 

Human Rights Watch har Khula inte fört med sig stora förändringar i det för kvinnor orättvisa 

skilsmässoförfarandet. Khulasystemet innebär ännu en ny väg för kvinnor att överge viktiga 

rättigheter för att få en skilsmässa om regeringen inte reformerar systemet.55 

 

Många kvinnor som vill skilja sig har inte råd med att göra det genom Khula. Intervjuer som 

Human Rights Watch gjort visar att villkoren i systemet begränsar skilsmässomöjligheten till 

kvinnor med stora ekonomiska resurser ”Jag vill inte ha Khula, man förlorar alldeles för 

mycket, jag har redan utstått mycket och har inte råd med att förlora ännu mer”.56 

 

Systemet med Khula kritiserades hårt när det infördes i Egypten år 2000. Återigen användes 

argumenten att kvinnor är emotionella och irrationella i kritiken som kom från islamistiska 

och konservativa håll.  

En av kritikerna är en av Egyptens mest kända auktoriteter och experter på Sharia, Mustafa Al 

Shakaa ”Många kvinnor hastade sig för att begära skilsmässa utan att tänka”. Al- Shakaa, 

omnämnd i början av det här kapitlet, anser att kvinnor är emotionella och irrationella.  

 

4.2.2 SKILSMÄSSA PÅ GRUND AV MISSHANDEL 

 

Kvinnor utan ekonomiska resurser har inte råd att skilja sig genom Khula. De tvingas 

genomgå långa och komplicerade domstolsprocessar för att skilja sig.  

Lagens villkor som kvinnor måste uppfylla för att få ut skilsmässa är ”mycket allvarliga”, 

säger den feministiska advokaten Bahiy al-Din och ger följande exempel; en hustru måste ha 

lidit misshandel eller skada som gör ett liv tillsammans med mannen outhärdligt utifrån en 

social och kulturell synpunkt. 57 Bahiy al-Din undrar om kvinnor, från sociala miljöer där det 

är acceptabelt för män att slå kvinnor, verkligen kan hävda i domstolen att ett sådant beteende 

(att slå kvinnor) är ”socialt oacceptabelt”.   

                                                 
55 Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 3. 
56 Murwa Majid intrevjuas av Human Rights Watch. Ibid, sid 26. 
57 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 148. 
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Bahiy al-Din fortsätter ifrågasätta lagens villkor om misshandel eftersom misshandel brukar 

ske i privata sammanhang, ofta hemma. Enligt PSL så ska misshandel bestyrkas av andra för 

att godkännas i domstol. När det handlar om psykologisk misshandel är det ännu svårare för 

kvinnan att bevisa. En domare säger att ”misshandel eller skada för en kvinna kan betyda 

något annat för en annan kvinna, vissa kvinnor accepterar att bli slagna och förolämpade, de 

kan uppfatta det som skoj medan andra inte gör det”.58   

Ett annat problem är att det råder ett allmänt kulturellt tabu kring familjerelationer som gör 

det svårt för kvinnor att prata om misshandel i domstolarna, menar Bahiy al-Din. Hon 

ifrågasätter också förståelsen för kvinnors lidande i ett patriarkaliskt samhälle där manliga 

domare bedömer kvinnors lidande också dömer i fallen.  

Organisationen Human Rights Watch anser att regeringen inte tillåter kvinnor att arbeta som 

domare. Egypten kränker inte bara kvinnors rättigheter som internationella konventioner 

garanterar, utan går också emot den egyptiska konstitutionen som garanterar allas lika rätt till 

arbete”. 59  

Kvinnor är känslomässiga vilket försvårar för henne som domare att fatta rätt beslut, säger en 

domare till Human Rights Watch som skriver i sin rapport att det finns ett starkt motstånd 

inom domarkåren mot att kvinnor ska få jobbet som domare. 60   

 

4.2.3 VILLKOR I ÄKTENSKAPSKONTRAKT 

 

Efter flera reformer ger den moderna lagstiftningen i Egypten numera kvinnor möjligheter, 

om än ytterst begränsade, att ansöka om och få ut skilsmässa. Det finns möjlighet för både 

mannen och kvinnan att skriva in olika villkor i äktenskapskontraktet som skulle kunna 

exempelvis öka kvinnors möjlighet att begära skilsmässa.61 Men i praktiken händer det sällan 

att villkor för skilsmässa skrivs in ett äktenskapskontrakt, det uppfattas inte som ett gott 

tecken i det egyptiska samhället och i värsta fall så skrivs inga villkor alls, enligt Azza M. 

