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Abstract  

On August 15, 2021, the Taliban entered the Afghan capital, Kabul, and a new period in Afghan 

history began. Fear of return to the former Taliban regime in the 1990s spread. However, the 

Taliban promised that women's rights would be respected. Their rights would be respected 

within the framework of the Islamic Sharia law. Women would have a place in society and 

access to work and education. Despite their promises, the Taliban soon began restricting 

women's rights.  

The purpose of this essay is to examine the Taliban's understanding of Sharia and see what view 

of women it results in. The essay also intends to clarify whether this view includes rights for 

women. The Taliban's understanding is examined from a rights perspective and through a 

critical perspective. A qualitative hermeneutic methodology is the basis for the thesis method, 

this method refers to understandings and interpretations. Additionally, 3 deep structured 

interviews were conducted and constitutes an important part of the essay.  

The study shows that the Taliban's understandings are strongly rooted in local traditions of 

Pashtun communities. Much of The Taliban's view of women comes from traditional Pashtun 

societies, and a lot of what they call Sharia is in fact taken from the Pashtun code of honour, 

Pashtunwali. The Taliban declare that they endorse Human Rights and believe that both men 

and women have rights, but that the rights appear different. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Talibanerna intog huvudstaden Kabul och tog över makten från den civila regeringen den 15 

augusti 2021 och ett nytt kapitel för Afghanistan började. Afghanistan föll återigen i 

talibanernas händer. Enligt Amnesty International markerar talibanernas övertag en ny period i 

den afghanska historien. En historia kantad av konflikter, där det gång på gång skett allvarliga 

kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten.1 

Minnet från de kränkningar av mänskliga rättigheterna som talibanerna var ansvariga för under 

den tidigare regimen på 1990-talet lever vidare och Amnesty International lyfter fram risken 

för en återgång till den tidens styre. En tid då kvinnors rättigheter kränktes, offentliga 

avrättningar var vanliga, stening förekom, kvinnor arresterades och straffades för vad 

talibanerna ansåg var olämplig klädsel. Talibanerna har sedan augusti 2021 påtalat att kvinnors 

rättigheter kommer respekteras, inom ramen av Sharialagar. Trots detta löfte om respekt för 

rättigheter gick talibanerna redan den 24 augusti 2021 ut med att kvinnor borde avstå från att 

befinna sig på arbetet, detta skulle dock vara tillfälligt, vilket enligt talibanerna var för 

kvinnornas egen säkerhet innan ett ordentligt system finns på plats. I början av september 

gjordes ett offentligt tillkännagivande att kvinnor på universitet och högskolor skulle klä sig i 

heltäckande klädsel, samt även handskar. Skynken sattes upp mellan studenter av olika kön och 

enbart kvinnliga lärare fick undervisa andra kvinnor och flickor. I mitten av september 

meddelade talibanerna att pojkar från årskurs sex och uppåt kunde gå tillbaka till skolorna, men 

utelämnade helt information om detsamma gällde flickor. Även om flickor inte förbjöds tillgång 

till utbildning gick talibanerna ut med att könsblandad undervisning inte längre var tillåten 

Talibanernas tidigare uttalanden om att rättigheter ska respekteras är enligt Amnesty 

International enbart en försvarsposition för en tillbakagång till deras tidigare styrelseskick.2  

Kvinnors rättigheter ska respekteras inom ramverket av Sharialagar, detta uttalande som 

talibanerna tillkännagav, vad betyder det egentligen? Vad menar talibanerna och vad anser de 

vara Sharialagar? Vilken kvinnosyn har talibanerna och innefattar denna syn några rättigheter?  

Detta blir utgångspunkt för denna uppsats som behandlar frågorna i en hermeneutisk 

 
1
Amnesty International report (ASA 11/4727/2021) The fate of thousands hanging in the balance: Afghanistan’s 

fall into the hands of the Taliban. 2021. [hämtad 2022-01-29] 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/4727/2021/en/, 2.   
2 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance, 3–8. 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/4727/2021/en/
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metodansats med ett teoretiskt perspektiv relaterat till Asma Barlas och Amina Waduds 

omtolkningar av Koranen samt teoretiska perspektiv på mänskliga rättigheter. 

Uppsatsen erbjuder inte en fullständig bild av talibanernas förståelse av Sharia eller Sharia i 

sig. Det bör även påpekas att intentionen inte är att få fram vad som är en korrekt tolkning av 

Sharia eller vad som anses vara rätt eller fel. Detta eftersom det helt enkelt inte är möjligt då 

det finns flera olika tolkningar av Sharia. Tolkningar som beror på kontext och på vem som 

tolkar. Afghanistans och talibanernas komplexa historia kommer till viss del att redogöras för. 

Uppsatsen belyser inte heller pashtuner eller talibaner som finns i Pakistan då uppsatsen enbart 

fokuserar på den afghanska kontexten. Tilläggas bör även att de personer som intervjuats bidrar 

med sin förståelse och sina föreställningar av ämnet och de kan inte stå för hela Afghanistans 

åsikter och tankar om talibanerna och talibanernas kvinnosyn utan enbart har förmedlat sina 

egna erfarenheter och tankar.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken kvinnosyn som talibanernas förståelse av 

Sharia ger uttryck för. Uppsatsen avser även klargöra om denna syn innefattar rättigheter för 

kvinnor. Talibanerna har sedan maktövertagandet i augusti 2021 tillkännagivit att kvinnor 

kommer få tillgång till samhället och att kvinnors rättigheter kommer att respekteras, såvida de 

inte motstrider Sharia. Vad detta innebär tillkännagavs inte från början och lämnar således rum 

för tolkningar och frågetecken. Uppsatsen ämnar därför att klargöra talibanernas förståelse av 

Sharia och deras kvinnosyn genom följande två frågeställningar: 

1. Vilken kvinnosyn ger talibanernas förståelse av Sharia uttryck för?  

Avsikten med denna fråga är att med hjälp av materialet, göra en tolkning av hur talibanerna 

förstår Sharia och hur talibanerna skapar en förståelse av kvinnor utifrån Sharia.  

2. Vilka rättigheter för kvinnor innefattar denna syn?  

Utifrån det valda materialet och mina teoretiska ansatser, kommer jag att ge en bild av huruvida 

kvinnor har rättigheter utifrån talibanernas Sharia. Det är också min avsikt att kritiskt analysera 

talibanernas syn på kvinnor och kvinnors rättigheter. 

1.3 Metod och teoretiska ramverk  

Med ämnets komplexitet i åtanke, samt för att uppnå uppsatsen syfte och ge svar på 

frågeställningen bygger uppsatsen på en hermeneutisk kvalitativ metodansats. Jag väljer i 

uppsatsen vissa teoretiska ansatser, dels de som handlar om Sharia, dels de som handlar om 
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mänskliga rättigheter och kvinnosyn. Arbetet utgår från att göra en tolkning av talibanernas 

förståelser av Sharia och kvinnor utifrån valda källor, intervjuer och med hjälp av teorierna. De 

valda källorna kommer att presenteras närmare under kommande avsnitt.  

En viktig del av uppsatsen bygger på strukturerade intervjuer. Intervjuerna grundar sig på 12 

frågor som presenteras i en bestämd ordning för de som medverkat. Frågornas huvudsakliga 

innehåll är Sharia, talibanerna och kvinnors rättigheter och respondenternas egna erfarenheter 

inom detta. Syftet med frågorna har varit att få fram en bredare bild av talibanernas förståelser. 

Intervjufrågorna återfinns som bilaga i slutet av denna uppsats. Redan innan intervjuerna 

genomförs krävs ett beslut om vem ska tillfrågas.3 Respondenterna har blivit tillfrågade 

eftersom de alla har arbetat med frågor om mänskliga rättigheter i Afghanistan, samt har alla 

lång erfarenhet inom sina respektive yrkesliv, utöver detta har de arbetat med frågor i områden 

där talibanerna sedan tidigare haft kontroll. Kontakt med dessa personer har förmedlats via 

förbindelser i Sverige. Respondenterna talar engelska och befinner sig nu i Sverige. Av 

säkerhetsskäl har inga personer i Afghanistan tillfrågats. Respondenterna har informerats om 

uppsatsen syfte och hur intervjuerna förhåller sig till uppsatsen genom mailkontakt. Tre 

personer tog sig tid att svara på mina frågor, och alla tre hade arbeten i Afghanistan inom en 

internationell icke statlig organisation, (NGO). Respondenterna har tilldelats fiktiva namn. 

Alla respondenter har fått samma 12 frågor och getts möjlighet att svara på frågorna efter egna 

erfarenheter och föreställningar. Intervjuerna ägde rum i februari och mars 2022 och 

genomfördes digitalt.  Intervjuerna har, med tillstånd från de medverkande, spelats in och sedan 

transkriberats. Dessa svar har sedan studerats med en kvalitativ analys. En kvalitativ analys 

enligt Grenholm bygger på tolkningar av det insamlade materialet och det ger samtidigt en 

djupare förståelse för det som studeras.4  Det lämpar sig väl för uppsatsens syfte som bygger på 

att skapa en förståelse av talibanernas Sharia och deras kvinnosyn. Svaren – respondenternas 

egna erfarenheter och föreställningar - har också analyserats och undersökts i ljuset av de 

teoretiska ramverken. Svaren har använts med övrigt material i uppsatsen för att visa på 

diskrepans eller samstämmighet mellan respondenterna och övriga källor. Detta i syfte att visa 

på att det inte finns en homogen bild och för att stärka resultatens trovärdighet.  

En hermeneutisk metod har tillämpats då det i min mening kan bidra till en djupare förståelse 

för de föreställningar som granskas samt även att det kommer bistå analysen i uppsatsen. Enligt 

 
3 Grenholm, C-H, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur: Lund, 2006, 143. 
4 Grenholm, C-H, Att förstå religion, 152. 
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Grenholm är att allt som omger oss föremål för tolkningar, så även texter. Att skapa en 

förståelse för tolkningen bör vara själva målet samtidigt som tolkaren bör vara medveten om 

sina egna uppfattningar och perspektiv.5 Materialet som tolkas i uppsatsen är andra forskares 

presentation av talibanerna, Sharia och de teoretiska perspektiven. Då jag befinner mig i ett 

sekulärt västerländskt sammanhang anser jag att en medvetenhet om detta är högst aktuellt i 

tolkningar gällande en religiös kontext. Grenholm påpekar att när vi studerar företeelser utanför 

vår egen kontext formas det av vår egen kulturella tradition. Detta möjliggör för en kritisk 

ståndpunkt hos forskaren och en distans till det som studeras. Det krävs dock att forskaren har 

en medvetenhet om detta och det ska inte påverka förståelsen av det som studeras.6 

Hermeneutiken är enligt Laverty ”the study of human cultural activity as texts with a view 

towards interpretation to find intended or expressed meanings”7. Laverty menar att tolkningen 

påverkas av vem som utför tolkningen och hur denna i sig påverkas av den miljö personen 

kommer ifrån. Förloppet för att åstadkomma en medvetenhet och en möjlighet att ge en 

redogörelse för tolkningsprocessen går genom den hermeneutisk cirkeln. Cirkeln rör sig mellan 

olika erfarenheter i syfte att öka förståelsen i det tolkade. En hermeneutisk metod lägger fokus 

på tolkandet och betydelsen av historiska erfarenheten. Forskarens egen tolkningsprocess börjar 

i samma stund som en hermeneutisk metod initieras. Ett mål inom hermeneutisk fenomenologi, 

om intervjuer används, är att hitta personer som har egna erfarenhet i det ämne som studeras. 

Målet är att hitta personer som är villiga att delta och som uppvisar en viss heterogenitet för att 

öka möjligheten till en bredare bild av de erfarenheter och förståelser som efterfrågas.8 För att 

åstadkomma detta har enbart afghanska män och kvinnor tillfrågats om deltagande. Av 

språkliga och säkerhetsmässiga skäl har det begränsats till personer som talar engelska och 

befinner sig i Sverige. 

I förståelsen vilar en väsentlig del av denna uppsats, då det till viss del handlar om att förstå 

talibanernas Sharia och vilka uttryck det tar. Men även förstå vad respondenterna uttrycker samt 

vad det övriga materialet önskar förmedla. Att skapa en förståelse kan vara användbart för att 

få svar på frågeställningarna och komma fram till en slutsats. En slutsats som förhoppningsvis 

kan visa på alternativa tolkningar och förståelse av både Koranen och Sharia. När det kommer 

 
5
 Grenholm, C-H, Att förstå religion, 248. 

6 Grenholm, C-H, Att förstå religion, 119. 
7 Laverty, S. M. “Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and 

methodological considerations.” SAGE Publication. 2003, [hämtad 2022-02-18] 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/160940690300200303, 24. 
8 Laverty, S. M. “Hermeneutic phenomenology and phenomenology”, 27–29. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/160940690300200303
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till förståelse handlar mycket om saker vi redan förstår och det kräver inte någon närmare 

tolkning, och vi utgår från att andra har samma uppfattning. Detta kan givetvis variera mellan 

olika sammanhang och miljöer och Ödman menar att när vi inte förstår innebörden av något på 

en gång bör det tolkas, och vi utför en tolkning för att ska skapa en förståelse. Det blir således 

viktigt för min egen del som forskare i ett ämne utanför min egen kontext och med en religion 

och kultur som speglar andra normer än vad som återfinns i min egen omgivning. De personer 

som intervjuats har dock berättat om saker som för dem kan vara självklara då det återspeglar 

deras normer och deras kulturella sammanhang. Det leder oss in på förförståelsen som är en 

viktig aspekt inom hermeneutiken och följaktligen även av vikt för uppsatsen. Enligt Ödman är 

vår förförståelse det som vi förstått genom erfarenheter.9 Att förstå erfarenheter kan således 

betyda att vi genom dessa förstår saker och ting vilket ger oss en förförståelse för det.  

I uppsatsen har jag använt mig av olika typer av teorier. En del teorier behöver jag för att tolka 

talibanerna, men jag vill också förhålla mig kritiskt och använder då Amina Waduds och Asma 

Barlas omtolkningar av Koranen. De visar på feministiska perspektiv av Koranen och menar på 

att omtolkningar kan ta Koranen bortom de traditionella, ofta patriarkala, tolkningarna. Deras 

omtolkningar används i analysen med en förhoppning om att ge utmanande aspekter på 

talibanernas förståelser av Sharia, kvinnor och kvinnors rättigheter. En viss problematik som 

kan uppstå med att använda Wadud och Barlas som teoretiska ramverk är att de utgår från 

religionen. Motiveringen i att använda två kvinnliga teoretiker med utgångspunkt i religionen 

förhåller sig till det faktum att även talibanerna hämtar sina antaganden i religionen och att det 

kan vara en fördel att använda röster från samma disciplin, om det ska kunna ske en förändring.  

Tillsammans med Waduds och Barlas kritiska röster kommer uppsatsen även analyseras med 

teoretiska perspektiv inom de mänskliga rättigheterna. Donnellys teori om universalismen och 

de mänskliga rättigheterna utgör ett perspektiv som vilar som grund för min egen uppfattning 

om mänskliga rättigheter. Även om de mänskliga rättigheterna växte fram i en sekulär miljö 

menar jag att de är användbara för att visa på människans lika värde och rätten till rättigheter. 

Dessa teoretiska perspektiv inom de mänskliga rättigheterna och perspektiv på omtolkningar 

av Koranen utgör de teoretiska ramverken för uppsatsen och de bidrar med vad jag anser 

lämpliga förhållningssätt till både tolkning och förståelse. Tillsammans utgör de, i min mening, 

en bra grund för att analysera det insamlade materialet på ett respektfullt sätt. De olika 

 
9 Ödman, P-J, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2007, 58. 
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perspektiven är av vikt eftersom jag i uppsatsen avser att utmana talibanernas förståelser av 

Sharialagar och göra ett försök för att visa på att det, med hjälp av omtolkningar, finns utsikter 

om att stärka kvinnors rättigheter.  

1.4 Material   

Primärmaterialet utgörs av litteratur och artiklar inom ämnet, skrivna av personer verksamma 

inom olika akademiska områden. Detta för att ge uppsatsen olika perspektiv och infallsvinklar.  

En del av materialet är inhämtat från organisationer som Amnesty International och Human 

Rights Watch.  

Litteraturen som ingår i materialet består av The Taliban – P. Marsden. The Taliban ger en bra 

förståelse av talibanerna och deras förståelse av islamiska uppfattningar granskas. Särskilt 

fokus ligger på detta i relation till kön. Marsden ger även inblick i det långa kriget och visar på 

hur talibanernas ideologi påverkats från flera håll.10 I Afghan women lyfter Rostami-Povey, E 

fram hur kvinnor i Afghanistan har kämpat mot förtryck och utmanat stereotyper. Boken tar 

upp kvinnornas kamp under talibanregimen på 90-talet. Rostami-Povey argumenterar även för 

att framtiden kommer att handla om mer än att överkomma den manliga dominansen och 

granskar bland annat avståndet mellan väst och den muslimska världen.11 Kamali redogör i 

Shari’ah Law för en progressiv version av Sharia och behandlar ämnen som Sharias 

karakteristiska drag, pluralism, demokrati och grundläggande rättigheter. Kamali är en 

afghansk islamisk forskare och behandlar Afghanistan ett antal gånger vilket har bidragit till att 

boken valts framför andra böcker om Sharia.12 Repression, resistance, and women in 

Afghanistan är resultatet av Emadis, H forskning om kvinnor och politik i Afghanistan och är 

fortfarande aktuell. Boken bidrar framför allt med ett historiskt perspektiv.13 Moghadam, VM 

lyfter fram i kapitlet ”Nationalist agendas and women’s rights; Conflicts in Afghanistan in the 

twentieth century” ett afghanskt perspektiv på feminism och nationalisms. Moghadam 

synliggör för historiska perspektiv, sociala strukturer och kvinnors rättigheter.14 Quraishi 

argumenterar i sin artikel "What if Sharia Weren't the Enemy: Rethinking International 

Women's Rights Advocacy on Islamic Law” om konflikten mellan kvinnor och Sharia, där 

Sharia framställs som ett hinder i fråga om kvinnors rättigheter. Quraishi föreslår ett 

 
10 Marsden, P. The Taliban: war and religion in Afghanistan, New expanded ed., London: Zed Books, 2002 
11 Rostami-Povey, E, Afghan women: identity and invasion. London: Zed Books, 2007 
12 Kamali, M H. Shari'ah law: an introduction. Oxford: Oneworld, 2008 
13 Emadi, H. Repression, resistance, and women in Afghanistan. Westport, Conn: Praeger, 2002.  
14 Moghadam, V M.  ”Nationalist agendas and women’s rights; Conflicts in Afghanistan in the twentieth 

century” I West, Lois A. (red.) ss 75–100. Feminist nationalism. New York, N.Y: Routledge, 1997.  
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paradigmskifte där Sharia och kvinnors rättigheter inte är varandras motsatser. I en muslimsk 

kontext bör Sharia vara den ursprungliga källan och Sharia ska utlämnas när 

kvinnorättsaktivister på en global nivå uttrycker sin oro gällande muslimska kvinnor.15 Ett tv-

sänt program, Utrikesbyrån - Kampen mot talibanerna, utgör även det en del av det insamlade 

materialet.16 An-Na’ims artikel Human Rights in the Muslim World ingår också den i det 

primära materialet.17 En viktig del av materialet i uppsatsen bygger på de intervjuer som tidigare 

nämnts. 