Karam.62  

                                                 
58  Abdul Rahman Muhammedi, domare i Kairo,  intervjuas av Human Rights Watch, Human Rights Watch, 
Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 31. 
59 Ibid, sid 17. 
60 Ibid, sid 17. 
61 Ett exempel på villkor som en kvinna skulle kunna inkludera i kontraktet är att förhindra mannen från att gifta 
sig med ytterligare en kvinna, om han ändå gör det så skulle kvinnan (första frun) får automatiskt rätt till att 
begära skilsmässa. 
62 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 147.    
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En grupp kvinnoaktivister (muslimer och sekulära) kom tillsammans med advokater, 

akademiker och religiösa jurister för ett antal år sedan med ett förslag till ett nytt 

äktenskapskontrakt. I kontraktet fanns flera färdigformulerade villkor som parterna kunde 

välja mellan, om de ville ha ett sådant tillägg i kontraktet. Syftet var dels att förenkla 

processen med att införa villkor i ett kontrakt och dels att göra villkoren tillgängliga i skriven 

form. Förslaget skapade stora kontroverser och det tog tio år innan det nya 

äktenskapskontraktet godkändes.  

 

I det egyptiska samhället förekommer fortfarande så kallade inofficiella äktenskap, det vill 

säga äktenskap som inte är registrerade. Trots att även inofficiella äktenskap garanterar 

kvinnan rättigheter vid skilsmässa så är det svårt att argumentera för rättigheterna vid en 

domstol. 63  

 

Här har kritikerna mot PSL genom åren arbetat för att upplysa kvinnor om rätten att införa 

villkor. Villkor i äktenskapskontrakt var kontroversiellt för tio år sedan, men idag väcker inte 

frågan några större debatter. 

 

 

4.3 SKILSMÄSSANS KONSEKVENSER, KVINNOPERSPEKTIV   

 

PSL och de kvinnodiskriminerande skilsmässobestämmelserna tvingar kvinnor att uthärda ett 

äktenskap där de blir ständigt misshandlade. Kvinnors begränsade möjlighet att begära 

skilsmässa i sig tillåter vissa män att misshandla sina fruar, anser PSL-kritikerna.  

PSL är orättvis mot kvinnor även när det gäller vem som ska äga vad vid en skilsmässa och 

det gör att kvinnor tvekar om att begära skilsmässa.64  

En 47-årig kvinna beskriver för Human Rights Watch att hennes man brukade misshandla 

henne svårt. ”Ibland var han vänlig men varje gång blev han arbetslös hatade han livet och 

hans ilska gick över mig, jag var tvungen att härda ut, vart ska jag vända mig när jag har fem 

barn ”. 65  

Human Rights Watch fortsätter sin kritik mot PSL och dess konsekvenser för kvinnor. 

                                                 
63 Ibid, sid 146. 
64 Trots reformer kvinnor diskrimineras i ett lagligt system, Human Rights Watch 2004. 
65 Ibid. 
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Kvinnor som ansöker om skilsmässa oavsett om det är genom Khula eller på grund av 

misshandel tvingas genomgå obligatoriska medlingsförsök som domstolarna beslutar om. 