Urvalet av materialet har styrts av syfte och frågeställningar och jag har inhämtat material med 

spridning över nutid och historien. Talibanerna har under uppsatsen gång kommit med nya 

direktiv gällande kvinnors rättigheter och material som publiceras från Human Rights Watch 

har använts eftersom de uppdaterar kontinuerligt. Den tidigare forskningen har även den 

används löpande i uppsatsen, men ges inte här någon extra beskrivning än den som återges i 

kommande avsnitt. Den tidigare forskningen har använts för att lyfta fram olika synvinklar och 

de teoretiska ramverken ger ytterligare perspektiv samt visar på kritiska röster. Därutöver har 

ett antal artiklar och böcker använts som komplement till primärmaterialet. För att undvika en 

homogen syn består materialet av personer med olika akademiska bakgrunder. Med hjälp av 

denna spridning hoppas jag att det ska ge en bredare bild av ämnet och att det inte ska präglas 

av en homogen förståelse.  

1.5 Disposition  

Inledningen utgör det första kapitlet i uppsatsen och redogör för bakgrund, syfte och 

frågeställningar, metodreflektion och teoretiska ramverk, material, disposition samt tidigare 

forskning. Kapitel två lyfter fram mänskliga rättigheter ur ett universellt perspektiv samt islam 

och mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Kapitlet behandlar även talibanernas 

förståelse av kvinnors rättigheter. I det tredje kapitlet analyseras det insamlade materialet med 

stöd från metoden och med hjälp av de teoretiska ramverken. Kapitlet är indelat i två olika 

avsnitt där talibanerna och sharia analyseras först och följs av ett avsnitt om kvinnor i 

Afghanistan och talibanerna och rättigheter. Det sista kapitlet i uppsatsen består av en 

 
15 Quraishi, A. "What if Sharia Weren't the Enemy: Rethinking International Women's Rights Advocacy on 

Islamic Law," Columbia Journal of Gender and Law 22, no. 1 (2011): 173–249 
16 Fazlhashemi, M. Utrikesbyrån - Kampen mot talibanerna. (TV-program) Stockholm: Sveriges Television, 

2022. [hämtad 2022-02-20] https://www.svtplay.se/video/34152174/utrikesbyran/utrikesbyran-sasong-5-

kampen-mot-talibanerna?info=visa  
17 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives A 

Preliminary Inquiry”. Harvard Human Rights Journal, nr 3 (1990): 13–52. 

 

https://www.svtplay.se/video/34152174/utrikesbyran/utrikesbyran-sasong-5-kampen-mot-talibanerna?info=visa
https://www.svtplay.se/video/34152174/utrikesbyran/utrikesbyran-sasong-5-kampen-mot-talibanerna?info=visa
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diskussion där samtliga perspektiv lyfts fram och som leder fram till en slutsats och svar på 

frågeställningarna. 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns omfattande material om Afghanistan, talibaner och kvinnor i Afghanistan samt Sharia. 

Problem som förekommit har således varit att välja ut det som varit mest lämpligt och som 

återspeglar det valda ämnet för uppsatsen. Materialet har valts med begrepp som Sharia, 

kvinnor i Afghanistan och talibaner i åtanke. Uppsatsen vidrör ett antal forskningsområden och 

urvalet har begränsats till artiklar som behandlar varsin del av uppsatsens forskningsansats. Den 

tidigare forskningen ger även en viss bakgrundsbild till uppsatsens ämne och som följande 

kapitel bygger vidare på. Den tidigare forskningen är gedigen inom de skilda områdena men att 

finna samlad forskning för talibanernas förståelse av Sharia och vilka rättigheter för kvinnor 

som denna syn ger upphov till har visat sig vara något problematiskt. Det kan självfallet höra 

samman med att det är ett aktuellt ämne och där talibanerna kontinuerligt kommer med nya 

riktlinjer.  

1.6.1 A History of Women in Afghanistan 

Ahmed-Ghosh lyfter fram i artikeln ”A History of Women in Afghanistan: Lessons Learnt for 

the Future Or Yesterdays and Tomorrow: Women in Afghanistan” tre anledningar till artikelns 

behov, dels för att visa att den afghanska kvinnan inte alltid befunnit sig under förtryck av 

fundamentalister, dels för att belysa att kvinnofrågan redan under 1920-talet var en inordnad 

del i den nationella processen. Samt även åskådliggöra den kraft som ligger hos ledarna i 

stammarna och i samhället. En kraft som sedan används för att stå emot 

moderniseringsprocesser som kan utmana deras patriarkala makt. Ahmed-Ghosh är verksam 

vid San Diego State University som professor på institutionen för kvinnostudier.18 

Vikten av den afghanska landsbygden och dess formgivande av nationen och kvinnans status 

är centralt i artikeln. Den sociala traditionalism som återfinns på landsbygden har många gånger 

ifrågasatt den styrande kraften i Kabul. En djupare förståelse krävs för de områden som är 

kontrollerad av stammar för att kunna stärka kvinnornas position i dessa områden. Kvinnorna i 

stam-områdena ligger under kontroll av könsroller som beslutas av patriarkala släktskap, där 

männen haft en överordnad position gentemot kvinnan och således har obegränsad makt över 

den underordnade kvinnan. Ahmed-Ghosh lyfter fram en process i stärkandet av kvinnans status 

 
18 Ahmed-Ghosh, H. ”A History of Women in Afghanistan: Lessons Learnt for the Future or Yesterdays and 

Tomorrow: Women in Afghanistan”. Journal of International Women's Studies 4 nr. 3 (2003): 1–14, 1. 
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där islamiska och sekulära ideal om könsroller jämkas samman och där även en rekonstruktion 

av ekonomin på landsbygden har en vital roll.19 

Artikeln belyser ämnen som är av vikt för uppsatsen, särskilt det komplexa bandet mellan lokala 

traditioner och hur det påverkat kvinnors status och således även försett henne med de 

rättigheter som anses vara trovärdiga inom den traditionella kontexten. Islam har en stark prägel 

i landet och Ahmed-Ghosh tar upp religionen, ofta som integrerad med stam-kulturen. Det krävs 

en rekonstruktion av de sociala nätverk som återfinns inom familjen och släkten för att förändra 

kvinnornas status till det bättre. Kvinnan behöver då även tillgång till resurser som utbildning 

och möjlighet till offentligt arbete. Den afghanska kvinnan väntar inte på västerländsk befrielse 

och inte heller vill de bli ett ”offer för burkan”20. Detta blir särskilt intressant sett till det faktum 

att talibanerna återigen har makten i landet och menar att kvinnan har rätt till rättigheter såvida 

de är förankrade inom Sharia.  

1.6.2 Ethnicity or religion? 

Borthakur och Kotokeys artikel ”Ethnicity or religion? The genesis of the Taliban movement in 

Afghanistan” visar hur talibanernas ursprung påverkat deras ideologi och författarna 

undersöker förhållandet mellan talibanerna, islam och Pashtunwali. Pashtunerna är 

Afghanistans största folkgrupp och deras hederskodex kallas Pashtunwali. Eftersom talibanerna 

hämtat delar av sina tolkningar från seder och traditioner utgör artikeln ett högst relevant bidrag. 

Vidare undersökes om talibanrörelsen kan ses som pashtunsk nationalistisk rörelse och artikeln 

försöker nå förståelse i talibanernas mål och idéläror, både ur religiösa och etniska perspektiv. 

Borthakur, A & Kotokey, A är forskare vid Jawa - harlal Nehru University i New Delhi.21 

Artikeln visar på att talibanerna inte enbart kan ses som en pashtunsk rörelse med nationella 

motiv, vilket beror på motiven av politisk karaktär går långt bortanför de pashtunska 

stammarna. Talibanernas politiska ambitioner är dock på nationell nivå. Talibanerna själva 

menar på att de är en religiös rörelse med sunnitisk inriktning som arbetar för den afghanska 

befolkningen.22 Talibanernas historia, deras styrning och pashtunska stammar är ämnen som 

lyfts fram. Talibanernas islam granskas och författarna hävdar att det vore ett misstag att tro att 

 
19Ahmed-Ghosh, H. ”A History of Women in Afghanistan”, 1–2. 
20 Ahmed-Ghosh, H. ”A History of Women in Afghanistan”, 12. 
21 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion? The genesis of the Taliban movement in Afghanistan”. 

Asian Affairs 51, nr 4. (2020): 817–837. DOI: 10.1080/03068374.2020.1832772, 1. 
22 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion? 833. 
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det är möjligt för yttre makter att besegra talibanerna utan att ta in den politiska grund som finns 

inom rörelsen.23  

1.6.3 Afghanistan - The Local and the Global in the Practice of Shariʻa 

Barfields artikel ”Afghanistan - The Local and the Global in the Practice of Shariʻa” belyser 

Sharia i den afghanska kontexten och åskådliggör den sammansättning som utgör Sharia i 

Afghanistan. Barfield är professor i antropologi vid Boston Universty och president för 

American Institute for Afghanistan Studies.24 

Sharia i Afghanistan återfinns i två olika tolkningsperspektiv, ett är där religiöst lärda definierar 

Sharia som ett lagsystem med förordningar med en grund i Koranen, sunnah och hadither. 

Sunnah och hadither kommer att förklaras närmare i kommande kapitel. Tolkningen här vilar 

endast på religiöst lärda. Ett annat perspektiv, som är den mest utbredda i Afghanistan, är en 

definiering där Sharia utger sig för att vara ett system av praxis och regler som återspeglar de 

traditioner och seder. Sharia i Afghanistan präglas av influenser från både ortodoxa islamiska 

lagar och lokala uppförandekoder och seder. Sharia i Afghanistan har sitt fundament i den 

Hanafiska inriktningen, vilket är en av fyra lagskolor. Olika tolkningar av islamisk lag har gett 

upphov till att det inte har utvecklats en enad afghansk Sharia-tradition.25  

En juridisk pluralism råder i Afghanistan där Sharia utgör en av grunderna i det tre delade 

lagsystemet, sedvanerätten är en annan del och den statliga jurisdiktionen en tredje del. 26 Sharia 

i sig är inte ett enhetligt lagsystem utan olika tolkningar återfinns globalt som nationellt. I 

Afghanistan förekommer stora skillnader i tolkningar och förståelse mellan lärda på 

landsbygden och i städerna. De förstnämnda har svårt att skilja på Sharia och afghanska 

sedvänjor. Människor som befinner sig i urbana miljöer är mer öppna för nybildningar i de 

tolkningar av Sharia som utförs. Det faktum att Sharia sedan länge varit naturligt förankrad i 

både samhälle och stat har medfört att afghanerna sällan ifrågasatt dess funktion. Sharia i 

Afghanistan förblir en del av det dagliga livet som integreras i en än större konstruktion. Även 

om försök har gjorts att återställa ett formellt statligt rättssystem efter talibanernas fall 2001 har 

det inte kunnat ersätta sedvanerätten som är starkt rotad på den afghanska landsbygden. 27 Det 

 
23 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion?, 817. 
24 Berkeley Centre, Thomas Barfield, [hämtad 2022-02-25] https://berkleycenter.georgetown.edu/people/thomas-

barfield  
25 Barfield, T. ”Afghanistan The Local and the Global in the Practice of Shariʻa” I Hefner, R W., Shariʻa 

Politics: Islamic Law and Society in the Modern World [Elektronisk resurs], Indiana University Press, 2011, 

179–180. 
26 Barfield, T. ”Afghanistan The Local and the Global in the Practice of Shariʻa”, 179. 
27 Barfield, T. ”Afghanistan The Local and the Global in the Practice of Shariʻa”,186–188 

https://berkleycenter.georgetown.edu/people/thomas-barfield
https://berkleycenter.georgetown.edu/people/thomas-barfield
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resonemang som Barfield synliggör om hur Sharia är en väl integrerad del i Afghanistan och 

afghanernas liv är av särskild vikt för uppsatsen och visar på ett tydligt mönster som har 

påverkat talibanerna och deras tolkningar av Sharia. Det lokala perspektiv i artikeln är högst 

angeläget för uppsatsen, vilket kan kopplas till den sammansättning av Sharia och lokala seder 

och traditioner som utgör talibanernas Sharia. 

1.6.4 Tribal Law of Pashtunwali and Women’s Legislative Authority 

Kvinnans ställning och status inom Pashtunwali är ett relativt outforskat område och artikeln 

återger en kritisk granskning av Pashtunwali, dess seder och normer och hur det format 

pashtunerna.28 Kakar försöker även ge förståelse för utvecklingen av Pashtunwali i en 

föränderlig värld där ekonomiska och sociala förutsättningar ändras samt även förhållandet 

mellan Sharia och Pashtunwali. Artikel har tagits med i förhoppning om att skapa uppfattningar 

i talibanernas kvinnosyn.  

Pashtunwali är pashtunernas hederskodex och baseras på ett antal uppfattningar och sedvanor. 

Det pashtunska samhället är starkt präglat av heder och det sträcker sig över hela 

samhällsbilden, från individen till det kollektiva. Det är en knapp märkbar skillnad mellan att 

utöva Pashtunwali eller att vara pashtun, ofta utgörs ingen skillnad mellan dessa. Därtill menar 

Kakar att det, för pashtunerna, inte finns några motsägelser mellan att vara pashtun, utöva 

Pashtunwali och att på samma gång vara muslim och följa Sharia. Detta är dock något som inte 

alla är eniga om och det råder delade meningar från forskare inom religiösa områden att det 

finns konflikter mellan Pashtunwali och Sharia. Även om det råder en konsensus mellan 

Pashtunwali och Sharia i den pashtunska kontexten har de olika funktionerande syften. Sharia 

tillämpas då det är en uppsättning med moraliska normsystem som är Guds vilja för 

människorna. Pashtunwali däremot, bedöms vara en fråga om heder. Denna heder bevaras 

genom att individen tillämpar de uppfattningar som omfattar Pashtunwali, vilka är: ridderlighet 

(eller tapperhet, mod) (ghayrat eller nang), gästfrihet (melmastia), segregation mellan könen 

(purdah eller namus) och råd (jirga).29 Kakar har en master i genus, politik och religion. Kakar 

har arbetat i Afghanistan och är nu verksam vid United States institute of peace och har 

publicerat ett flertal artiklar.30  

 
28 Kakar, P. ”Tribal Law of Pashtunwali and Women’s Legislative Authority” [hämtad 2022-02-22] 

http://kasrj.byethost13.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/Tribal_Law_of_Pasht.pdf?i=2  
29 Kakar, P. ”Tribal Law of Pashtunwali and Women’s Legislative Authority”, 2–3  
30 United States institute of peace, Palwasha L Kakar,  [hämtad 2022-02-18] 

https://www.usip.org/people/palwasha-l-kakar 
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2. Mänskliga rättigheter för alla?  

De teoretiska ramverken för denna uppsats utgörs av skilda teoretiska begrepp, detta eftersom 

jag använder mig av teorierna på tre olika sätt. Teorierna används för klargörande av mitt 

perspektiv på mänskliga rättigheter, för att tolka talibanernas förståelse av Sharia och kvinnor 

och för att utforma ett kritiskt ställningstagande. I detta kapitel diskuterar jag teoretiska 

perspektiv på mänskliga rättigheter, islam och talibaner och kvinnors rättigheter. Därefter följer 

ett kapitel där jag söker efter kritiska perspektiv, vilket lyfts fram genom två feministiska röster. 

För att diskutera om någon har eller inte har rättigheter behöver ett förtydligande göras av 

rättigheter som begrepp. Diskussionen ämnar inte ge en uttömmande bild av begreppet 

mänskliga rättigheter, inte heller kommer olika perspektiv behandlas utan det som diskuteras 

är aktuella begrepp för uppsatsen syfte och min egen förståelse av mänskliga rättigheter.   

2.1 Universella mänskliga rättigheter 

Människan besitter rättigheter enbart i egenskap av att vara människa, med det menar Donnelly 

att mänskliga rättigheter är universella i syfte att en människa inte kan sluta vara människa och 

således då inte heller kan upphöra att ha rättigheter. Donnelly förklarar vidare: ”Human rights 

are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the same human rights 

as everyone else (or none at all)”.31 Något som kan liknas med Donnellys förklaring är Förenta 

nationernas (FN) Allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna första artikel: ”Alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 

samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”32 I användningen av 

begreppet rättigheter i denna uppsats utgår jag från dessa förklaringar. Detta kan förefalla som 

en basal tanke och förenkling av vad rättigheter och implementering av dessa innebär. Ingen 

människa bör ha mer rättigheter än någon annan beroende på kön eller kontext. Donnelly menar 

att den moral som människan besitter är grunden till mänskliga rättigheter och det är en 

skildring av den mänskliga potentialen. Moralen visar hur lågt en människa kan sjunka och 

visar oss var gränsen går. De mänskliga rättigheterna är inget måste för att en människa ska 

leva, men de krävs för att människan ska ha ett värdigt liv. Även Ramcharan lyfter fram de 

universella mänskliga rättigheterna och om de respekteras globalt kan det leda till lösning på 

flera missförhållanden som råder i världen.33 Ramcharan argumenterar för att det universella 

 
31 Donnelly, J. International human rights [Elektronisk resurs], 3. ed., Westview Press: Boulder, CO, 2013, 10. 
32 Förenta nationerna, Allmän förklaring av de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 1.  
33 Ramcharan, B. G., Contemporary human rights ideas [Elektronisk resurs], Second edition., Abingdon, Oxon: 

Routledge, 2015, 1.  
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mänskliga rättigheterna måste bevaras, eftersom fundamentet i de mänskliga rättigheterna 

anstår minsta möjliga grundläggande rättigheter, vilka tillhör varje människa utan hänsyn till 

människans religiösa övertygelser och oavsett var människan kommer ifrån. Regionala 

förordningar menar Ramcharan kan addera saker till de universella mänskliga rättigheterna men 

bör inte undervärdera dem.34  

Viss kritik har lyfts mot den universalitet som Ramcharan och Donnelly argumenterar för. 