 

”Att domstolarna ålägger kvinnan, enbart kvinnan, att försöka försonas med mannen är 

oroande. Den logiska slutsatsen av systemet är att det är kvinnan och inte mannen som kan 

hota familjens existens, mannens beslut om att upplösa ett äktenskap är ett självständigt beslut 

och styrs inte av att behålla familjens struktur och enighet”. 66  

 

Flera domare, tjänstemän och jurister har i intervjuer med Human Rights Watch visat att de 

betraktar kravet på medlingsförsök för kvinnor är berättigat. Kvinnor är defensiva, osäkra och 

ambivalenta och behöver vägledning och skydd. 67   

 

Personstatuslagen (PSL) i Egypten ser också olika på män och kvinnor i frågan om vårdnad 

av barn. Vid en skilsmässa har kvinnan vårdnaden av barn fram till dess barnet fyller 10 år 

(för pojkar) eller 12 år (för flickor). Om modern gifter om sig eller lämnar landet innan dess 

förlorar hon vårdnaden (män förlorar inte vårdnaden av samma anledningar). Det blir 

mormodern eller annan släkt på moderns sida som får vårdnaden fram till dess barnet fyller 10 

eller 12 år och då går vårdnaden till fadern. Poängen här är att om modern av någon anledning 

inte kan fullfölja sin funktion så går vårdnaden till någon i hennes släkt i första hand och inte 

till faderns släkt. Ordningen är tänkt för att vara i barnets bästa, skriver Azza M- Karam och 

fortsätter ”faktum är att det här är (PSL):s fasta genusgrundsyn som innebär att enbart kvinnor 

(modern/mormödrar) ska se efter unga barn”.68  

Den feministiska advokaten Bahy al-Din ser konsekvensen av vårdnadsbestämmelserna så här 

”Trots samhällets glorifiering av moderskap, behandlas mödrar efter en skilsmässa som 

främlingar för sina barn”.69     

Bahy al-Din är kritisk till många delar av PSL och det är även Human Rights Watch, som tar 

upp lydnadsbestämmelserna som försvårar för kvinnor att få skilsmässa.70 Mannen i Egypten 

och många andra länder i Mellanöstern har enligt lag rätt att stämma kvinnan för olydnad om 

hon lämna hemmet där hon lever med sin man. En kvinna som vägrar gå tillbaka till sin man 

                                                 
66 Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 29. 
67 Ibid, sid 30.  
68 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 148. 
69 Ibid, sid 149.  
70 Grunden för lydnadsbestämmelserna är att mannen försörjer kvinnan och står för bostad, mat och kläder i 
utbyte mot att kvinnas lyder honom. Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 33. 
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utan att uppge skäl förlorar rätten till underhåll vid en skilsmässa. Human Rights Watch 

menar att även om lydnadsbestämmelserna i sig inte förhindrar en kvinna från att få 

skilsmässa så använder mannen den rätten för att dels förolämpa kvinnan och dels för att 

förhala skilsmässoprocessen.71 

 

En skild kvinna har rätt att bo i den tidigare gemensamma bostaden så länge hon har 

vårdnaden av barnet/barnen. Bostaden där makarna bor i tillhör mannen och förblir hans även 

efter en skilsmässa. En skild kvinna som inte har barn eller vars barn är äldre än 10 och 12 år 

måste lämna bostaden hon levt i med sin tidigare man. Ännu en konsekvens av den 

kvinnodiskriminerande PSL, enligt Human Rights Watch. 

 

Förutom lagliga hinder som beror på PSL finns en rad praktiska hinder som försvårar för 

kvinnor i Egypten att skilja sig, enligt Human Rights Watch: 

* Långa domstolsprocesser som kan ta flera år. 

* Domare, för det mesta män, har stor makt i att bedöma om en kvinna ska få skilja sig på 

grund av misshandel. Lagen har inte satt klara gränser för vilken grad av misshandel som 

berättigar en kvinna till skilsmässa och det är upp till domaren att avgöra. 

* Domare gör skillnad mellan kvinnor med olika social och ekonomisk bakgrund. Misshandel 

bedöms med hänsyn till den sociala och kulturella miljön. Misshandel som drabbar kvinnor 

med lägre social status bedöms inte lika allvarligt som när kvinnor med högre social och 

ekonomisk bakgrund drabbas.72 

* Beslut om skilsmässan löser halva problemet,  processen med att verkställa domstolarnas 

beslut om exempelvis underhåll kan ta lång tid på grund av att berörda myndigheter är 

ineffektiva.  