Kritiken bygger på att rättigheterna och implementeringen av dessa inte respekteras och de 

grova kränkningar som sker på en global nivå. Det finns även andra typer av kritik exempelvis 

vikten av kontext och relativism, men kommer inte behandlas vidare i uppsatsen. Ramcharan 

menar att grova kränkningar och utebliven implementering är karakteristiska drag för den värld 

vi lever i idag. Men även om det är så pass vanligt bör det inte bli en grund mot universaliteten. 

Ramcharan likställer det med nationella rättssystem som inte bestrids i fråga om lagarnas 

tillämplighet även om många av dem kränks. Rättigheter för en individ kvarstår oavsett om de 

respekteras eller inte. Dock är det en stor utmaning för att genomföra det universellt.35 Detta 

kan tolkas som de universella rättigheterna kvarstår trots de kränkningar som sker och 

människans inneboende rättigheter inte försvinner, men att respekten för dessa kan variera.  

Att använda universalism trots att en särskild kontext behandlas är ett medvetet val som baseras 

på att mänskliga rättigheter inte ska förvägras någon. Poängen är inte att det ska vara likadant 

utan det måste visa hur kvinnor inte ska betraktas som mindre mänskliga än män. 

Grundläggande mänsklighet bör vara densamma, och när kvinnans mänsklighet riskerar att 

degraderas kan universalismen användas. Universalismen har valts utifrån att den gäller alla, 

antingen är du människa och då har mänskliga rättigheter eller så är du inte människa och har 

således inga mänskliga rättigheter. Inga åtskillnader görs människor i mellan, vare sig kön, 

ålder eller andra skillnader. Med detta i åtanke menar jag att det lämpar sig för uppsatsens syfte 

och med tanke på talibanernas föreställningar om olika rättigheter för män och kvinnor blir 

universalismen aktuell.  Detta perspektiv på universella mänskliga rättigheter låter jag gå in i 

senare delar av uppsatsen och ser vad det ger för avtryck i analysdelen.   

2.2 Islam och mänskliga rättigheter  

Vad gäller islam, liksom andra religioner, finns olika förståelser av hur islam och mänskliga 

rättigheter förhåller sig till varandra. Att det finns olika positioner inom islam är således inte 

 
34 Ramcharan, B. G., Contemporary human rights ideas, 63. 
35 Ramcharan, B. G., Contemporary human rights ideas 69–70. 
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något unikt för islam. I detta avsnitt diskuteras tre olika positioner för mänskliga rättigheter 

inom islam. Dessa positioner och utgångspunkter för följande avsnitt är: att de mänskliga 

rättigheterna avfärdas, de mänskliga rättigheterna går att tolka om och att de mänskliga 

rättigheterna är centrala.  

Vissa motsättningar återfinns mellan islam och de mänskliga rättigheterna menar 

Abdulaziz Sachedina, professor i islamiska studier. Den kraftigaste kritiken enligt Sachedina är 

troligen omfattningen av sekularism i FN:s Allmänna förklaring, där religiösa idéer lämnas 

outsagda. Religiösa idéer ställs då som motpol till det sekulära och blir något avvikande. Ett 

misstag är dock en antagelse om att de traditionella tänkarna ställer sig helt emot ett behov 

universella mänskliga rättigheter i syfte att skydda det mänskliga värdet och handlingsfriheten. 

Vissa artiklar i den Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har avfärdats av det 

muslimska ledarskapet med grunder som att artiklarna är kulturellt eurocentriska eller 

imperialistiska. Vidare lyfter Sachedina ytterligare motsättningar, däribland språket i mänskliga 

rättigheter som andas sekulär liberalism och vikten av att ifrågasätta förhållandet mellan stat 

och religion. Språket i diskursen om mänskliga rättigheter hör samman med medborgarnas 

rättigheter och dessa rättigheter ska värnas och främjas. Religionen ska tillhöra det privata 

rummet i ett led att genomföra en politik som inte är beroende av religionen. Argument som 

dessa saknas i islamisk jurisdiktion, i stället är människan menad att integrera sin religiösa 

utövning i vardagen.36  

Ramcharan menar på att religion och de mänskliga rättigheterna är skilda sfärer37. Sachedina 

motsätter sig dock detta och menar att de bägge normerna är tätt sammankopplade genom tid 

och rum: ”[…]religion and human rights norms are two solvents of human life, two interlocking 

sources and systems of values that have existed side by side in all human communities, 

regardless of time, place, and culture.”38 Donnelly däremot är av åsikten att mänskliga 

rättigheter har en mycket bredare faktisk förståelse eftersom mänskliga rättigheter vilar på flera 

olika grunder i motsats till en enskild religiös grund.39 

FN:s Allmänna Förklaring ligger som inspirationskälla för Kairodeklarationen om de 

mänskliga rättigheterna inom islam. Kairodeklarationen lyfter fram att islam kan ligga till grund 

 
36 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights [elektronisk resurs]. New York: Oxford University 

Press, 2009, 5–7.  
37 Ramcharan, B. G., Contemporary human rights ideas, 40.   
38 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, 84.  
39 Donnelly, J. International human rights, 15. 
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för universella mänskliga rättigheter. Sachedina ställer sig dock kritisk till Kairodeklarationen 

eftersom den förespråkar rätten till ett värdigt liv och friheten enbart om det är i enlighet med 

Sharia.40 Sharia är ett system av lagar och etik och som reglerar muslimers liv, både offentligt 

och privat, skriver den muslimske rättsvetaren An-Na’im.41 En förenlighet med Sharia blir 

aktuell i alla aspekter i livet och påverkar således både Kairodeklarationen och förenligheten 

med den Allmänna Förklaringen. Implementeringen av moderna ideologier från väst i syfte att, 

i den muslimska världen, ge spridning åt politisk och social rättvisa har misslyckats anser 

Sachedina och har i stället ökat stödet för de som förespråkar en fundamentalistisk tillbakagång 

till Koranen och sunnah.42 Implementering av västerländska ideal i en kontext utanför det 

sekulära kan liknas vid kulturell imperialism och det fundamentala i de mänskliga rättigheterna 

begränsas. Plikter och ansvar, snarare än rättigheter är en skillnad i fråga om mänskliga 

rättigheter när religiösa och sekulära diskurser behandlas. Inom den islamiska jurisdiktionen 

saknas begrepp som lyfter fram individen som medborgare och bärare av rättigheter och 

Sachedina skriver att det är Gud som besitter moral vilket således betyder att människan inte 

anses vara den ytterst moraliska varelsen i universum.43  

Om arbetet med mänskliga rättigheter ska få kraft, lyfter An-Na'im lyfter fram vikten av att 

förespråkare för de mänskliga rättigheterna som befinner sig i den muslimska världen måste 

hålla sig inom den islamiska ramen. Muslimer, är inom sin tro förpliktade att följa de 

föreskrifter som finns inom islam. Privata som offentliga angelägenheter ska ske i enighet med 

islam.44 Vidare argumenterar An-Na’im för att den islamiska lagen, Sharia, bör utvecklas och 

att den då kan göras kompatibel med de mänskliga rättigheterna, dessa åsikter delas dock inte 

av majoriteten muslimer som i ställer menar att Sharia är den enda godtagbara tolkningen av 

islam och bör föreligga alla mänskliga lagar.45 Även Sachedina delar denna åsikt om en 

rekonstruktion och menar att det krävs för att de muslimskt lärda ska företa sig den moderna 

dialogen om de mänskliga rättigheterna: ”For Muslim scholars, entry into modern human rights 

discourse depends upon clearly restoring the Qur’an and the Prophetic teachings so that the 

conformities and deformities of historical Islam may be distinctly judged by the original intent 

 
40 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, x, 90.  
41 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives A 

Preliminary Inquiry”. Harvard Human Rights Journal, nr 3 (1990): 13–52, 13–14. 
42 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, 118.  
43 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, 85–86, 151.  
44 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World”, 15.  
45 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World”, 21. 
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of the Islamic revelation.”46 Det lyfter fram vikten av en omtolkning av de ursprungliga källorna 

inom islam.  

Det blir tydligt att det finns olika positioner inom islam gällande de mänskliga rättigheterna och 

de som diskuterats ovan lyfter tre positioner som förekommer. De positioner som diskuterats 

här är att det går, likt det muslimska ledarskapet som Sachedina belyser, att avfärda de 

mänskliga rättigheterna, detta baserar ledarskapet inom islam på att islam och mänskliga 

rättigheter inte är förenliga. Kairodeklarationen är ett exempel på hur mänskliga rättigheter kan 

omtolkas för att göras mer kompatibel med muslimska samhällen. En tredje position belyser 

An-Na’im genom att påtala att mänskliga rättigheter har en tolkningsram och menar på att 

mänskliga rättigheter är centrala. An-Na’im ställer sig dock kritisk till Sharialagarna och dess 

inverkan på kvinnors rättigheter. Men påvisar att genom en omtolkning av Sharia går att göras 

förenligt med mänskliga rättigheter. Dessa tre positioner tar vi med oss när vi ska undersöka 

talibanernas perspektiv och kritiskt granska dessa. 

2.3 Kvinnor och (mänskliga) rättigheter  

”The Qur’anic idea that all human beings are unconditionally equal in dignity through God’s 

act of creation, […] is sufficient to convince any Muslim that all human beings, regardless of 

their race, sex, and creed, are entitled to certain rights as part of their inviolable personhood”47, 

skriver An-Na’im. Han lyfter fram ett stort problem inom de mänskliga rättigheterna vilket är 

kvinnornas rättigheter och hennes status. Kvinnor är underordnade männen, vilket leder till att 

de förnekas rätt till en jämställd relation med mannen, kvinnor diskrimineras och lever under 

ett konstant förtryck över hela världen. Några verser i Koranen visar på kvinnans status och där 

en underordning mot mannen råder samt begränsningar mot den kvinnliga friheten. An-Na’im 

menar att det finns inre motsägelser mellan Sharia och de rådande normerna för de mänskliga 

rättigheterna. Ett exempel som lyfts fram är de kränkningar av kvinnors grundläggande 

rättigheter och vilka är hämtat med utgångspunkter från Sharia.48 Exempel på dessa kränkningar 

är enligt An-Na’im, för att nämna några: kvinnor ska inte ha offentliga uppdrag där hon ges 

auktoritet över männen, män ses som överordnade, kvinnan bör stanna innanför hemmets 

väggar och ska täcka sig i de fall hon måste lämna hemmet. Även om tillämpningen av Sharia 

förbättrar kvinnans ställning i jämförelse med viss sedvanlig praxis i vissa traditionella 

 
46 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, 86.  
47 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, 115.  
48 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World”, 22. 
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kontexter, uppfyller inte Sharia de fastställda normer som finns i de internationella mänskliga 

rättighets dokumenten.49  

Ett instrument för att verka för stärkandet av kvinnors mänskliga rättigheter är Konventionen 

om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW). Konventionen antogs 

den 18 december 1979 och staters skyldighet att respektera, uppfylla och skydda kvinnors 

rättigheter blev ledord genom konventionen. Afghanistan signerade CEDAW 1980 och den 

ratificerades 2003 utan reservationer. Kamali menar att ratificeringen kan ses som en inledning 

till ett nytt skede för jämställdheten.50  I den afghanska konstitutionen står att inga lagar ska 

strida mot de principer och bestämmelser som finns inom islam, vilket kan ses som en 

reservation även om det dock inte är en faktisk reservation i CEDAW. Likväl som det i 

konstitutionen står att Sharia är den högsta lagen står även att män och kvinnor ska behandlas 

lika och all diskriminering mellan medborgarna är förbjuden. Män och kvinnor har alla samma 

rättigheter och skyldigheter inför lagen.51 Implementeringen av dessa är dock bristfälliga och 

hinder i form av fattigdom, bristfällig utbildning och sysselsättningsmöjligheter för kvinnor står 

i vägen. Särskilt tydligt blir detta på den afghanska landsbygden. Kamali påpekar att mycket 

arbete återstår för implementeringen av CEDAW och menar på att Afghanistan inte har 

uppvisat något markant intresse i att iaktta detta, vilket även gäller konstitutionen samt kvinnors 

rättigheter.52 Ytterligare rättsliga dokument som har skapats är Elimination of Violence Against 

Women Law (2009) (EVAW). Lagen har varit betydande i den mån av det finns en lag på plats, 

men har misslyckats i implementeringen av dessa rättsliga skydd och konservativa politiker har 

använt sig av islamiska rättsliga dokument för att avvärja kvinnliga aktivister och för att stoppa 

utvecklingen av kvinnors rättigheter. EVAW har till exempel inte accepterats av parlamentet 

utan enbart varit i gång genom påbud från presidenten. Även civillagen (1977) lyfter fram 

kvinnans rättigheter, exempelvis hennes arvsrätt, och minimiålder för giftermål .53  

Sammantaget kan vi se ett problem inom de mänskliga rättigheterna vilket lyfts fram av An-

Na'im, kvinnornas rättigheter och deras status. Det hör samman med kvinnans underordnade 

position gentemot mannen, vilket enligt An-Na'im även står skriver i Koranen. Ett antal rättsliga 

 
49 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World”, 37–40. 
50

 Kamali, M H ” References to Islam and Women in the Afghan Constitution”. Arab Law Quarterly 22, nr 3 

(2008) 270–306. DOI: 10.1163/157302508X336629, 303. 
51 Islamic Republic of Afghanistan. Constitution of Afghanistan. Ratificerades 26 januari 2004. [hämtad 2022-

01-21] https://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf  
52 Kamali, M H ” References to Islam and Women in the Afghan Constitution”, 304. 
53 Hozyainova, A. ”Sharia and Women’s Rights in Afghanistan”. Report on a USIP consultation. Washington, 

D.C: United States Institute of Peace. 2014, 2. 
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dokument och lagar har skapat i syfte att stärka kvinnors rättigheter, men ett stort hinder är 

implementeringen av dessa som många gånger stött på hårt motstånd. 

2.4 Talibanerna och rättigheter  

Det har sedan 2001 skett vissa framsteg för befolkningen, i synnerhet gällande kvinnors fri -

och rättigheter. Enligt lagen erhåller den afghanska kvinnan betydande rättigheter. 

Rättigheterna finns i flertalet rättsliga dokument, exempelvis i den afghanska konstitutionen 

som antogs 2004.54 Flera förbud råder, bland annat mot barnäktenskap och tvångsgifte. Kvinnor 

som blivit utsatta för sexuellt våld riskerar att bli fängslade för moraliska brott samt förföljelse 

och gärningspersonen undkommer allt som oftast åtal och straff. Hozyainov synliggör det 

faktum att både samhälle och domstolar handlar inom konservativa normer, vilket leder till att 

kvinnors rättigheter inskränks. Redan 2014 påtalade Hozyainova risken att kvinnors rättigheter 

var hotade i framtiden och kvinnor skulle komma begränsas ytterligare i deras roll i det 

offentliga. Några exempel på att Hozyainovas påstående blev verklighet är det faktum att 

talibanerna strax efter sitt maktövertagande tog bort Ministry of Women’s Affairs (MoWa).  

MoWa ersattes med the Ministry Vice of Prevention the and Virtue of Propagation, vilket Barr 

beskriver som det bästa exemplet på inskränkingar av kvinnors rättigheter. MoWa kom till 

redan 2001 och hade då som främsta uppgift att ”implement government’s social and political 

policy to secure legal rights of women in the country”55. Även om MoWa många gånger 

saknade både inflytande och resurser var det en påminnelse till den då sittande regeringen om 

skyldighet att säkerställa jämställdhet, i enlighet med de traktat som signerats och ratificerats. 

Ministry of Vice and Virtue var i bruk under den förra talibanregimen och blev illa beryktat för 

godtyckliga övergrepp. Kvinnor och flickor var särskilt utsatta och straffades för felaktig 

klädsel, om de rörde sig i det offentliga utan en manlig släkting och kvinnor förbjöds från de 

flesta arbeten i det offentliga. Även männen bemöttes av straff i enlighet med Ministry of Vice 

and Virtue, exempelvis om deras skägg inte höll rätt längd.56  

När talibanerna tog makten i augusti 2021 fastslog de att kvinnors rättigheter skulle respekteras 

inom ramen av Sharialagarna. Sedan maktövertagandet har kvinnor och flickors rättigheter en 

efter en inskränkts. Flickors undervisning begränsades kraftigt, talibanerna införde 

 
54 Hozyainova, A. ”Sharia and Women’s Rights in Afghanistan”, 2.  
55 Hozyainova, A. ”Sharia and Women’s Rights in Afghanistan”, 2.  
56 Barr, H, Human Righs watch. ”For Afghan Women, the Frightening Return of ‘Vice and Virtue’”. Human 

Rights Watch. 2021. [hämtad 2022-03-18] https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-

return-vice-and-virtue   
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begränsningar i kvinnors rörelsefrihet, kvinnor förbjöds att utöva sporter och ingen kvinna 

ingick i den regering som talibanerna anstiftade. Barr förklarar händelseförloppet med: ”The 

Taliban have made their contempt for the rights of women and girls crystal clear”57. Barr menar 

att genom konkreta exempel på olika rättigheter som talibanerna har inskränkt, visar på deras 

förakt, men som även visar på att kvinnorna, åtminstone enligt lagen, erhöll dessa rättigheter 

innan maktövertagandet.  

I december 2021, 7 månader efter maktövertagandet, kom talibanerna ut med ytterligare 

förordningar gällande kvinnors rättigheter. Där fastställdes bland annat att kvinnan måste ge 

samtycke för äktenskap och det är inte heller tillåtet att tvinga en kvinna till giftermål genom 

påtryckningar. Änkans status och hennes rättigheter nämns även de och i fall där månggifte 

förekommer ska mannen ge alla hustrur jämlik behandling. Allt i enlighet med Sharia. Något 

som utelämnades, som talibanerna sedan tidigare begränsat, var rätten till utbildning, arbete och 

rörelsefrihet. Däremot konstaterades det att kvinnan är en fri människa och kan inte ges i utbyte 

för att sluta fred med en fiende eller fredsuppgörelser.58 Talibanerna inskränkte än fler 

rättigheter för flickor och kvinnor i slutet av mars 2022. Flickskolor förblev stängda, kvinnor 

fick inte längre flyga utan en mahram, en följeslagare i form av en manlig släkting, och 

könssegregering infördes i Kabuls parker.59 Talibanernas åter instiftande av Ministry of Vice 

and Virtue tillsammans med avlägsnandet av kvinnors rättigheter visar inte på någon välvilja 

att motbevisa sig från den förra regimen.  

Sammanfattningsvis kan vi se en tydlig diskrepans mellan lagar och implementering i 

Afghanistan. Lagstiftningen är problematisk i Afghanistan och det är svårt att implementera 

lagarna. Delar av lagstiftningen verkar ge kvinnor rättigheter, men vilken effekt har de om 

implementeringen inte lyckas? Det krävs att det aktivt arbetas med implementeringen på alla 

nivåer i samhället. Talibanerna uppvisar en principiell förståelse av mänskliga rättigheter, där 

de menar att kvinnor ska ha rättigheter, men inte på samma sätt som männen. Med denna 

diskussion gällande mänskliga rättigheter och med de resurser det gett går vi vidare till två 

kritiska röster som utgör den andra delen av det teoretiska ramverket för uppsatsen.   

 
57 Barr, H. ”For Afghan Women”. Human Rights Watch. 2021 
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59 Barr, H. ”Responding to Taliban Attacks on Women’s Rights”, Human Rights Watch. 2022. [hämtad 2022-04-
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3. Två kritiska röster 

Amina Wadud är född i USA och professor emeritus i islamologi och Asma Barlas är en 

pakistansk-amerikansk akademiker och författare. Valet av dessa teoretiker baseras på 

uppsatsen syfte som har för avsikt att kritiskt granska talibanernas förståelse av Sharia och deras 

kvinnosyn. Eftersom talibanerna har påtalat att kvinnors rättigheter ska respekteras inom ramen 

av den islamiska lagen, Sharia, anser jag det väsentligt att använda teoretiska utgångspunkter 

som behandlar samma källa. Källan i detta fall är Koranen som Sharia till stor del baseras på. 

Detta val har även påverkat att sekulära teorier medvetet har valts bort i detta syfte.  

3.1 Amina Wadud - Qurʼan and woman 

”Some of the greatest restrictions on women, causing them much harm, have resulted from 

interpreting the Qur’ans solutions for particular problems as if they were universal principles60” 

skriver Wadud vars syftet med sin forskning var att presentera en läsning av Koranen som, för 

den moderna kvinnan, skulle vara meningsfull. Forskningen ledde till ”Qurʼan and woman: 

rereading the sacred text from a woman's perspective”. Läsningen skulle innebära en 

granskning av Koranen och sammanhang som det lyfts fram i, i syfte att skapa en förståelse.61  

Vidare menar Wadud att tolkningar av Koranens texter kan delas in två olika förståelser, 

läsningen och uttolkningen (tafasir). En ständig tolkning pågår hos läsaren och denna tolkning 

formas av den kontext som läsaren befinner sig i och här tolkar även läsaren in vissa 

uppfattningar om genus. Uttolkningen (tafasir) innebär att ett försök görs för att försöka förstå 

Koranen på ett mer neutralt sätt, bortanför det egna perspektivet. Men ingen tolkning är dock 

helt slutgiltig.  I de traditionella tolkningarna lyfter Wadud fram det faktum att de formulerades 

av män. Det betyder att män har tolkat sina erfarenheter i egenskap av att vara man, och 

kvinnans erfarenheter har tolkats av männen eller helt uteslutits.62 Vad som uppfattas som 

antingen manligt eller kvinnligt hör samman med det kulturella sammanhang man befinner sig 

i. Manligt eller kvinnligt beteende och dess tillhörande roller i samhället blir såldes skilda 

beroende på kontext. Även språket har betydelse i tolkningen och det blir särskilt påtagligt på 

arabiska, Koranens ursprungsspråk. På arabiska har allt ett genus, antingen är det manligt eller 

 
60 Wadud, A.  Qurʼan and woman: rereading the sacred text from a woman's perspective, [2nd]. edn, New York: 
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61 Wadud, A.  Qurʼan and woman, 1.  
62 Wadud, A.  Qurʼan and woman, 94–95 
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kvinnligt. Således blir den åtskillnaden tydlig när det handlar om tolkningar av texter gällande 

kön.63  

Något som är av stor betydelse är ordet tawhid. Tawhid är den muslimska monoteismen, en 

viktigt moralisk princip inom islam som klargör att endast Gud är upphöjd, en central del för 

de muslimer som menar att islam handlar om rättvisa. Tawhid och Guds upphöjda status 

återfinns i Kairodeklarationen artikel 11a, […]”and there can be no subjugation but to God the 

Most-High”.64 En hermeneutisk läsning av tawhid som Wadud presenterar innebär i hennes 

mening att Koranens enighet sätter sin prägel på tolkningen. I stället för att tolka en vers i taget, 

ibland tagen helt på måfå, bör Koranen tolkas i sin helhet och målet med denna hermeneutiska 

läsning av Koranen inkluderar kvinnors röster och att det kan ge större rättvisa mellan könen 

inom islamiskt tänkande.65   

Skillnader mellan könen förekommer men de är däremot inte av betydande natur. Wadud 

belyser kritiskt hur vissa värderingar tillskrivs respektive kön, värderingar som framställer 

kvinnan som underlägsen, svag och även intellektuellt oförmögen, kvinnan har på grund av 

hennes biologi vissa begränsande funktioner. Genom att placera in kvinnan under dessa 

egenskaper ger det männen värderingar som överlägsen, mer betydande än kvinnan och mannen 

kan dessutom utföra saker en kvinna inte är förmögen till. Wadud argumenterar starkt emot 

dessa värderingar och menar således att det är dessa värderingar vi måste arbeta emot mer än 

den faktiska skillnaden mellan man och kvinna.66 

The Qur'an acknowledges that men and women function as individuals and in society. 

However, there is no detailed prescription set on how to function, culturally. Such a 

specification would be an imposition that would reduce the Qur'an from a universal text 

to a culturally specific text— a claim that many have erroneously made. What the Qur'an 

proposes is transcendental in time and space67. 

I Koranen är man och kvinna båda av den mänskliga arten och de är försedda med lika potential 

och har getts lika hänsyn. Koranen utlovar stor belöning för de troende att genom att omsätta 

sin tro till handlingar. De troende som benämns i Koranen kallas just troende och ingen 

åtskillnad görs mellan könen.68 Koranen ger inte heller upphov eller stöd till att respektive kön 

 
63 Wadud, A.  Qurʼan and woman, 6. 
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har vissa särskilda roller. Samtidigt påtalar Wadud vikten av att se skillnaden mellan kvinnan 

som medlem i en grupp och som individ. Här i ligger en väsentlig betydelse eftersom Koranen 

inte gör någon åtskillnad i hur individen behandlas, oavsett om det är en kvinnlig eller manlig 

individ.69 

Vidare anser Wadud att Koranens texter inte ändrar sig utan det är kontexten där texterna läses 

och tolkas som ändrar sig, att påstå att de enbart finns en tolkning av Koranen är att begränsa 

dess utsträckning, även påståenden om att de kulturella perspektiven från profetens tid är den 

enda rättfärdiga tolkningen går emot Koranens universella syfte. Dess universella syfte är att 

efterlikna ett antal målsättningar för den mänskliga utvecklingen. Genom bland annat andlig 

medvetenhet, rättvisa och harmoni ska människan utvecklas och Koranens mål är därmed 

uppnådda. Koranen bör vara så pass flexibel att den kan anpassa sig efter flera olika kulturella 

kontexter för att uppnå sitt universella syfte och alla snäva tolkningar är enbart hämmande för 

dess syfte. ”I believe the Qur’an adapts to the context of modern woman as smoothly as it 

adapted to the original muslim community.70” Tolkningarna som Wadud lyfter fram lämpar sig 

väl för uppsatsens syfte och visar på både språkets och kontextens betydelse. I referens till syftet 

kan då nämnas den kontext som talibanrörelsen växte fram och det kulturella sammanhang de 

nu befinner sig i.  

3.2 Asma Barlas - Believing women in Islam 

In writing this book, I have wanted not only to challenge oppressive readings of the Qur'ān 

but also to offer a reading of that confirms that Muslim women can struggle for equality 

from within the framework of the Qur'ān’s teaching, contrary to what both conservative 

and progressive Muslims believe.71 

 

Två frågor ligger som grund till boken Believing women in Islam: unreading patriarchal 

interpretations of the Qur'ān: Förmedlar Koranen kunskaper och visar på tolerans om förtryck 

och ojämställdhet samt ger Koranen uppmuntran och medgivande till kvinnlig frigörelse? Den 

första frågan menar Barlas kan kopplas samman med de kritiker som påstår att Koranen är en 

kvinnohatande och patriarkal text. Den frågan kan sättas i förbindelse med frågor om att Gud 

är manlig, en fadersfigur och eller att Gud har ett särskilt förhållande till mannen. Dessa frågor 

hör även samman med den andra frågan Barlas utgår ifrån.72  
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Barlas förespråkar en läsning av Koranen som är bortanför en inläsning av kön. Med detta 

menas att Gud, för muslimer, är bortom kön även om män och kvinnor kan tolka Koranen på 

olika vis. Koranen är inte en patriarkalisk text i sig och på grund av att texttolkningen skett i en 

patriarkal kontext har Koranens budskap präglats av ett patriarkalt tänkande. Det har i sin tur 

resulterat i att Koranens budskap försvunnit. Vidare menar Barlas att det är skillnad mellan det 

Gud säger och hur människan tolkar vad Gud säger. Vid denna tolkning ifrågasätter Barlas att 

det i tolkningar av Koranen många gånger endast varit män som anses förstå dess fulla innebörd, 

och männen är ofta konservativt tänkande. Det tolkningsföreträdet som getts männen ligger 

bakom det förtyck som återfinns i muslimska samhället. Här i ligger även anledningen till att 

detta måste bestridas. Detta öppnar då för nya tolkningar av Koranen där Barlas ger ett förslag 

på omtolkning utanför det patriarkala.73 

Vidare lyfter Barlas fram att bland de tio tusentals hadither som återfinns är det endast runt sex 

av dem som anses trovärdiga när det handlar om misogyni och det är just dessa som lyfts fram 

när män vill föra fram argument som motsätter sig jämställdhet. Detta trots att det finns flera 

hadither som lyfter fram det positiva och visar att kvinnan har rätt till kunskap, sätter mödrar 

över fäder samt synliggör det faktum att kvinnor inte bar slöja under islams tidigare år. Värt att 

notera här är dock att det beskrivs att mödrar upphöjs över fäder, vilket då inte leder till 

jämställdhet utan kvinnan, i detta fall modern, blir då den överordnade. Även om Koranen, som 

Barlas menade var bortom kön, framkommer här tydligt en könsuppdelning, både i fråga om de 

positiva hadither, likväl i de hadither som Barlas kallar misogyna. De hadither som Barlas 

lyfter fram som positiva används ofta i syfte att visa på religionens jämlikhet. Hadith beskriver 

Barlas som en muntlig redogörelse från profetens Muhammeds tid.74  

Muslimer, enligt Barlas, läser in patriarkala tolkningar och ojämlikhet ur ett antal specifika 

verser och på Koranens olika bemötande av män och kvinnor i särskilda frågor om giftermål 

och arv. Mannens och kvinnans skillnader är inte enbart av biologisk natur utan innefattar även 

ojämlikhet och varandras motsatser, vilket reflekterar tesen om att maskulina och feminina 

principer hålls strikt åtskilda inom islam. Dessa konservativa läsningar baseras på det faktum 

att Gud skapade först mannen och sedan kvinnan. Tolkningarna innebär även att Gud fördrar 

mannen och har gett honom förmyndarskap över kvinnan. Kvinnan utgör exempel för ”as a 

tragic being [whose] sex functions and physiology make her unfit for any work or activity 

 
73 Barlas, A. Believing women in Islam, 20–23. 
74 Barlas, A. Believing women in Islam, 46–49. 
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except childbearing […]”.75 Barlas kallar detta för misogyna tolkningar av islam och som inte 

kommer från Koranen utan från skrifttolkare som har legitimerat handlingar genom att utföra 

en detaljerad tolkning. Barlas lägger även fram att dessa tolkningar många gånger sker i en 

tolkning där en vers har tagits ut sitt sammanhang, vilket leder till att Koranen inte läses som 

en text med ”thematic and structual nazm [coherence]”76. Här finns även likhet med Wadud, 

att Koranen ska läsas som en helhet och inte i separata verser. Barlas kallar sig själv en troende 

kvinna och menar på att hon då läser Koranen utifrån dessa premisser. Barlas ifrågasätter inte 

att Koranen är Guds ord eller ”dess ontologiska status som gudomligt tal”77, av vilka hon menar 

båda är sanna för muslimer. I ställer ifrågasätter hon legitimiteten i de patriarkala läsningarna 

och baserar detta på skillnaden mellan vad Gud säger och hur människorna läser Koranen.  

Barlas uppvisar en respekt för religionen när hon gör ansatser till att lägga fram förhållanden 

som kan godtas inom traditionen. 

Barlas och Waduds kritiska röster utmanar talibanernas förståelse. Röster i form av 

omtolkningar av Koranen och som visar på en mer jämställd läsning. Waduds feministiska 

tolkningar av Koranen och Barlas omtolkningar av patriarkala ordningar appliceras på analysen 

genom en hermeneutisk metod. Analysen ämnar visa på olika aspekter av tolkningar och avser 

synliggöra både talibanernas tolkningar och teoretikernas tolkningar. De teoretiska 

perspektiven kommer att användas på det material som uppsatsen bygger på samt för att lyfta 

fram argument för hur tolkningar av Koranen kan användas i syfte att främja kvinnors 

rättigheter. Materialet kommer även att användas för att tolka talibanernas förståelser och hur 

talibanerna ser på rättigheter. Det positiva med Wadud och Barlas är att de erbjuder en läsning 

av Koranen som kan appliceras på olika kontexter och blir således anpassningsbar för den 

afghanska kontexten.   

 

  

 
75 Barlas, A. Believing women in Islam, 7. 
76 Barlas, A. Believing women in Islam, 8. 
77 Barlas, A. Believing women in Islam, 20. 
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4. Olika perspektiv på talibaner, Sharia och kvinnors rättigheter 

I detta kapitel synliggörs tolkningar och analyser av materialet. Materialet som jag tidigare 

nämnt är andra forskares presentation av talibanerna, Sharia, de teoretiska perspektiven. En 

viktig del är även svaren från de intervjuer som genomförts. Materialet har analyserats genom 

den hermeneutiska traditionen och de olika teorierna har använts för vidare analyser.  

4.1 Talibanerna och Sharia 

Kapitlet börjar med en analys av talibanerna följt av ett avsnitt om Sharia och talibaner. 

Talibanernas historia redogörs för och deras ursprung lyfts fram. I den andra delen granskas 

Sharia och talibanernas Sharia blir synlig. Som bekant är inte målet att presentera en fullständig 

bild av vare sig talibanerna eller Sharia.  

4.1.1 Talibanerna 

”My experience with the Taliban […], it was my worst experience in whole of my life”78. Det 

är Zahras ord om talibanerna och hur hon själv upplevde det i augusti när talibanerna tog 

makten, men låt oss först börja med en tillbakablick och granska talibanernas historia. 

Talibanerna uppkom som en motreaktion mot det verkningslösa styret, brutaliteten och den 

splittring som enligt många afghaner kännetecknade det då styrande Mujahedin-partierna. 

Mujahedin-partierna var i besittning av makten i landet mellan 1992 och 1996 och de, i sin tur, 

uppkom som en reaktion mot Sovjets invasion 1979. Talibanerna tog makten i landet 1996 och 

den första talibanregimen var ett faktum. Talibanerna störtades 2001 av USA. Till en början 

välkomnade en stor del av befolkningen talibanrörelsen då det utlovades stabilitet och säkerhet 

i landet, samt implementering av en rättvis och strikt tolkning av Sharia.79  De som anslöt till 

talibanrörelsen beskrivs som religiösa studenter och redan 1994 uppstod, små spontana grupper, 

i Kandahar i södra Afghanistan skriver Marsden. Vägen från den lilla spontana gruppen till att 

bli en större makt är enligt Marsden oklar, men klart är att rörelsen rekryterade unga personer 

på landsbygden och i flyktinglägren vid den pakistanska gränsen. De islamiska skolorna, 

madrasahs, i lägren anses spela en väsentlig roll för rörelsen. Dessutom bönfölls stam-ledare i 

de pashtunska delarna av landet skicka unga män för att strida, där familjerna erhöll ersättning 

i form av pengar, samt högre status.80  

 
78 Transkriberad intervju Zahra, 18 mars 2022. 
79 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion?, 818.  
80 Marsden, P. The Taliban, 42, 131.  
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Redan från när talibanerna först uppstod, har det varit delade meningar om talibanerna bör ses 

som en nationalistisk Pashtunsk rörelse eller som en rörelse med en radikal tolkning av islam. 

Talibanerna har anpassat sig efter tidens förhållande och använt både religiösa och etniska 

perspektiv för att nå ut till både pashtunska och icke-pashtunska områden i landet. Genom att 

göra detta menar Borthakur och Kotokey att de har utökat sitt stöd och enligt Borthakur och 

Kotokey använt sig av manipulation för att rekryterat nya medlemmar genom talibanernas 

”islamiska och rikstäckande karaktär”.81 Användandet av ordet manipulation kan i det här fallet 

ses som en kritisk uppfattning hos Borthakur och Kotokey och mot talibanernas utbredning. En 

majoritet av talibanerna är pashtuner med även andra etniska grupper finns representerade inom 

rörelsen.82 Viktigt också att benämna är att det inom landet inte finns en homogen rörelse bland 

talibanerna, utan att de kan skilja sig mellan olika individer i åsikter om exempelvis genus och 

förhållande till väst.83 

Talibanernas ursprung menar Adam spelar en viktig roll i den nutida kontexten och beskriver 

hur traditioner och trosläror från ett mansdominerat samhälle har påverkat dagens talibaner.  