* Många kvinnor får inte information om att det finns möjlighet att införa villkor i ett 

äktenskapskontrakt som kan underlätta en skilsmässa framöver (exempelvis att mannens 

äktenskap med ytterligare en kvinna skull ge skäl för skilsmässa). 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Ibid, sid 34. 
72 Ibid, sid 32. 
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5. ANALYS 

 

I förra kapitlet om debatten kring kvinnor och skilsmässobestämmelserna i PSL har olika 

åsikter och ståndpunkter redovisats. Debatten har kratsat kring tre huvudaspekter och i 

analysen kommer därför de aspekterna att tas upp. 

 

Debattaspekter och teoretisk anknytning 

 

I de två källorna som använts i förra kapitlet har följande debattaspekter dominerat. 

(i) Jämställdhet, vem ska avgöra om ett äktenskap ska upplösa. 

Skilsmässa i islamisk mening är en upplösning av ett äktenskap som enbart sker mellan man 

och kvinna. Vem som avgör om ett äktenskap ska upplösas är centralt i sammanhanget. Sharia 

är tydlig i att ge mannen rätten att avgöra. En del anser att mannens ensidiga rätt går emot 

jämställdhet och kränker kvinnors mänskliga rättigheter. 

 

Human Rights Watch skriver ”Human Rights Watch har dokumenterat allvarliga kränkningar 

av mänskliga rättigheter vars grund är de kvinnodiskriminerande familjelagarna med ett 

skilsmässosystem som bygger på diskriminering och ojämlikhet i behandling av män och 

kvinnor”.73 

Human Rights Watch betonar i samma artikel vikten av att både kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter i att upplösa ett äktenskap. Jämställdhetsaspekten i debatten återfinns i den 

andra källan, Azza M. Karams bok, ”Women, Islamisms and the State” ”Personstatuslagen 

PSL är uppenbarligen baserad på Sharia, ett faktum som påverkar (ibland orsakar) många av 

debatterna kring lagen”.74 Den grupp som driver frågan om jämställdhet i skilsmässodebatten 

är sekulära feminister, enligt Azza M. Karam, ”En annan debatt (rättslig sådan) bland sekulära 

feminister kretsar kring jämställdhet och huruvida konstitutionella garantier (om jämställdhet) 

kan tas in i PSL”.75   

  

(ii) Kvinnor och grunderna att ansöka om skilsmässa 

Kvinnors begränsade möjlighet till att skilja sig är en viktig fråga i debatten. I Egypten finns 

ett religiöst, socialt och kulturellt stöd för mannens ensidiga rätt till att upplösa ett äktenskap.  
                                                 
73 Trots reformer kvinnor diskrimineras i ett lagligt system, Human Rights Watch 2004. 
74 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 144. 
75 Ibid, sid 142. 
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Både Human Rights Watch och Azza M. Karam, lyfter i beskrivningen av debatten kring 

PSL, fram kritiska synpunkter på de lagliga grunder som kvinnor har för att begära 

skilsmässa. Ett exempel som båda källorna tar upp är misshandel som grund för skilsmässa 

(en utförlig beskrivning finns i kapitel 3 och 4).  

 

(iii)  Konsekvenserna av en skilsmässa. Human Rights Watch tar i sin kritik mot PSL i 

Egypten upp vad orättvisan i lagen får för konsekvenser för kvinnor. Azza M. Karam lyfter i 

sin bok ”Women, Islamisms and the State” fram PSL:s orättvisa konsekvenser, något som 

används av muslimska och sekulära feminister som argument för lagändringar. Hon nämner 

exempelvis de långa juridiska processerna som en kvinna måste gå igenom vid en skilsmässa 

”Längden på juridiska processer som är nödvändiga (för exempelvis vårdnaden av barn och 

underhåll) är ett stort bekymmer inte bara för aktivister”.  

 

5.1 Jämställdhet  

 

Sedan 1920-talet då PSL kom till har lagen varit föremål för debatter och reformer. Få röster i 

debatterna har ifrågasätt lagens anknytning till Sharia och reformerna har i stort tagit stor 

hänsyn till Sharia. 