Taliban actually came from the very traditional beliefs and traditional practices that are from years 

in histories in Afghanistan. This is, based on those misunderstandings and misinterpretations of 

Islam, values and that are based on the stereotypes that are, coming actually from male dominant 

societies.84 

I dessa manligt dominerande samhällen som talibanerna kommer från ges sällan ett stort 

utrymme för kvinnor och skapar således inte rum för begrepp som rättvisa, harmoni och 

utveckling, vilka Wadud menar hör samman med en tolkning som ger Koranen full rättvisa.85  

Den hermeneutiska metoden kan vara till hjälp med att det inte enbart går att förstå kontexten 

utan den måste tolkas för att innebörden ska komma fram. Förståelsen är viktig för att 

tolkningen inte ska bli inkorrekt och medvetenheten om sin egen förståelse av kontexten är av 

betydelse. Med ett objektivt perspektiv tillsammans med sin egen medvetenhet blir det möjligt 

att skapa en förståelse och förklaring av sammanhanget. Med denna förklaring kan det tolkas 

som den kontext i vilken talibanernas föreställningar är rotade hör samman med ursprunget och 

linjen mellan religiösa lagar och traditionella normer är svag. Talibanernas idélära är förankrad 

i de pashtunska byarna i södra Afghanistan, där olika, ibland rivaliserande etniska traditioner 

kom att bli grunden för talibanerna. Traditioner som innehöll både förbud mot musik och 

 
81 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion?”, 817.  
82 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion?”, 829. 
83 Marsden, P. The Taliban, 65. 
84 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022.  
85 Wadud, A. Qur’an and women, 95. 
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inskränkande föreskrifter mot kvinnor. Traditioner som förekommit långt innan talibanerna och 

därför inte helt främmande när det sedan infördes av talibanerna när de tog makten. Men 

föreskrifterna var desto mer främmande för människor i städerna och områden som inte bebos 

av pashtuner.86 När talibanerna tog makten 1996 infördes strikta Sharialagar. Talibanernas 

Sharialagar var då en blandning av Sharia och Pashtunwali, men den betydelse som Pashtunwali 

gav upphov till lyftes inte fram. I många fall hade talibanerna begränsat vetande om Islam, 

vilket kan härledas till den då generellt svaga förståelsen av arabiska, på vilket Koranen ofta 

lästes. Enligt Borthakur & Kotokey leder denna okunnighet och en ett inskränkt tankesystem 

till att talibanernas förståelse av Sharia är en blandning av Pashtunwali och den islamiska 

lagen.87   

Pashtunwali och Sharia har enligt Kakar olika syften i deras funktioner, även om de delvis 

täcker varandra. Pashtunwali, som varit integrerad i Afghanistan sedan staten bildades i mitten 

av 1700-talet, där Pashtunwali var den högst styrande ordningen, följt av Sharia som då tolkades 

genom den Hanafiska lagskolan. Pashtunwali kopplas samman med ära, eller heder, vilket en 

människa får genom att upprätthålla och utöva de begrepp som utgör grunden till Pashtunwali. 

Sharia däremot är en samling normer som företräder Guds önskan för människorna på jorden. 

Ett av de begrepp som utgör Pashtunwali och som är centralt för uppsatsen är purdah, 

segregering mellan könen.88 Purdah kommer diskuteras i senare del av uppsatsens som berör 

talibanerna och kvinnor. Även Barfield lyfter fram Pashtunwali och menar på att sådana system 

återfinns över hela landet men att de utmärkande egenskaper skiljer sig starkt från varandra, 

Pashtunwali är dock det mest utarbetade systemet. Systemen bygger på regler som för samman 

sin befolkning genom universella kulturella och etiska koder.89 

Abdul menar att talibanernas använder sig av grunder från Sharia men att de till viss del även 

blandar in egna normer och traditioner vilket leder till de extrema tolkningar av Sharia de idag 

lägger fram.   

One can think about Taliban and Sharia from different perspectives. The Taliban, of course, 

are a group from within Afghanistan and they are part of the Afghan population. They hold 

beliefs that are grounded into Sharia law. What has complicated the situation is that 

sometimes their traditions and norms have contributed to their extremist interpretation of 

the Sharia law. So quite often in certain aspects we see the Taliban interpretation of Sharia 

 
86 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion?”, 820. 
87 Borthakur, A & Kotokey, A. ”Ethnicity or religion?”, 821. 
88 Kakar, P. ”Tribal Law of Pashtunwali and Women’s Legislative Authority”, 2–4. 
89 Barfield, T. ”Afghanistan The Local and the Global in the Practice of Shariʻa”,186. 
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that has been influenced by the local traditions and norms. […] One cannot deny the 

influence of traditions and the environment in which they grow up.90  

 

Omgivningen är även något som Wadud påtalar har betydelse för tolkningar av Koranen. 

Kontexten där tolkningen sker ger en viss inverkan och om det är negativ eller positiv påverkan 

beror på sammanhanget. Textens betydelse i sig ändras inte menar Wadud men framlägger 

kritik mot de som tolkar. Dessa är allt som oftast män som tolkar sina egna perspektiv och 

tillämpar sedan dessa på texten.91 En motsvarighet kan här ses hos talibanerna som hämtat 

föreställningar från deras lokala kontext och applicerat på sin förståelse av Sharia. Rostami-

Povey skriver att de högsta talibanska ledarna kom från de fattigaste, mest konservativa södra 

delarna av Afghanistan där analfabetismen är hög. Talibanernas baserade sin syn på kvinnor 

från konservativa sedvänjor och normer som förekommer inom Pashtunwali, snarare än 

Sharialagarna.92 En komplicerande faktor enligt Marsden är att det krävs en granskning där det 

framkommer i vilken omfattning talibanerna brukar praxis från de pashtunska samhällena i 

södra Afghanistan snarare än olika resonemang inom dess närområde och den islamiska 

världen.93 

Talibanerna tillkännagav redan från början att deras syfte var att skapa ett Afghanistan fritt från 

det dåvarande korrupta ledarskapet samt att skapa ett samhälle i enlighet med Islam. De kom 

med förordningar om hur människor skulle klä sig, kvinnor i burka och män skulle ha skägg, 

turban, kort hår och shalwar kamez, ett traditionellt tvådelat klädesplagg. Männen skulle be fem 

gånger om dagen, då helst i en moské och kvinnans främsta roll var att uppfostra kommande 

generationer av muslimer. Kvinnor stängdes ute från majoriteten av yrkesarbeten.94 Marsden 

tillägger dock en viktig aspekt när talibanerna förs på tal och det är att inte göra de negativa 

stereotyper starkare, även om det kan vara svårt då mycket av det som talibanerna har gjort 

synliggör de negativa stereotyperna. Talibanerna uppstod som heliga krigare i syfte att befria 

Afghanistan. De har dock, från ett västerländskt perspektiv, som delas av de flesta muslimer, 

genomfört ett enormt förtryck mot kvinnor och Marsden framhåller vikten av att förstå 

talibanernas ursprung och hur det hör samman med deras uppfattningar och förhållningssätt.95 

 
90 Transkriberad intervju Abdul, 18 februari 2022. 
91 Wadud, A. Qur’an and women, 94–95. 
92 Rostami-Povey, E, Afghan women, 23.  
93 Marsden, P. The Taliban, 66.  
94 Marsden, P. The Taliban, 45. 
95 Marsden, P. The Taliban, 57–58. 
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Under 1990-talet förlitade talibanerna sig helt på Sharialagarna och ansåg att deras tolkning var 

den enda rätta. Därtill försvarade talibanerna deras rätt att tolka islam på nytt och inga 

kompromisser skulle göras med västerländska normer.96 Det pågår en diskussion om det är 

någon skillnad mellan talibanerna nu och de under 1990-talets slut. Abdul menar dock att den 

största skillnaden är att det afghanska samhället har förändrats. Det går inte att förneka den 

effektiva roll som utvecklingen haft de senaste 20 åren i Afghanistan. NGO:s och den dåvarande 

regeringen har bidragit till att inte bara påverka samhällets attityd utan också talibanernas 

attityd. Talibanerna var tidigare starka motståndare till modern utbildning men när samhället 

började engagera sig i frågan och antalet skolor ökade på landsbygden i Afghanistan, bidrog till 

en förändring av talibanernas attityd gentemot utbildning. Deras högsta ledare utfärdade 

instruktioner och riktlinjer om att inga skolor ska vara föremål för attacker. Talibanerna idag 

uppvisar flera moderna aspekter beskriver Abdul, där synen på utbildning är en av dem. Flickor 

kommer få tillgång till undervisning och kvinnor kommer att få arbeta under det nya taliban-

styret menar Abdul, även om det kommer ske med vissa restriktioner, som exempelvis krav på 

viss klädsel för kvinnor och att endast kvinnor får undervisa flickor.97   

Adam, däremot hävdar att det inte är någon skillnad alls mellan talibanerna då och nu, även om 

de själva lyfter fram att de inte är samma menar Adam att talibanerna har ett än mer strikt 

tänkesätt idag. Talibanerna nu har en hämnd-attityd. Förra gången besegrades talibanerna och 

samhället ändrades med hjälp av det internationella samfundet. Det är bidragande till deras 

hämndattityd. Talibanerna riktade in sig mot människor som haft samröre med de som på något 

sätt bidrog till besegringen och gick dörr till dörr för att hitta dessa människor. Zahra påpekar 

att det enda som är skillnad är att talibanerna nu letar efter en bekräftelse från det internationella 

samfundet och ett erkännande från andra länder. De vill uppvisa en fasad att de har förändrats 

men i grunden har ingen förändring skett enligt Zahra.98 En förändring i attityder kan enligt 

Amnesty International vara en förklädnad för talibanernas grundläggande syfte, att ta 

Afghanistan till ett enat islamiskt emirat styrt av Sharialagar. Samtidigt menar dock Amnesty 

International att talibanerna redan har motsagt sig själva med att införa olika förbud där olika 

rättigheter inskränks.99 

 
96 Marsden, P. The Taliban, 81.  
97 Transkriberad intervju Abdul, 18 februari 2022. 
98 Transkriberad intervju Zahra, 18 mars 2022.  
99 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance, 4–5. 
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Barlas uttrycker att någon som godtar en grupps makt och dessutom accepterar dess felaktiga 

tolkningar av religionen blir själva delaktiga till fortsatta kränkningar i religionens namn. Det i 

sig innebär att kampen är förlorad innan den ens har börjat. Men Barlas påpekar att, i stället för 

att anklaga religionen för kränkande normer av muslimer, bör det i stället vara de feltolkningar 

som uppstår som ska ifrågasätts.100 Det skulle då i fallet med talibanerna vara att ifrågasätta vad 

de menar med ”rättigheter inom ramen av Sharia”.  Dock har de personer som intervjuats inte 

accepterat talibanernas tolkningar och de har tvingats fly landet. Kampen kan fortsätta utifrån 

och har således inte gått förlorad i den meningen att människorna accepterat makten, utan de 

har i stället förflyttat motståndet för att ens ha möjlighet att fortsätta. I likhet med Barlas anser 

ingen av respondenterna att islam eller Sharia är den att belägga med skuld utan det är 

talibanerna och deras tolkningar som utgör det som måste bekämpas.  

För att summera detta avsnitt kan vi se hur talibanernas ursprung har spelat, och fortfarande 

spelar, en betydande roll i deras förståelse av Sharia. Ursprunget från den afghanska 

landsbygden har även påverkar deras syn på kvinnan och hur hon ska behandlas. Talibanerna 

ideologi är starkt förankrad i den pashtunska hederskodexen, Pashtunwali. Enligt Borthakur & 

Kotokey har även okunnighet lett till att talibanerna har blandat in Pashtunwali i sin tolkning 

av de islamiska lagarna. Det pågår en debatt huruvida talibanerna har ändrats sedan regimen på 

1990-talet och där förekommer blandade meningar, somliga menar att det afghanska samhället 

har förändrats och att det lett till förändrade attityder hos människorna, andra menar att 

talibanerna som rörelse har förändrats. Med det i åtanke om talibanerna tar vi oss nu vidare till 

avsnittet som granskar Sharia. 

4.1.2 Sharia  

Sharia, som tidigare nämnts i uppsatsen är av stor relevans så låt oss nu vända blicken till hur 

Sharia kan förstås. Vad menas egentligen med Sharia och vad har det för betydelse för 

talibanerna, Afghanistan och kvinnor?  

Sharia betyder vägen till vattenhålet. Vägen är den som ska följas och för de troende ska vägen 

ge anvisningar i detta liv och om denna väg följs, även ge befrielse i livet efter detta. Sharia, i 

vardagligt bruk, påvisar om förbud och påbud men är även riktlinjer och grundregler som Gud 

har visat mänskligheten i fråga om människans beteende i denna värld samt för att uppnå 

frälsning i nästa värld. Fundamentet i detta och även med all vägledning från det gudomliga är 

 
100 Barlas, A. Believing women in Islam, ix, 2.  
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att blottlägga utsikten för människan att ta avstånd från dragningen till det onda och den 

gränslösa lusten. Människan ska i stället ledas mot sanning och rättfärdighet. Således är 

människan försedd med ett ansvar att skapa rättvisa och ledning i enlighet med de riktlinjer som 

Sharia ger.101 

An-Na’im beskriver som bekant Sharia som ”ett universellt system av lag och etik och utger 

sig för att reglera varje aspekt av det offentliga och privata livet”102. Sharia påverkar således 

både den privata sfären som det kollektiva, och kvinnors rättigheter har sedan länge varit starkt 

präglade av Sharia och detta menar An-Na’im är oberoende av graden islamisering i samhällets 

kontext. Sharia är dock inte den enda medverkande kraften som avgör människans beteende 

och Sharia är inte heller det enda bakomliggande tillgången för politiska och sociala inrättningar 

i länder som har islam som religion. Sharia har sitt ursprung i Koranen och sunnah. Guds 

slutgiltiga ord utvecklade sig till Koranen och Muhammed, den siste profeten, framställde 

andemeningen av Koranen på uppdrag av Gud. Koranen gjordes sedan fullständig genom 

handlingar och uttalanden av Muhammed. Dessa handlingar och uttalanden resulterade i vad 

som senare kallas sunnah.103 

Koranen och sunnah studerades av muslimskt lärda i försök att utveckla regler för denna Guds 

lag. Reglerna utformades efter de lärdas förståelse och denna utvecklingsgång kallas ijtihad. 

De regler som framkom kallas fiqh, och spänner över många ämnesdiscipliner. Redan när fiqh 

utformades uppstod meningsskiljaktigheter vilket ledde till att det finns ett stort antal olika 

regler inom fiqh. Detta menar Quraishi bidrar till en mångfald inom fiqh och är en av de mest 

centrala egenskaper inom den islamiska rättsvetenskapen. Vidare menar Quraishi att ingen 

person kan påstå att dennes tolkning eller uppfattning är den enda rätta och utvecklar:  ”Thus, 

as long as it is the result of sincere ijtihad, any fiqh conclusion qualifies as a possible-and thus 

legitimate -articulation of Sharia”.104 Denna mångfald inom fiqh resulterade så småningom om 

i de olika lagskolorna inom islam. Fiqh är resultat av människans juridiska tolkning och är 

således inte helt utan felaktiga tolkningar vilket gör den att den kan ifrågasättas. Guds lag, 

Sharia, kan däremot inte ifrågasättas. 105 Guds enighet, tawhid, är även det utmärkande inom 

 
101 Kamali, M H. Shari'ah law, 14. 
102 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World”, 13–14. 
103 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World”, 14–17. 
104 Quraishi, A. "What if Sharia Weren't the Enemy”, 204. 
105 Quraishi, A. "What if Sharia Weren't the Enemy”, 203–204. 
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Sharia och utgångspunkten för alla diskussioner som förs inom jurisdiktionen och moralen.  

Gud är skaparen av allt och allt återspeglar sig i den ursprungliga källan.106 

Humankind, be aware of your duties to your Lord, who created you of a single soul, and 

from it created its mate, and from the pair of them scattered abroad many men and women; 

and be aware of your duties to God [through whose relationship] you demand one of 

another, and the wombs [that relate you]; surely God ever watches over you. (Q. 4:1–2)107 

De gudomliga föreskrifterna som fastslår muslimers plikter, däribland att behandla andra med 

värdighet och respekt samt att skapa både social rättvisa och ett personligt välbefinnande menar 

Donnelly för tankarna till den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna men 

påpekar att sättet dessa värderingar förverkligas, traditionellt sett, inte inkluderar lika rättigheter 

för alla människor.108 Ett tydligt exempel på att det universella perspektivet på mänskliga 

rättigheterna kanske inte implementerats, men likväl ett mål att sträva efter, i synnerhet när 

kvinnors rättigheter degraderas. De gudomliga föreskrifterna gör ingen skillnad på muslimer 

utan dessa gäller alla, en tanke i universella banor, men som kan ha tolkats under fiqh och då 

blivit anpassad efter de som tolkade. Barlas belyser det faktum att de flesta muslimer många 

gånger förväxlar just fiqh och Sharia, där fiqh antas vara Sharia. Barlas påtalar skillnaden där 

fiqh är skapat av människan och precis som Quraishi nämnde, kan det då ändras, Sharia däremot 

är universell, helig och även evig. Fiqh, skriver Barlas är av patriarkal natur och menar att dess 

patriarkala natur hindrar muslimer som söker efter jämlikhet eller juridisk rättvisa.109 Koranen 

är dock ingen juridisk skrift eftersom det juridiska materialet som förekommer endast återfinns 

i en liten del av de texter som finns i Koranen. Kamali lyfter fram att Koranen snarare benämner 

sig själv med ord som bok, vägledning och åtanke. Majoriteten av de 6235 verserna som finns 

i Koranen belyser främst religiösa och moraliska frågor, människan och universum samt även 

livet efter detta och det förgångna. Endast cirka 350 verser är av juridisk karaktär där 

huvudparten av dem tillkom som lösningar på faktiska problem som uppstod. Som den främsta 

källan till Sharia ger Koranen grundprinciper för i stort alla discipliner inom islamisk lag.110 

Även om Sharia i sig inte är en juridisk skrift har Sharia under historiens gång och fortsätter än 

idag att starkt prägla muslimer i deras tänkande och handlingar. Sharia har en stark 

påverkanskraft för både inrättningar och praxis i majoriteten av de muslimska länderna.111  

 
106 Kamali, M H. Shari'ah law, 17. 
107 Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights, 168. 
108 Donnelly, J. International human rights, 80. 
109 Barlas, A. Believing women in Islam, 74. 
110 Kamali, M H. Shari'ah law, 19–20. 
111 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World, 20. 
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Kamali belyser även att män och kvinnor erhåller lika rättigheter i Sharia inom ett antal 

områden. Kvinnor som ändock inte ges tillgång till rättigheter menar Kamali hör samman med 

de patriarkala miljöer som återfinns, i synnerhet bland stam-folk i Asien och Afrika snarare än 

Sharia.112 Även Abdul menar att Sharia ger kvinnor rättigheter och betonar en kompabilitet 

mellan Sharia och mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till arbete som Abdul menar 

återfinns i Sharia som i Koranen. Koranen ger inte bara kvinnan rätt till arbete utan ger henne 

dessutom rätt att behålla det hon tjänar och själv kan ta beslut om inkomsten. Sharia betyder 

samma saker för män och kvinnor men problemet menar Abdul ligger i tolkningen, och 

diskussionen om maktkampen. Eftersom männen har makten tolkar de många aspekter av 

Sharialagen till deras egen fördel, för att inte förlora den makt som de åtnjuter. Abdul anser att 

det skulle bli en annan tolkning om den gjordes av kvinnor. Dock bedömer Abdul att det borde 

finnas en global enhet bland de islamiska länderna med en allmän konsensus som blir grund för 

den universella tolkningen av Sharia. När enskilda länder öppnar för egna tolkningar influeras 

de av normer och traditioner som återfinns inom den egna kontexten.113 

Enligt Adam kan Sharia användas som källa i Afghanistan för att påvisa rättigheter för kvinnor 

och flickor, ett exempel är rätten till utbildning eftersom denna rättighet återfinns i både 

Koranen och hadither. Rätten till utbildning hittas också i de internationella mänskliga 

rättighets doktrinerna och påvisar således en viss kompatibilitet mellan dessa. Med Sharia som 

källa kan det användas i ett led att omvända religiöst lärda. De religiöst lärda är ofta de som är 

emot jämställdhet och rättigheter för flickor och kvinnor. De, enligt Adam, feltolkningar som 

uppstått av Sharia bör förändras och Sharia, med rätt tolkningar, kan användas som en väg 

framåt.114 En förståelse av Koranens kontext underlättar tolkningen och visar även på 

betydelsen av en hermeneutisk ansats, att förstå det som tolkas för att göra en objektiv tydning. 

Eftersom Koranen enligt Wadud ger begränsad information om historiska detaljer kan den 

tillämpas utan att några restriktioner baserat på dåtidens historiska utspel.115 Förståelsen för den 

dåtida kontexten kan med hermeneutisk ansats göra att tolkningarna anpassas efter vår moderna 

tid, förståelsen kan ge indikationer och bristen på historiska detaljer gör att det kan tolkas för 

att anstå även kritiska röster och visa på rättigheter för kvinnor. 

 
112 Kamali, M H. Shari'ah law, 271. 
113 Transkriberad intervju Abdul, 18 februari 2022. 
114 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022. 
115 Wadud, A. Qur’an and women, 30–31. 
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Sharia är perfekt för kvinnor och kan erbjuda kvinnor många styrkor enligt Zahra. Problemet 

är inte Sharia i sig utan vissa tolkningar som görs. Tolkningar som ofta eftersträvar egna syften 

och fördelar. Detta är inget nytt fenomen utan har pågått länge och Sharia har under historien 

tolkats av och för män. Däremot menar Zahra att kvinnor som har kunskap i detta kan lyfta 

fram stödet som finns i Sharia för kvinnor. Vidare påpekar Zahra att Sharia är en mycket stark 

anhängare av mänskliga rättigheter och således är inte Sharia problemet.116 Hur tolkningar har 

tillkommit och hör samman med den makt i samhället som män besitter gör att de tolkar till sin 

egen fördel i rädsla att förlora makten. Abdul menar även att män och kvinnor, om möjlighet 

gavs, skulle utföra olika tolkningar: 

[…]Since the men are holding power, then they are interpreting many aspects of the Sharia 

law in their favor, not to lose that power that they are enjoying. And that's why the 

differences are seen. If you talk to a woman about her interpretation of a specific, aspect in 

Sharia, you will get a very balanced interpretation of that, but if you talk to men then the 

way he thinks, his own preferences, his own, fear not to lose power. These are influencing 

those interpretations.117 

Dessa tolkningar som har gjorts för egen vinning lyfter även Wadud och Barlas fram. Wadud 

går tillbaka till de traditionella tolkningar som har utförts av män, vilket har inneburit att 

tolkningarna reflekterat tillbaka på manliga perspektiv. Även när tolkningar om och för kvinnor 

har utförts har det varit genom ett manligt perspektiv. Att män många gånger anser att de är 

överordnade kvinnor menar Wadud har påverkat, inte bara de muslimska samhällena, utan 

också kvinnans status i Koranen. En markant skillnad i över och underordning men Wadud 

fasthåller dock att det finns skillnader mellan könen men att dessa inte är det väsentliga utan de 

värderingar som kommer med skillnaderna.118 Som tillägg lyfter Barlas fram att Koranen 

framhåller skillnader mellan Koranen och tolkningar av texten. Gud skyddar Koranens 

okränkbarhet och inte de muslimer som tolkar den menar Barlas.119 Det i sig kan tolkas som 

Barlas menar att Koranen i sig är inte problemet utan de som tolkar den.  

An-Na’im motsäger sig dock och menar att Sharia i flera avseenden missgynnar kvinnor och 

begår överträdelser mot kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. An-Na’im skriver att 

Sharia inte ger rättigheter till människan, utan rättigheter ges efter kön och tro. Detta leder då 

till motsägelser mellan Sharia och de mänskliga rättigheterna.120 Quraishi menar att det blir 

 
116 Transkriberad intervju Zahra, 18 mars 2022. 
117 Transkriberad intervju Abdul, 18 februari 2022. 
118 Wadud, A. Quran and women, 2,7,35. 
119 Barlas, A. Believing women in Islam, 132. 
120 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World, 22.  
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kontraproduktivt att lägga Sharia mot kvinnors rättigheter, ett omotiverat krig som skapar en 

dikotomi. Det kan i stället kan orsaka mer skada än nytta även om tanken är att skapa en 

förbättring. 121 En skillnad görs mellan fiqh och Sharia bland kvinnorättsaktivister som arbetar 

utifrån en islamisk ideologi och Quraishi skriver att det som antas vara texter emot kvinnors 

rättigheter faller inom ramen av mänskliga feltolkningar. Vidare menar Quraishi att det inom 

vedertagen fiqh finns en jämställdhet mellan könen både på det andliga som det juridiska planet. 

Kvinnan, som tidigare nämnts erhåller vissa betydande rättigheter, där ibland att äga fastigheter, 

skilja sig, ha kontroll över sin inkomst, tillgång till utbildning och samtycke måste finnas för 

att äktenskap ska ske.122 Kvinnans samtycke till äktenskap gick talibanerna ut med som en 

rättighet för kvinnor. Det kan ses som ett exempel på hur talibanerna visar på att kvinnan har 

rättigheter, inom Sharia, även om det sedan tidigare står skrivet i lagen och således inget som 

talibanerna har instiftat.  

Adam är av åsikten att det mest framgångsrika sättet att utöva påtryckning på talibanerna är via 

Sharia. Genom att använda Sharia som källa för att påvisa jämställdhet och kvinnors rättigheter 

kan talibanerna påverkas. Religiöst lärda måste involveras i processen och Adam lyfter även 

fram vikten av att engagera och få med sig männen.123 Detta koncept är redan beprövat och har 

visat på stor framgång i områden där talibanerna sedan länge haft makten och där flickor, även 

de över årskurs sex, går i skolan. Svenska Afghanistankommittén har arbetat aktivt med ett 

inkluderande förhållningssätt där män och religiöst lärda spelar en central roll.124 Även 

Hozyainova delar denna åsikt och menar på att Sharia, i större utsträckning än de rättighets 

dokumenten med västerländsk grund, erhåller starkare förankring i det afghanska samhället och  

genom tolkningar av Sharia kan visa på förbindelser med kvinnors rättigheter.125 I tillägg till 

detta lyfter även An-Na’im fram behovet att den islamiska lagen bör utvecklas till en lag mer 

anpassad till nutiden och att en sådan tolkning av Sharia vore mer kompatibel med de samtida 

mänskliga rättigheterna. Denna åsikt delas dock inte av alltför många muslimer enligt An-

Na’im, muslimer som anser att Sharia är: ”Shari'a is the sole valid interpretation of Islam, and 

as such ought to prevail over any human law or policy.”126 En uppfattning mer i linje med 

 
121 Quraishi, A. "What if Sharia Weren't the Enemy", 176.  
122 Quraishi, A. "What if Sharia Weren't the Enemy,", 215–218. 
123 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022. 
124 Källström Froste, E. Samarbete med lärda öppnade skolor för flickor. Afghanistannytt. 2021-12-02. [hämtad 

2022-03-25] https://sak.se/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/4-2021-Afghanistannytt-UPPSLAG.pdf   
125 Hozyainova, A. Sharia and Women’s Rights in Afghanistan, 3.  
126 An-Na'im, A. ”Human Rights in the Muslim World, 21. 
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respondenternas meningar om Sharia och mänskliga rättigheter och där det inte är Sharia som 

behöver ändras utan de tolkningar som utförs.  

Som tidigare nämnts menar Barfield att den mest utbredda tolkningen av Sharia i Afghanistan 

blandar in nationella seder och traditioner.127 Skapandet och återskapandet av grundprinciper i 

en kontext handlar i stället mer om att kulturell praxis har gått från generation till generation 

och att det nu har blivit så anpassat att det ses som inkluderat i deras religion. En vidhållen bild 

sedan Koranens början skapar en förståelse för mönster som kan vara svåra att bryta. Att 

applicera dessa tolkningar i Koranen från de första islamiska samhällena vore inte att framställa 

Koranen i dess rätta dager. Eftersom det finns många olikheter mellan samhällen och 

gemenskaper menar Wadud att det inte är möjligt att skapa en exakt kopia av det första 

islamiska samhället. I stället uppmuntrar Wadud till en tolkning för att skapa de bästa 

förutsättningarna för människans utveckling, vilket kan inkludera begrepp som rättvisa, 

harmoni och utveckling. Koranen och dess principer, menar Wadud är bortanför all tid och 

måste därför skapa en förståelse av de plikter som finns i principerna. Koranen blir således en 

universell vägvisare som kan appliceras på olika sammanhang.128  

Sharia, för att sammanfatta detta avsnitt, är ett system av lagar och etik med ursprung från 

Koranen och sunnah. Fiqh är den juridiska delen av Sharialagarna och det har, redan från när 

fiqh kom till funnits åsiktsskillnader i hur saker ska tolkas, vilket lett fram till olika lagskolor. I 

Afghanistan har tolkningen av Sharia påverkats av både nationella seder och traditioner. Vi kan 

i detta avsnitt se att det råder en viss diskrepans i åsikter om Sharia, Zahra, som menar på att 

Sharia är perfekt för kvinnor och som dessutom ger kvinnor många rättigheter, en åsikt som 

delas av Adam och Abdul. Den muslimske rätts professorn An-Na’im är emellertid av en annan 

åsikt och menar att Sharia inte är kompatibel med kvinnors rättigheter, men att det kan göras 

mer förenligt med omtolkningar. Däremot framkommer det att Sharia inte är problemet utan 

hur det har tolkats. Tolkningar som innebär att det tolkats till männens vinning och där kvinnor 

blir de som tappat både status och rättigheter för att män tolkat till sin egen fördel.  

  

 
127 Barfield, T. ”Afghanistan The Local and the Global in the Practice of Shariʻa”, 179. 
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4.2 Kvinnor och talibaner 

Kapitlets andra del presenterar erbjuder en analys kring kvinnor i Afghanistan och deras 

rättigheter. Talibanernas kvinnosyn granskas även den samt hur talibanerna agerat sedan 

maktövertagandet i augusti 2021. 

4.2.1 Kvinnor i Afghanistan  

In Afghanistan, for example, (I wouldn't say this is all over) but if you ask a man, can a 

woman become a pilot? Then you will hear no and they will reference that to the physical 

ability of women.129 

Afghanistan är en del av det ”patriarkala bälte” som omfattar norra Afrika till vissa områden av 

Kina och de norra delarna av den indiska kontinenten. Det klassiska patriarkatet som råder i 

detta ”bälte” anspelar på kvinnans underordning mot mannen och den styrande i familjen är en 

äldre man. Kvinnan anses vara anledningen till sönderdelning av samhällsordningen och 

oordningen och det bedöms därför, i nutida muslimska samhällen med patriarkala styren, 

tvunget att ha kontroll över kvinnan. Vidare menar Moghadam att barn och kvinnor har 

benägenhet att klassas som männens egendomar, något som blir särskilt påtagligt inom 

Pashtunwali.130 Värt att poängtera är det faktum att det återfinns stora skillnader kvinnor 

emellan och Marsden markerar vikten av individen och att det inte finns någon homogen grupp 

kvinnor. Var kvinnan befinner sig i landet, hennes utbildningsgrad, religionstillhörighet och 

etnicitet spelar en framträdande roll i distinktionen av kvinnor i Afghanistan.131 Dock hävdar 

Emadi att trots stora skillnaderna i både kultur och språk är synen på kvinnan i stort sett 

densamma i landet. Kvinnans ställning i samhället påverkas av sedvänjor inom kulturen hos de 

olika stammarna samt religiösa föreskrifter där männen haft tolkningsföreträde och utgått från 

sin förståelse av föreskrifter och lokal praxis.132 

Likväl som det afghanska samhället är mansdominerat var de forntida muslimska samhällena 

på arabiska halvön av patriarkal natur, vilket satte prägel på de diskussioner som fördes under 

Koranens uppkomst. Koranen besvarar således problem som var aktuella under den då rådande 

samhällskontexten. Även om Koranen framställdes med resonemang från rådande 

samhällsnormer, menar Wadud, som tidigare nämnts, att Koranen ändock presenterar mer 

generella grunder som kan förklara sociala problem samt lösningar på dessa som kan uppstå i 

 
129 Transkriberad intervju Abdul, 3 mars 2022.  
130 Moghadam, V M. ”Nationalist agendas and women’s rights”, 77–78. 
131 Marsden, P. The Taliban, 92. 
132 Emadi, H. Repression, resistance, and women in Afghanistan. 29. 
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andra kontexter. Enligt Wadud finns det ingen evidens för att män har bättre auktoritets 

egenskaper än kvinnor. Koranen lyfter i stället fram den mest lämpade för ledarskap, oavsett 

kön. Det finns inte heller något som stoppar en kvinna från att ha en auktoritetsposition, vare 

sig det är över män eller andra kvinnor. Kvinnliga ledare återfinns redan tidigt i historien skriver 

Wadud. Likväl besatt och besitter männen de största fördelarna.133 Med Waduds förklaring i 

åtanke kan det förstås som att det afghanska samhället är mer baserat på kulturella praxis eller 

feltolkningar av Koranen än hur Wadud menar att Koranen ska tolkas. Men för att skapa den 

uppfattningen krävs en viss förförståelse av hur det afghanska samhället är utformat likväl som 

det dåtida arabiska samhället. Tolkningar av Koranen som fastställer skillnader mellan könen 

ställer sig Wadud kritisk till och menar att de lyfter fram mannen som norm och den rätta 

människan. Detta ställer kvinnan automatiskt under mannen och kvinnan får en sämre status då 

hon jämförs med mannen som utgör normen. Wadud menar att sådana tolkningar befäster de 

restriktioner som belagts kvinnans rättigheter att: ”to pursue personal happiness within the 

context of Islam”.134  

Kvinnans svaga ställning och svaga rättighetsskydd i Afghanistan beror på en kombination 

olika faktorer. Med anledning av det patriarkat som råder har kvinnans rättigheter inskränkts, 

vilket har påverkats av den traditionella kontext som finns i många samhällen och som influerat 

sociala relationer. En svag centralstat har även det bidragit menar Moghadam samt bristen på 

att kunna genomföra processorer för modernisering och skapa mål i närvaro av 

stamsamhällen.135 Den afghanska kvinnan, enligt lagen, erhåller samma rättigheter som mannen 

men problemet är implementeringen av dessa. Det kan i sin tur ha varit bidragande till att den 

afghanska kvinnan sedan länge skildrats som ett passivt offer som väntar på befrielse.136 

Kränkningar av de afghanska kvinnornas fundamentala mänskliga rättigheter har beskrivits i 

omfattande grad och talibanerna har gjort sig skyldiga till dessa kränkningar enligt Hans. Både 

män och kvinnor har dock påverkats starkt av det våld som pågått sedan 1979. Det oavbrutna 

krigstillståndet i landet har haft en negativ påverkan på de afghanska kvinnorna där flera 

miljoner har lämnat sina hem och sökt skydd över hela världen. Det fanns en tid i den afghanska 

historien när kvinnors rättigheter lyftes fram, afghanska ledare fastställde redan i början av 

1900-talet kvinnornas frigörelse som ledande för landets nationalistiska moderniserings 

 
133 Wadud, A. Qur’an and women, 88–89.  
134 Wadud, A. Qur’an and women, 35. 
135 Moghadam, VM. ”Nationalist agendas and women’s rights”, 76.  
136 Rostami-Povey, E, Afghan women, 1. 
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ideologi. Frigörelseprocessen var dock inte helt enkelt och parallellt med den framåtsträvande 

förändringen påstod Habibullah, den tidens ledare, att männen hade full befogenhet över sina 

kvinnor. Afghanistans heder hörde samman med kvinnornas ryktbarhet och behövde skyddas. 

På 1920-talet antogs nya lagar som avskaffade slöjan och purdah. Fram till 1920-talet hade 

kvinnornas liv präglats av Sharialagar, vilket enligt Hans medfört kvinnors lägre status 

gentemot mannen i fråga om arv, lag och äktenskap. Den afghanska konstitutionen antogs 1964 

och medförde lika juridiska och sociopolitiska rättigheter för män och kvinnor. Trots flera 

förändringar ifrågasattes aldrig kvinnans roll och kvinnor kom att utgöra symbol för både 

familjens ära som nationens. Detta medförde att kvinnor kom mellan islamiska kulturella koder 

och västerländska moderniseringen.137 Många kvinnor i stater med islam som religion, föredrar 

de liv de lever inom den muslimska staten framför västerländska levnadsvillkor. Det baserar 

Ahmed-Ghosh på att en vedertagen åsikt om väst som korrupt, familjefientlig och även lösaktig. 