Tunga religiösa ledare, konservativa krafter, islamistiska feminister och en del muslimska 

feminister uppfattar krav på jämställdhet i skilsmässofrågan som negativt. En av Egyptens 

religiösa ledare Al Sha’rawi anser att frågan om jämställdhet väcks av ”islams fiender”. 

Sekulära feminister som förespråkar jämställdhet kallas för ”västanhängare” och i bästa fall 

”vilseledda kvinnor”.76  

”Vi är rädda för kvinnors impulsivitet och att hon kan förhasta sig” Mustafa Adli Al-Jundi, 

domare.77   

Stödet för att Sharia och mannens rätt att upplösa ett äktenskap är stort. Det vanligaste 

argumentet mot jämställdhet i rätten till skilsmässa är hänvisning till Sharia och varje muslims 

skyldighet att följa den islamiska lagen. I debatten motiverar religiösa ledare, domare och 

tjänstemän mannens ensidiga rätt till skilsmässa med att mannen är rationell medan kvinnan 

är emotionell. ”Manliga islamister använder en dikotomi i sin argumentation. 

                                                 
76 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 174 
77 Human Rights Watch, Skild från rättvisa, rapport 2004, sid 23. 
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Rationell/emotionell, klok/dum, god/ond, stark/svag, naturlig/påtvingad där de första 

beskrivningarna är associerade med män och de senare med kvinnor”.78  

I den synen på män och kvinnor möts manliga islamister och konservativa krafter. Enligt 

Azza M. Karam finns många likheter mellan den synen på kvinnor och statens uppfattning.       

 

I debatten har den synen mötts av röster som kräver radikala förändringar. Internationella 

organisationer, sekulära feminister och en del intellektuella anser att PSL är 

kvinnodiskriminerande, orättvis och har stora negativa konsekvenser för kvinnor.  

 

5.2 Kvinnor och grunderna för att söka skilsmässa 

  

Vid vissa situationer, som när mannen inte kan försörja familjen, har en smittosam sjukdom, 

är försvunnen, överger familjen eller sitter i fängelse under längre period kan en kvinna 

ansöka om skilsmässa. Sharia ger domaren rätt att besluta om skilsmässa vid de ovannämnda 

situationerna men PSL ger numera efter flera reformer fler möjligheter. Kvinnor kan ansöka 

om skilsmässa även vid misshandel, genom Khula och genom tidigare införda villkor i 

äktenskapskontrakt.  

 

Samtliga möjligheter för kvinnor att ansöka om skilsmässa har på ett eller annat sätt kritiserats 

av de som anser att PSL är diskriminerande mot kvinnor.  

• Khula kritiseras för att lagen enbart hjälper rika kvinnor. 

• Misshandel som grund för skilsmässa är komplicerad och ställer orimliga krav på 

kvinnor. 

• Många kvinnor vet inte att de kan införa villkor i äktenskapskontraktet och i praktiken 

gör få kvinnor det eftersom villkor kan uppfattas som ett dåligt tecken.  

  

Försvararna av PSL har också synpunkter på Khula Egyptens mest kända expert på Sharia, 

Mustafa Al Shakaa säger följande: ”Många kvinnor hastade sig för att begära skilsmässa utan 

att tänka” och orsaken, enligt Al Shakaa, är att kvinnor är emotionella och irrationella.  

 

                                                 
78 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 203. 
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I debatten hörs inga röster som förespråkar eller legitimerar misshandel mot kvinnor men 

religiösa ledare talar hellre om mannens skyldighet att behandla sin fru väl snarare än att 

ändra lagen.  

 

Frågan om villkor i äktenskapskontrakt vållar inte så stor debatt som i mitten på 1990-talet då 

frågan om ett nytt äktenskapskontrakt med färdigformulerade villkor lanserades.  