Detta trots det ökade förtrycket mot kvinnor genom fundamentalisters uppkomst. Vidare lyfter 

Ahmed-Ghosh fram att de afghanska kvinnorna känner motstånd mot de afghanska 

fundamentalisterna, inte religionen i sig.138  

Barlas ställer sig kritisk till förtryck som baseras på texterna och som återfinns i muslimska 

samhällen, men förtrycket kan inte enbart beskyllas för att baseras på patriarkala läsningar av 

Koranen eller andra islamiska källor. Inte heller kan förtrycket förklaras med enbart dessa 

läsningar. Kvinnans status i muslimska kontexter, likväl som patriarkala strukturer, är följder 

av flera olika medverkande krafter, där religionen inte alltid har en framträdande roll. Vidare 

menar Barlas att Koranens hermeneutik inte kan, på egen hand, sätta punkt för odemokratiska 

regimer och den patriarkala auktoriteten, men den utgör en väsentlig del i processen. Barlas 

belyser ett samband mellan det vi läser och hur vi ser och behandlar kvinnor i praktiken och 

texten bör läsas i vad Barlas kallar ”liberatory readings”.139 En förändring i dessa sammanhang 

blir meningslösa om de sker utan legitimitet som befästs i Koranens läror. Barlas liberatory 

readings bemöter det faktum att Gud anses vara av manlig karaktär och påvisandet av att det 

inte finns något i Koranen som bistår ojämlikhet baserad på skillnader i kön. Tolkningar av 

patriarkal natur är enligt Barlas de som bygger på Gud som man vilket ger mannen privilegier 

gentemot kvinnan.140 Genom denna befriande läsning menar Barlas att det finns belägg för att 

 
137 Hans, A. ”Escaping Conflict: Afghan Women in transit”. I Giles, W. & Hyndman, J. (Ed). Sites of Violence – 

Gender and Conflict Zones. [Elektronisk resurs] London: University of California Press, 2004, 232–236. 
138 Ahmed-Ghosh, H. ”A History of Women in Afghanistan, 8–9. 
139 Barlas, A. Believing women in Islam, 3.  
140 Barlas, A. Believing women in Islam, 97–98. 
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Koranen kan läsas utifrån ett perspektiv bortom det patriarkala och göra det möjligt för ett 

skapande om jämlikhet baserat på Koranen.141 

Inom de abrahamitiska religionerna hävdar Emadi att Gud tillhör det manliga, Gud blir således 

något av manlig karaktär. Mannen skapades först och kvinnan i sin tur skapades av Gud som 

underordnad mannen. Mannen ska inneha ett ledarskap över kvinnan och kvinnan ska lyda och 

underkasta sig mannen. En uppfattning inom islam är mannens försörjningsansvar och rätten 

att, om det anses nödvändigt, disciplinera kvinna.142 Mannens ansvar för försörjning återfinns 

även i Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam, ” […] the husband is responsible 

for the support and welfare of the family”143. Kvinnan erhåller dock samma värdighet som 

mannen. Kvinnan, liksom mannen, har både rättigheter och plikter att fullfölja. Även om 

talibanerna anser sig ha makt att bestämma över kvinnorna och flickorna i Afghanistan lyfter 

Barr fram vikten av att flickor får tillgång till utbildning och Barr menar att det är tätt 

sammankopplat med Afghanistans utveckling framåt. För detta behöver talibanerna omedelbart 

sätta stopp för den förtryckande regim de för och öppna skolor för kvinnor och flickor.144 

Makten som männen anser sig ha över kvinnor borde enligt Barlas inte vara möjlig eftersom 

Gud är den suveräna och enbart Gud har den makten som männen likväl tagit.145 Guds 

suveränitet innebär således att enbart Gud kan frånta en människa rättigheter eller makt och 

även ge människan rättigheter, en tanke i universalismens anda där samma rättigheter ges 

människor. Makten ligger hos Gud och följaktligen torde ingen man ha makt nog att frånta 

någon kvinna hennes rättigheter, oavsett om det är rätten till rörelsefrihet eller rätten till 

utbildning.   

Miljoner flickor har sedan år 2002 gått i skolan och i det offentliga livet har kvinnor medverkat 

i större utsträckning än vid någon annan tidpunkt i den afghanska historien. Men redan år 2014 

började antalet flickor i skolorna att sjunka, vilket enligt Human Rights Watch berodde på ökad 

instabilitet, diskriminering och korruption. Det finns en inkonsekvens hos talibanerna gällande 

flickors utbildning där vissa, om än få, tillåter flickor att gå i skolan efter inträffad pubertet. 

Andra tillåter inte flickskolor överhuvudtaget. Talibanerna själva menar på att det hör samman 

med säkerhetsfrågor. Skillnaderna mellan olika regioner i landet beror på den allmänna 

 
141 Barlas, A. Believing women in Islam, 157.  
142 Emadi, H. Repression, resistance, and women in Afghanistan, 30. 
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144 Barr, H, Human Righs Watch. ”Taliban Close Girls’ Secondary Schools in Afghanistan, Again”. Human 

Rights Watch. 2022. [hämtad 2022-03-30] https://www.hrw.org/news/2022/03/23/taliban-close-girls-secondary-
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acceptansen i det aktuella samhället gällande flickors skolgång. Detta har lett till att afghanerna 

har intagit en försiktig position.146  Det kan i sin tur leda till att flickor hålls hemma och riskerar 

såldes att bli utan utbildning. Även om islam ger kvinnan rättigheter till både rörelsefrihet, 

utbildning och arbete menar Adam att talibanerna har tolkat islam på fel sätt när de säger att 

kvinnan ska ha rättigheter inom ramen av islam. 

According to Islam, women have rights to have education. They have rights to do business 

and they have rights to do interpreted enterprises. They have rights to 

employment, freedom of speech and movement. Everything that recently they have issued 

of the statement that women cannot go outside of the country and without mahram, they 

are limiting such kind of things. These kinds of things are, proved as rights for women in 

history. This means that they are not following even the Islamic values and when they are 

saying that women may have their rights but within the framework of Islam147 

I en intervju från Human Rights Watch, med en befälhavare inom talibanrörelsen menade han 

att det inte var säker för flickor att gå i skolan på grund av den krigssituation som landet befinner 

sig i. Intervjun genomfördes över ett år innan maktövertagandet 2021. Befälhavaren ansåg att 

aktiviteter som kvinnors utbildning, inte låg i fokus då det fanns problem av större karaktär, 

som att landet var invaderat av ”otrogna” och att jihad mot dessa var av större vikt. Ur ett 

islamiskt perspektiv finns inget stöd för att kvinnor ska gå i skolan när krigstid råder, utan fokus 

bör ligga på att bekämpa kriget. När Afghanistan är befriat blir det möjligt för kvinnor att gå i 

skolan. Det krävs också ett system för att detta ska inträffa där bland annat kvinnor måste bära 

hijab, en slags slöja som täcker hela kroppen. Hijaben lyfter befälhavaren fram som ett led i 

bevarande av kvinnans heder. När talibanerna har makten i hela Afghanistan kan detta göras 

möjligt menar befälhavaren.148 Slutsatsen av detta bör då bli att det flickor nu kan återvända till 

skolan eftersom talibanerna har makten i landet. Systemet som de fortfarande menar på måste 

vara på plats råder en viss osäkerhet kring och det har inte kommit direkta anvisningar gällande 

detta.  

Den 21 mars 2021 utlovade talibanerna att skolor för flickor över årskurs sex skulle öppna efter 

att ha stängts ner vid maktövertagandet. I sista stund slog talibanerna fast att inte genomföra 

öppnandet och menade att skolorna skulle var stängda till dess att de överensstämmer med 

 
146 Human Rigts Watch. You Have No Right to Complain - Education, Social Restrictions, and Justice in 

Taliban-Held Afghanistan. USA: Human Rights Watch, 2020. [hämtad 2022-02-13] 
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147 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022. 
148 Human Rights Watch. You Have No Right to complain, 27.  

https://www.hrw.org/report/2020/06/30/you-have-no-right-complain/education-social-restrictions-and-justice-taliban-held
https://www.hrw.org/report/2020/06/30/you-have-no-right-complain/education-social-restrictions-and-justice-taliban-held


45 

 

“principles of Islamic law and Afghan culture,”149 Beslut för och om kvinnor, menar Adam att 

talibanerna själva anser sig ha rätt att ta, beslut som påverkas av deras föreställningar. 

They (Taliban) are following all those stereotypical and the very horrible traditional 

beliefs and practices.  They believe that men are actually the ones who should decide for 

women’s life and their behaves. Decide at household even in community, marriage, 

freedom of speech, freedom of movements, education, work, their social status, what they 

(women) should do, what they should not do, so just man is to decide for them, not 

themselves. So, this is actually their understanding. They allow some of the women to 

attend to the society, this should come based on the decision of a man. The permission 

should be given by a man. 150 

 

Ytterligare inskränkningar som har gjorts, vilka även påverkar männen, är det uttalande som 

kom i slutet av mars 2022, där könssegregation ska råda i Kabuls parker. Enbart män får vistas 

i parkerna fyra dagar i veckan och kvinnor de resterande tre.151 Fastställande som har gjorts av 

talibanerna, utan möjlighet för kvinnor att föra sin talan. Hur det förhåller sig till den 

jämställdhet som finns skrivet i lagarna låter talibanerna vara osagt men det kan återigen visa 

på deras principiella förståelse av rättigheter, där rättigheter betyder olika saker för män och 

kvinnor. Mayer diskuterar det faktum att jämställdhet mellan könen och all form av 

diskriminering står inskrivet i den afghanska konstitutionen men eftersom ingen lag får strida 

mot Sharia kan de internationella mänskliga rättighets instrumenten framstå som 

verkningslösa.152 Det kan förstås som att de dekret som talibanerna befäst utgår, inte från 

konstitutionen, utan från vad talibanerna anser vara Sharia och islam. I fråga om tillgång till 

parker kan en diskussion föras om universalismen och att alla människor ska ha rättigheter, i 

den benämnda kontexten råder det trots allt rättigheter för män som för kvinnor. Båda får 

tillgång till parken, självfallet bör det påtalas att det blir en inskränkning i rörelsefriheten de 

dagar parken inte är öppen för det egna könet.  Ett förtryck mot rörelsefriheten för både män 

och kvinnor. 

Situationen för kvinnor i Afghanistan har sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021 

kraftigt försämrats och de framsteg som tidigare skett har talibanerna utplånat. En förändring i 

talibanernas attityder kommer att krävas och Adam menar att det måste ske genom en process 

som befästs i de kulturella normer som råder, där kvinnans status påvisas genom islam och 

Sharia. Även Barlas instämmer i detta och även om det inte är den enda faktorn kommer den 
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vara väsentlig. Männens deltagande i processen är ett måste och som kan gynnas av 

hermeneutiska tankebanor. Medvetenheten om sin egen förståsele och som leder till tolkningar. 

Kvinnans svaga ställning kan inte härledas till enbart en faktor. Ett patriarkalt traditionellt 

samhälle och en svag centralstat menar Moghadam är några av dem. Barlas och Wadud påtalar 

även att patriarkala tolkningar av Koranen och Sharia befäster männens överordning.  

4.2.2 Talibaner och kvinnors rättigheter 

Enligt det dekret som talibanerna släppte i december 2021 är kvinnor fria människor:  "A 

woman is not a property, but a noble and free human being; no one can give her to anyone in 

exchange of for peace deal or to end animosity."153 Att kvinnor är mänskliga varelser kan 

kännas som en självklarhet.  Talibanernas behov av att poängtera detta kan belysas ur flera 

infallsvinklar, men visar framför allt på deras position som överordnade. Dikotomin mellan 

talibanerna och kvinnor blir tydlig och uttalandet ovan kan påvisa detta.  Talibanerna ger 

kvinnorna rättigheten att vara fria men samtidigt får en kvinna inte resa utan en manlig 

följeslagare, mahram. Denna motsägelse åskådliggörs inte i deras uttalande och rättigheter 

gällande arbete och utbildning lyfts inte heller de fram.  

 […] They (Taliban) don't believe in human rights at all, inclusiveness, diversity, equality, 

so these kind of things has not any value to them, like kind any of understanding especially 

when it comes to women rights. So they are, like kind of against all the basic rights that 

women are entitled to, and women need to enjoy as an equal human being with men.154 

Talibanerna utsatte kvinnor för ett enormt förtryck under deras förra regim och talibanerna 

införde hårda restriktioner för kvinnor, starka inskränkningar på kvinnors rörelsefrihet och 

rätten till arbete och utbildning. Krav på kvinnors kläder infördes och talibanernas 

grundprinciper ledde till ”a regime of gender apartheid”155. Talibanerna däremot menade på att 

kvinnors rättigheter inte förtrycktes, något som enligt Mayer visar på att även regimer som 

förespråkar en regressiv islamisering av samhället upplever att de är i behov att vända bort 

anklagelser om överträdelser på de mänskliga rättigheterna. Detta åskådliggör även hur 

inflytandet av de mänskliga rättigheterna har fått större utbredning.156 Enligt ett uttalande av 

guvernören i Herat under den förra talibanregimen visar tydligt på talibanernas åsikter om 

kvinnan och hennes rättigheter.  
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It is a matter of pride for all Afghanistan that we have kept our women at home…The 

Shari’a has describe everyone’s way of conduct. I mean that the Shari’a allows for a women 

to see a male doctor when she becomes ill. The fact of the matter is that no other country 

has given women the rights we have given them. We have given women rights that God 

and his Messenger have instructed, that they stay in their homes and to gain religious 

instructions in hejab [seclusion].157 

Segregering mellan könen, purdah, kan i extrema former leda till att kvinnans rörelsefrihet blir 

otroligt inskränkt och kan även leda till att kvinnan stängs ute från stora delar av samhället. 

Dock kan purdah möjliggöra rum för kvinnor där männen inte har tillträde. Inom Pashtunwali 

råder starkt begränsande förhållanden för kvinnorna och enligt Kakar är det till och med så pass 

begränsande att det är svårt att förstå kvinnornas delaktighet i detta system. Kakar framhåller 

dock att många av de traditionella sederna inom Pashtunwali har påverkats av religion-politiska 

ideologier. Med tanke på det som drabbat landet i form av krig, torka och internflykt, är det 

viktigt för landets återuppbyggnad att förstå Pashtunwali som återfinns i medvetandet hos 

pashtuner, både hos män och kvinnor.158 Denna förståelse kan förhoppningsvis även vara 

brukbar för att ge insikt i talibanernas kvinnosyn och om den har påverkats av deras ursprung. 

Ursprunget menar Adam har haft en negativ påverkan på talibanerna och Adam är öppen med 

sin åsikt om talibanernas inställning till kvinnor. 

They have like kind of an anti-women mindset and that's due to all those traditional, 

stereotypical like kind of practices and culture that exist in Afghanistan from the histories, 

and they are still believing in theses stereotypes and traditional beliefs and practices, and 

they try to follow those cultural, harmful, traditional practices. 159 

Sachedina lyfter även han fram kvinnlig segregering och menar att de motstrider flera av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna som återfinns in den Allmänna förklaringen.  Sachedina 

talar om denna segregering under begreppet awra. Awra och purdah betyder samma sak men 

på olika språk. Tolkningar av begreppet har omfattat kvinnans kropp och har i extrema fall även 

tolkats att kvinnans röst ska begränsas. En sådan tolkning kan uppfattas förespråka att kvinnan 

inte ska synas eller höras. En tolkning som, baserat på talibanernas inskränkningar av kvinnors 

rättigheter, återigen ser ut att bli verklighet för kvinnorna i Afghanistan. Kvinnan fick under 

den förra talibanregimen enbart vistas utanför hemmet om hon hade motiv som var kompatibla 

med Sharia, och var då tvungen att bära burka. Hemmen skulle bekläs med mörka skynken eller 

gardiner för att undvika att kvinnan gick att se från utsidan av hemmet.160  Den 7 maj 2022 kom 
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ytterligare begränsningar i kvinnans rättigheter. Talibanerna gick då ut med att en kvinna som 

rör sig i det offentliga måste bära en heltäckande slöja. En slöja som täcker hela kroppen från 

huvudet till fötterna men lämnar ögonen fria. Talibanernas menade på att kvinnan visar respekt 

och följer tradtioenen genom att bära denna typ av slöja.161 Kvinnan ska således visa respekt 

gentemot mannen att inte fresta denne med sin kropp utan dölja den under sin slöja. Sakta men 

säkert uppvisar talibanerna en tillbakagång till det som en gång var verklighet, en värld där 

kvinnan inte syntes och en fanatisk version av segregering. En extrem version av purdah blir 

tydlig här och som direkt leder till att kvinnans rörelsefrihet kraftigt begränsas. Sachedina 

synliggör även det faktum att segregering kan handla om slöjan. Där är det av stor vikt att 

nämna att många muslimer använder slöjan av egen fri vilja och det kan ses som rätten att utöva 

sin religion eller kulturella identitet. Slöjan kan även visa på tillhörighet inom en grupp och på 

sin egen identitet.162 Även Rostami-Povey synliggör segregeringen som uppstår när kvinnans 

kropp täcks, hur kvinnan täcker sig varierar mellan olika kvinnor och det ser olika ut beroende 

på om det är landsbygd eller en urban miljö. Vidare lyfter Rostami-Povey segregeringen mellan 

könen är centralt för samhällen ute på landsbygden. Kvinnor umgås med kvinnor och män 

umgås med män och det innefattar bevarandet av samhällets heder och männen står som 

beskyddare av kvinnan. Segregeringen innefattar även mahram, vilket innebär att kvinnan 

måste ha en manlig ledsagare när hon vistas utanför hemmet.163  

Enligt Wadud är det dock inte själva segregeringen, avskildheten och användandet av slöjan 

som är det väsentliga enligt Koranen, i stället lyfter Koranen fram blygsamheten, eller 

anspråkslösheten (från engelskans modesty). Detta praktiserades i de arabiska samhällena när 

Koranen skapades och syftade till att respektera kvinnan.164 Blygsamheten, eller 

anspråkslösheten kan tolkas på en mängd olika sätt och beroende på vem som tolkar och var 

det tolkas kan tolkningen te sig olika. En tolkning kan exempelvis vara nyttjandet av mahram 

eller purdah. Oavsett om det kommer från traditionella samhällen eller genom tolkningar 

kommer återigen det faktum att det är männen som är de som ska skydda kvinnan och kvinnan 

är den som begränsas.  
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Inom traditionella samhällen har kvinnan ofta haft en begränsad rörelsefrihet. Kvinnan har i 

stället setts som den ska föra islam vidare till nästa generation och männen är de som rör sig 

utanför hemmet. Majoriteten av talibanerna är pashtuner vilket påverkar att mycket av deras 

inflytande kommer från pashtunernas hederskodex Pashtunwali, skriver Marsden och menar 

vidare att inom det pashtunska samhället har kvinnans roll varit en central del och där hedern 

för ett samhälle är tätt kopplad till kvinnan. Skyddet av kvinnan hör samman med skyddet av 

samhället, detta leder till att det skydd som kvinnan omges av har lett till begränsad 

rörelsefrihet. Kontakt med män utanför den egna familjen eller by-samhället omges av tydliga 

regler för hur det ska gå till, detta i syfte att skydda kvinnan från att vanära familjen eller den 

närmaste omgivningen.165  

Human Rights Watch lyfter fram att kvinnor sällan lämnade hemmen i de landsbygdsområden 

som det talibanska ledarskapet mestadels kommer från. I de fall där kvinnan behövde lämna 

hemmet, exempelvis för läkarbesök eller besöka en släkting, åtföljdes de av en manlig 

släkting.166 Ahmed-Ghosh lyfter dock fram att det inte är ett fenomen unikt för Afghanistan, 

utan kan härledas till andra traditionella samhällen, att kvinnan egentligen inte förekommer 

utanför familjen och sin närmaste omgivning.167 Från denna kontext kan det förstås som att 

talibanerna hämtat vissa inskränkningar från sina kulturella traditioner och det försätter kvinnan 

i ett underläge gentemot mannen som direkt blir det som måste beskydda kvinnan. Detta är 

något som talibanerna införlivade efter maktövertagandet i augusti 2021. Ett halvår senare gick 

talibanerna ut med ett påbud om att kvinnor inte fick resa längre än 72 km utan en manlig 

följeslagare. Följeslagare ska vara en nära släkting till kvinnan. Om kvinnan inte är beslöjad 

ska förare till fordon inte erbjuda kvinnan någon plats och kvinnan får inte heller lämna landet 

utan en mahram och utan religiös anledning.168 Kvinnans rörelsefrihet kränks kraftigt och det 

kan diskuteras om talibanerna hämtat det från sina kulturella traditioner eller Koranen, och då 

har gått på en traditionell patriarkal tolkning. Mannens status över kvinnan är även ett ämne 

som lyfts i Koranen. Men om det verkligen är en överordnad status kan överläggas utifrån 

vilken tolkning som görs. Vers 4:34 i Koranen står ofta exempel för detta. 