 

 

5.3 Konsekvenserna av en skilsmässa 

 

Den sista aspekten i den här analysen av debatten handlar om PSL:s konsekvenser för 

kvinnor. Lagens bestämmelser diskriminerar kvinnor, anser kritiker och tar upp en del frågor 

däribland vårdnad av barn. Enligt PSL har en kvinnan vårdnaden fram till en viss ålder 10 år 

för pojkar och 12 för flickor. Att en kvinna ska ha vårdnaden tills barnet når en viss ålder och 

att kvinnan automatisk förlorar vårdnaden om hon gifter om sig är diskriminerande, anser 

PSL-kritikerna. En annan fråga som lyfts upp är orättvisan i PSL lagen om att familjehuset är 

mannens. En skild kvinna som inte har barn eller hennes barn är äldre än 10 och/eller 12 år 

måste lämna familjehuset där hon kanske bot i flera år. 

En tredje fråga som kritikerna tar upp i sammanhanget är de långa juridiska processerna och 

myndigheternas ineffektivitet i att verkställa domstolsbeslut. De som drabbas är ofta kvinnor 

eftersom det är kvinnor som måste ansöka om skilsmässa och måste genomgå långa juridiska 

processer för att få ut en skilsmässa. Det är också kvinnor som ofta är i behov av 

domstolsbeslut om ekonomiskt stöd för att kunna försörja sig och sina barn efter en 

skilsmässa. Kritikerna är överens om att PSL diskriminerar kvinnor på många sätt, en del 

kritiker går längre och ser problemet ligga på annan nivå, nämligen i synen på kvinnor och 

män. 

 

Det handlar om tillämpning snarare än värdegrunden i lagen, kontrar försvararna av Sharia 

och personstatuslagen..  

Många religiösa ledare, konservativa krafter och statens officiella linje står förstås bakom PSL 

och dess grundvärdering. Att kvinnor drabbas beror inte på lagen eller dess värdegrund utan 

på hur lagen tillämpas, menar försvararna. Sharia är ett omfattande lagsystem som garanterar 

kvinnors rättigheter och islam manar män till barmhärtighet och välvilja gentemot sina fruar 

vid en skilsmässa.  



 40 

6. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 

 

Drygt 80 år har gått sedan personstatuslagen, PSL, började gälla i Egypten och ända sedan 

dess har lagen debatterats.  

PSL eller motsvarande lagar, i Egypten och många andra länder i Mellanöstern och 

Nordafrika, har sin grund i Sharia, trots att lagstiftning på andra områden tagit efter 

europeiska modeller.  

PSL reglerar frågor kring familjen, en central och viktig enhet i muslimska samhällen som 

motiverar den starka kopplingen mellan lagen och Sharia. 

”Familjelagen har varit hjärtat av Sharia”79 är en beskrivning som förklarar betydelsen av 

familjen som central enhet i islam. Sharia blev i stort sätt färdigtutvecklat som lag för 1200 år 

sedan. En lag som trots flera sekler ändå har kunnat behålla sin styrka och förankring i 

muslimska samhällen som det egyptiska. En förklaring som Antony Black ger är att det har 

med islams politiska idé att göra. 

 

Islam kom med ett nytt koncept för ett nytt samhälle där religion färgade den sociala 

identiteten. Det finns tydliga gränser mellan det islamiska samfundet och andra samhällen. 

Sharia, menar Antony Black, blev en omfattande lag som in i minsta detalj reglerade inte bara 

religiösa frågor utan allt annat i en muslims vardag. Islam ersatte stammen och staten med ett 

unikt religiöst samhälle baserat på en moralisk och rättslig ordning. Det utrymme som i andra 

kulturer upptogs av den opersonliga staten fylldes av Sharia och karismatiska individer inom 

Islam.80 En förklaring på idépolitisk nivå alltså till varför Sharia har behållit sin djupa 

förankring bland muslimer ända fram till våra dagar. 

  

En del av Sharias värdegrund kommer från det förislamiska stamsamhället, men islam förde 

med sig radikala förändringar inte minst i synen på kvinnor och deras rättigheter vid 

exempelvis skilsmässa. Det är i princip samma syn och moraliska värderingar som dagens 

moderna personstatuslag i Egypten bygger på.  

 

Bland arabländerna var det först i Egypten, arabvärldens politiska och kulturella centrum, som 

en modern lagstiftning kom till. Det var också där som de första kraven på reform väcktes.  

                                                 
79 John L. Esposito with Natana J. DeLong-Bas, Women in Muslim Family Law, Syracuse University Press, 
2001, second edition, inledning, sid xiv. 
80 Black, Antony,, The History Of Islamic Political Thought, Edinburgh University Press Ltd, 2001,  sid 13. 
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Redan i början av 1900-talet försökte muslimska modernister göra nya tolkningar av Koranen 

och de krävde att lagstiftning skulle anpassas efter samhällets utveckling. Modernisterna 

ifrågasatte polygami och männens obegränsade makt vid skilsmässa, men personstatuslagen 

som kom till på 1920-talet, tog inte hänsyn till modernisternas ståndpunkter just i de frågorna. 

 

PSL har under decennier debatterats och i omgångar reformerats. Debatten har ofta handlat 

om skilsmässobestämmelserna i lagen där två åsikter har stått mot varandra. Den ena vill 

behålla lagens starka anknytning till Sharia och mannens ensidiga rätt till skilsmässa och den 

andra åsikten har velat se reformer och förändringar i lagen. Argumenten för förändringar i 

PSL har allmänt handlat om kvinnors lidande som konsekvens av lagen, för den åsikten har 

olika kvinnogrupper, advokater och intellektuella stått. Åsikterna för en PSL så trogen Sharia 

som möjligt har sin grund i uppfattningen att Egypten är ett muslimskt samhälle och varje 

muslims skyldighet är att följa Sharia och dess värderingar. För den åsikten har religiösa 

ledare och konservativa krafter stått och det har varit även statens officiella linje.  

 

De senaste tre decennierna har debatten om PSL och skilsmässa intensifierats ännu mer och 

krav på lagändringar väckts. Det har dels handlat om kvinnors ökade möjlighet att begära 

skilsmässa men också om krav på att staten ska kunna leva upp till sina åtaganden om att 

verkställa domstolars beslut för att ge skilda kvinnor ett drägligt liv. 

 

Mycket av debatten kring PSL har kretsats kring orättvisan mot kvinnor och lagens negativa 

konsekvenser, men kraven har hela tiden begränsats till förändringar i lagen. Under hela 

1900-talet och ända fram till våra dagar har få röster vågat sig på att utmana värdegrunden för 

PSL, nämligen Sharias värdegrund.  

Human Rights Watch och en del sekulära feminister har på senare tid tagit upp frågan om 

PSL verkligen rimmar med Egyptens konstitution och internationella konventioner om 

jämlikhet inför lagen. Att ifrågasätta den rådande ordningen och den till synes vanliga 

uppfattningen om männens överlägsenhet har väckt starka reaktioner inte minst bland 

religiösa ledare. De ser krav på jämställdhet i rätten att upplösa äktenskap som västerländsk 

påtryckning och försök att ändra på samhällets islamiska värderingar. 

 

Den pågående debatten om personstatuslagen är alltså en debatt om reformer och lagändringar 

som syftar till att öka kvinnors möjlighet att begära skilsmässa och mildra konsekvenserna av 
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skilsmässan. Än så länge är det få röster som kräver att mänskliga rättigheter och 

jämställdhet, så som internationella konventioner definierar dem, ska vara grunden en ny PSL. 

 

Om och när nästa förändring i PSL kan ske är svårt att veta men de som vill ha förändringar 

måste veta hur de ska göra det, menar Azza M. Karam och ger följande råd;  

”Feminister som vill utmana PSL måste fortsätta sin kamp utanför domstolslokalerna, 

antagandet att rationalitet och rättvisa är manlig attribut måste konsekvent och fundamentalt 

utmanas.81   

 

 

SLUTDISKUSSION 

 

Uppsatsen har tagit upp personstatuslagen och närmare bestämt skilsmässa ur ett 

kvinnoperspektiv. Debatten kring frågan visar på tydliga skillnader i ställningstagande när det 

gäller rätten att bestämma om skilsmässa. Det finns också tydliga skillnader i synen på vad 

kvinnor har och bör ha för möjlighet att begära skilsmässa och slutligen konsekvensen av 

dagens lagstiftning. Kritikerna ser lagen som orättvis mot kvinnor, vissa avfärdar hela 

värdegrunden för PSL eftersom den inte utgår ifrån jämställdhet mellan kvinnor och män. Är 

det bara PSL som är orättvis mot kvinnor? Är andra lagar mer rättvisa eller rent av betraktar 

män och kvinnor som jämlika?. 

 

Flera av lagarna i Egypten följer europeiska modeller, däribland strafflagen. För att en man 

ska bli straffad vid ”äktenskapsbrott” måste ”brottet” ha begåtts i äktenskapshemmet. Kvinnor 

som begår ”äktenskapsbrott”, de straffas oavsett var ”brottet” har begåtts. En man som mördar 

sin fru för att hon har begått ett ”äktenskapsbrott” kan få sex månaders fängelse som högsta 

straff, för kvinnor gäller två års fängelse. 

En prostituerad kvinna blir straffad, mannen/männen som köpt sexuella tjänster av henne går 

fria och de (männen) kan i domstol användas som trovärdiga vittnen mot kvinnan. 

 

Diskriminerande mot kvinnor, anser bland andra advokaten och feministen Bahiy al-Din. En 

annan viktig fråga i Egyptisk lagstiftning som kritikerna ser som diskriminerande mot kvinnor 

är att domstolarna likställer och värderar en kvinnas vittnesmål som hälften av mannens. 

                                                 
81 Karam, Azza M., Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminism in Egypt, Macmillan press ltd, 
London, 1998, sid 175. 
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Kvinnlig omskärelse är också ett högst aktuellt debattämne i Egypten. Regeringen har, trots 

tidigare löften om att förbjuda kvinnlig omskärelse, nyligen beslutat om att bara läkare ska 

kunna utföra operationen.    

 

Ojämställdhet mellan kvinnor och män begränsar sig alltså inte enbart till PSL utan sträcker 

sig till andra lagar. I Egyptens konstitution står det att ”kvinnor garanteras jämställdhet inom 

det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet” men läser man vidare så står det ett 

villkor nämligen att jämställdhet inte ska strida mot islamiska Sharia. 

 

Egypten är ett muslimskt land som har ett religiöst, socialt och kulturellt arv med rötter som 

sträcker sig långt tillbaka i tiden. Egypten är också ett arabiskt land med intim koppling till 

islam. Frågan är om jämställdhet, som av starka krafter i Egypten anses vara ett västerländskt 

påhitt, kan få fotfäste och bli värdegrund för Egyptens lagstiftning och framför allt PSL.  

 

De som anser att kvinnor diskrimineras i lagstiftningen har för det mesta varit pragmatiska 

och arbetat för reformer i nuvarande lagstiftning. Det är få som vågar kräva att Sharia som 

värdegrund för PSL ska tas bort, de flesta talar snarare om nya tolkningar av Sharia.  

 

I uppsatsen framgår att PSL har i omgångar reformerats och det man kan förvänta sig ännu 

fler reformer. Det är högst sannolikt att lagstiftningen i Egypten på längre sikt underlättar för 

kvinnors att skilja sig. Det kan exempelvis handla om att minska beviskraven på kvinnor som 

misshandlas eller ändra synen på vad som betraktas som allvarligt misshandel. Lagstiftningen 

kan också ändras för att mildra de negativa konsekvenserna av den kvinnodiskriminerande 

PSL. Ett exempel är att försvåra för män att gifta sig med fler än en kvinna, ett annat exempel 

är ändringar i reglerna för kvinnors vård av barn. 

 

Radikala ändringar i PSL är däremot svårare att genomföra. Kan vi förvänta oss exempelvis 

en lagändring som skulle ge kvinnan samma rättighet som mannen att upplösa ett äktenskap? 

Förbud mot polygami eller rent av en ny personstatuslag där värdegrunden är jämställdhet och 

inte Sharia? Osannolikt, enligt min uppfattning, sådana radikala ändringar i lagstiftningen 

förutsätter ännu större sociala, kulturella och politiska förändringar i det Egyptiska samhället 

och det verkar dröja. Erfarenheterna hittills visar att reformer och förändringar på det området 

kräver decennier om inte sekler.  
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