Men are [qawwamuna .'a/a] women, [on the basis] of what Allah has [preferred] (faddala) 

some of them over others, and [on the basis] of what they spend of their property (for the 

support of women). So good women are [qanitat], guarding in secret that which Allah has 
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guarded. As for those from whom you fear [nushuz], admonish them, banish them to beds 

apart, and scourge them. Then, if they obey you, seek not a way against them. (4:34).169 

Versen belyser kvinnans status och hennes rättigheter och An-Na’im skriver att tolkningar av 

denna inom Sharia lyfter fram mannen som den överordnade och där män är de som beskyddar 

kvinnan och familjen. Dikotomin mellan man och kvinnan förstärks där män är det överlägsna 

könet. Ytterligare ett antal verser från Koranen uppmanar kvinnan att inte lämna hemmet utom 

om det är ytterst nödvändigt och i dessa fall ska kvinnan beslöja sig innan hon går ut. Kvinnan 

ska inte vara en del i det offentliga livet eftersom hon inte ska umgås med män utanför 

hemmet.170 Mycket av detta ses i de uttalanden som talibanerna gjort och med de inskränkningar 

som har införts för att begränsa kvinnans rörelse utanför hemmet. Versen kan tolkas ur ett 

misogynt perspektiv där Gud föredrar män framför kvinnan och även ger denne rätt att 

tillrättavisa kvinnan. Wadud menar dock att denna vers går att omtolka och att det genom olika 

betydelser i språket gör det möjligt att tolka versen ur ett perspektiv som inte framställer 

mannen som den överordnade och där innehållet inte upplevs som misogynt. Wadud belyser 

framför allt vissa ord som kan översättas och förstås i skilda kontexter. Ordet faddala är av 

särskild betydelse menar Wadud som översätter det med engelskans preferred, föredra. 

Innebörden av detta kan enligt Wadud inte tilldelas en annan människa utan enbart Gud har den 

makten att tilldela vem eller vad som ska föredras. I tillägg till detta uppmärksammas även att 

ordet some används och att det inte står i klartext att Gud föredrar män utan att vissa föredras 

framför andra. Vilka dessa är kan således lämnas öppet för tolkningar. Tolkningar som inte 

behöver gynna männen. I Koranen återfinns en vers som öppet ger männen större förtjänst än 

kvinnorna, och det är versen som behandlar arv, där mannen ärver det dubbla mot en kvinna. 

Wadud menar att den versen, som handlar om materialistiska ting inte kan tolkas rakt av för att 

erbjuda en motsvarande tolkning av faddala. Versen erbjuder heller inte en läsning av feminina 

eller maskulina former av some, så vad eller vem Gud föredrar är således öppet för tolkning.171  

Talibanerna anser sig vara överordnade kvinnan och det blir tydligt att de anser sig ha rätt att 

bestämma över kvinnorna och tilldela eller frånta hennes rättigheter utifrån deras egen agenda. 

“They consider women as a subordinate; women are subordinate of men at every level. So that 

comes from such kind of understanding and believes that the Taliban are following.”172 Adam 

menar på att talibanernas attityder kommer från just ordningar om över och underordningar. En 

 
169 Wadud, A. Qur’an and women, 70. 
170 An-Na’im. ”Human Rights in the Muslim World”, 37–38. 
171 Wadud, A. Qur’an and women, 69–71. 
172 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022. 



51 

 

åsikt som delas av Fazlhashemi. Kvinnan är beroende av mannen eftersom hon måste beskyddas 

och talibanerna menar att hon styrs av sina känslor. Fazlhashemi uttrycker att det återfinns ett 

starkt kvinnohat inom talibanernas kvinnosyn. Kvinnan är helt enkelt det svagare av könen och 

måste således styras av mannen genom livet. Detta eftersom kvinnan inte är förmögen att ta 

hand om sig själv. Kvinnan blir helt enkelt en andra klassens medborgare. Mycket av 

talibanernas framträdande och tal om rättigheter menar Fazlhashemi enbart är föreställningar i 

hopp om att bli en legitimerad makt på global nivå. Fazlhashemi  påtrycker att talibanerna har 

en extremt konservativ tolkning av islam. Deras tolkningar leder således till att kvinnan fråntas 

sin självständighet.173 Adam stärker detta påstående och menar att talibanerna anser att kvinnan 

ska befinna sig i hemmet.  

Women are not allowed to have leadership position and women are not allowed to have 

like management positions and decision-making positions. […] Because they don't see 

women at that level. Why don’t they see? Because they think that women are someone that 

should sit at home. One and the other hand they feel that women do not have this capability 

to work as in in the leadership positions and these things and another so.174 

Talibanernas attityder gentemot kvinnan visar sig tydligt och de visar inte heller några tecken 

på att vilja motbevisa sig mot den förra talibanregimen. En efter en har kvinnors rättigheter 

inskränkts och det är ett tydligt mönster som åskådliggör en kvinnosyn där kvinnan klart är 

underordnad mannen och där kvinnan inte har en egen fri vilja, även om talibanerna sagt att 

kvinnan faktiskt är en fri människa, visar bortplockandet av rättigheter något helt annat. Att 

talibanerna går på den traditionella patriarkala tolkningen av Koranen och dess tillhörande 

Sharialagar blir påtagligt. Talibanerna anser sig ha rätten att begränsa kvinnors rättigheter, eller 

kanske snarare att ge kvinnan de rättigheter hon behöver enligt Sharia.  

Detta kan med fördel analyseras ur det perspektiv som Barlas skriver om i samband med Guds 

enighet, tawhid. Denna enighet erkänner Guds suveränitet och är en suveränitet som ingen kan 

hota. Guds suveränitet ger dessutom Gud makten att vara den enda som kan ge någon rättigheter 

och således även vara den enda som kan begränsa någons rättigheter. 175 Det betyder att enligt 

den tolkningen har inte talibanerna makten att begränsa kvinnorna deras rättigheter, oberoende 

om det handlar om rörelsefrihet eller rätten till arbete och utbildning. Sett från talibanernas 

perspektiv att kvinnan är oförmögen att klara sig själv och behöver skyddas kan förklaras som 

 
173 Fazlhashemi, M. Utrikesbyrån - Kampen mot talibanerna, 2022.  
174 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022. 
175 Barlas, A. Believing women in Islam, 14–15. 
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att kvinnan har de rättigheter hon behöver eftersom hon redan är under beskydd av mannen. 

Adam ifrågasätter det faktum att det är kvinnor och flickor som begränsas.  

Women or girls and men or boys should not sit in the same classroom to follow education 

because it's against Sharia law. They say that if it is against Sharia law to sit with each 

other, why you don't restrict boys and men?176  

Flickor som begränsas i stället för pojkarna kan härledas till talibanernas ursprung och de 

områden de kommer från. Human Rights Watch skriver att ett flertal talibaner uttryckt en oro 

med att flickor går i skolan, då det kan leda till att kvinnor ställer fler krav, som exempelvis att 

de ska få arbeta och även arbeta tillsammans med män. Talibanerna tillägger dessutom att de 

inte ser någon mening med att kvinnor går får en utbildning eftersom de ändå inte tillåts 

arbeta.177 En rädsla av att förlora de privilegier som talibanerna erhåller i form av vara män och 

numera även som makthavare gör sig påmind. Genom att kvinnor får gå i skolan kan de lära sig 

saker, exempelvis sina rättigheter och kan genom det kräva sin rätt i samhället. En rätt som 

talibanerna helst inte ser att de känner till eller i alla fall inte kräver. Adam menar att islam 

påvisar kvinnors olika rättigheter och att islam inte är emot kvinnor, “Islam is not against, 

education of women and girls, Islam is not against women to work, their movement or their 

freedom of speech” 178. Talibanerna uppvisar ett fientligt sinnelag mot kvinnan men menar på 

att kvinnan har de rättigheter hon behöver.  

Genom att lyssna till vad den afghanska kvinnan har att säga kan det skapas en förståelse för 

deras kamp. En kamp om rättigheter, erkännande och identitet skriver Rostami-Povey. 

Kvinnornas kamp behöver gå inom ramen för den afghanska kontexten, en kontext där den 

manliga dominansen är stor. För att uppnå ett mer jämställt samhälle måste det göras på 

afghanernas egna villkor och utifrån den rådande kulturen. Genom att uppmärksamma den 

rådande kulturen om manlig dominans och syn på jämställdhet och rättigheter kan det också ge 

perspektiv på en mångfald som finns. Det visar också på att alla män inte uppmuntrar 

traditionella patriarkala föreställningar. Vidare menar Rostami-Povey att visionen av 

jämställdhet hos den afghanska kvinnan är tydlig.179 Zahra lyfter fram att jämställdhet inte 

behöver vara att mannen och kvinnan får exakt samma utan att det i stället anpassas efter 

behovet. Ett exempel som hon ger är att kvinnan kanske bara är i behov av ett glas vatten men 

mannen är i behov av två. Genom behovsanpassning blir det enligt Zahra mer jämställt än om 

 
176 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022. 
177 Human Rights Watch. ”You Have No Right to Complain”, 28–29. 
178 Transkriberad intervju Adam, 3 mars 2022.  
179 Rostami-Povey. Afghan Women,129–133. 
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alla får samma.180 Detta är även något som Barlas diskuterar och Barlas menar att 

jämställdhetens kärna inte handlar om huruvida kvinnor och män behandlas på samma sätt, 

liknande som Zahra uttryckte det utan att det väsentliga för jämställdheten handlar om 

förståelser av diskrepanser mellan könen och hur det i sig används för att under- eller överordna 

ett av könen baserat på deras biologiska förmågor.181 

Avslutningsvis går det att se hur talibanerna systematiskt förtrycker och begränsar kvinnors 

rättigheter. Talibanerna menar dock på att kvinnorna har rättigheter, rättigheter som är menade 

för kvinnor, männen har andra rättigheter som är anpassade efter männens behov. Kvinnan och 

hennes rättigheter sätter talibanerna i förbindelse med att kvinnan främsta plats är i hemmet. 

Könssegregeringen menar Sachedina strider mot flera av de grundläggande rättigheterna och 

en version av denna segregering har sedan länge utövats inom den pashtunska traditionen, 

purdah. Kvinnan segregeras från männen fysiskt, genom att beslöja kvinnor och utan möjlighet 

att kvinnan själv kan välja. Segregeringen innebär också att kvinnan måste ha en följeslagare, 

en nära manlig släkting, när hon går ut. Talibanerna uppvisar en negativ attityd mot kvinnor 

och mycket kan härledas till de traditionella samhällena från talibanernas ursprung. Olika 

tolkningar av Koranverser är också av stor betydelse och där har vi sett alternativa tolkningar 

av Wadud och Barlas som lyfter fram icke patriarkala tolkningar som gör kvinnan mer likvärdig 

mannen. Talibanernas förståelse av kvinnor och hennes rättigheter kan alltså härledas till deras 

ursprung och de har en principiell förståelse av rättigheter. Talibanerna menar att kvinnor visst 

har rättigheter, rättigheter inom deras ram av Sharia och rättigheter som inte är lika för alla.  

  

 
180 Transkriberad intervju Zahra, 18 mars 2022. 
181 Barlas, A. Believing women in Islam, 157. 
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5. Talibanernas förståelse av Sharia och kvinnors rättigheter 

Följande kapitel är uppsatsens avslutande del och redogör för en diskussion och slutsats av 

uppsatsen. Frågeställningarna kommer besvaras och en diskussion beträffande respektive 

frågeställning kommer att föras under två separata avsnitt.  

Syftet med denna uppsats var att synliggöra vilken kvinnosyn som talibanernas förståelse av 

Sharia ger uttryck för. Uppsatsen menade även klargöra om denna syn innefattar rättigheter för 

kvinnor. Målet med uppsatsen var inte att skapa en fullständig bild av vare sig talibanernas 

förståelse av Sharia eller Sharia som begrepp. Målet var i stället att med hjälp av det material 

som undersökts och respondenterna försöka åskådliggöra vilken kvinnosyn som talibanernas 

Sharia ger upphov till samt om den innefattar några rättigheter. Frågeställningarna som använts 

under uppsatsen gång och för att komma fram till ett resultat var: (1) Vilken kvinnosyn ger 

talibanernas förståelse av Sharia uttryck för? (2) Vilka rättigheter för kvinnor innefattar denna 

syn?  

Uppsatsen har skrivits med en metod från den hermeneutiska traditionen. Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt valdes för att skapa en ökad kunskap och förståelse i detta komplicerade ämne. 

Med hjälp av olika teoretiska perspektiv har analyser genomförts på det insamlade materialet. 

Materialet har tolkats och tolkningsförloppet har ägt rum i den hermeneutiska innebördens 

cirkel, min egen förståelse av kontexten och ämnet och de teoretiska ramverken. För att fullgöra 

uppsatsen syfte och dess frågeställningar söktes svar i den kulturella kontext som uppsatsen 

belyser. Den tidigare forskningen, det insamlade materialet samt respondenterna har fungerat 

som vägledare och inspiration i tolkningsprocessen. Respondenterna har bidragit med sina 

erfarenheter och föreställningar vilket varit värdefullt för resultatet i uppsatsen och även visat 

på förståelser och det har även gett klarhet i frågeställningar tillsammans med det teoretiska 

materialet. Den tidigare forskningen visar på vikten av talibanernas ursprung och hur det 

påverkar dem än idag. Den visar också på vilken betydelse religionen har, både i det privata 

och offentliga. Flickor och kvinnor måste vara en del av samhället om Afghanistans historia 

ska fortsätta. Arbetet mot ett mer jämställt Afghanistan där kvinnor och flickor respekteras som 

likvärdiga medborgare måste ske inom den afghanska kontexten. Sett från ett kritiskt perspektiv 

hade uppsatsen kunnat skrivits med både andra metoder och teoretiska perspektiv.   
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5.1 Vilken kvinnosyn ger talibanernas förståelse av Sharia uttryck för? 

Ur materialet och med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven växer talibanernas syn på 

kvinnor fram. Det är en tydlig bild som visas och i granskningen om talibaner, Sharia och 

kvinnor blir det uppenbart att talibanerna hämtar sin tolkning av Sharia från både tradition, 

kultur och religionen. En motsättning som stundtals råder mellan traditionen och religionen i 

talibanernas kontext där traditionen påstår en sak och religionen en annan. Att talibanerna väljer 

att lägga fram sin tradition och kalla det för Sharia blir problematiskt ur flera perspektiv. Dels 

blir det svårt att skapa en förändring i synen på kvinnan i en process förankrad i Sharia, dels då 

talibanerna har hämtat sin förståelse från de pashtunska samhällena, och att Afghanistan inte är 

ett homogent land, utan består av många etniciteter som inte alla har samma syn på kvinnan 

som talibanerna. Något som framkommer hos både respondenter och övrig litteratur är att 

mycket av talibanernas syn på kvinnor kommer från de traditionella samhällena ute på den 

afghanska landsbygden, manligt dominerande samhällen där kvinnan sällan ges ett stort 

utrymme. Även Marsden lyfter fram talibanernas ursprung som väsentligt för att skapa en 

förståelse kring rörelsen och deras attityder och således har påverkat talibanernas kvinnosyn. 

Något som är värt att nämna är den generella kvinnosynen som råder i landet som Emadi menar 

finns. Men även här är det viktigt att se till att det ändock förekommer stora skillnader både 

mellan kvinnan som individ och i landet. Moghadam poängterar dock att kvinnans lägre status 

påverkas av ett flertal faktorer, bland annat en svag central stat och traditionella kontext som 

finns i många samhällen. Med ett objektivt perspektiv tillsammans med sin egen medvetenhet 

blir det möjligt att skapa en förståelse och göra en förklaring av sammanhanget. Denna 

förklaring kan betyda att den kontext som hör samman med talibanernas föreställningar är starkt 

rotad i deras ursprung och linjen mellan religiösa lagar och traditionella normer är svag. 

Sett utifrån Wadud och Barlas omtolkningar av Koranen blir det tydligt att talibanerna har 

misstolkat Sharia, men som Wadud lyfter fram är ingen tolkning definitiv och kan alltid ändras. 

Detta kan dock även betyda att talibanerna kan påstå att deras tolkning är den rätta och att 

Wadud och Barlas icke patriarkala tolkningar är de felaktiga. Detta skulle kunna få en lösning 

om det inrättades en global enhet som arbetar med samma konsensus och som tolkar Sharia 

likvärdigt. Ahmed nämnde denna globala enhet och menade på att denna skulle vara den enda 

med befogenhet att tolka Sharia. Utan en konsensus kan det således bli svårt att påvisa vem som 

har den rätta tolkningen och hur den sedan ska implementeras. En vägledning för detta hade 

enligt förslag hämtat från uppsatsens metod varit att ha en hermeneutisk ansats på tolkningen. 

Detta skulle medföra en insikt och uppfattning om vilken påverkan deras miljö har på 
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tolkningen. Wadud och Barlas kritiska röster visar dock på att en omtolkning är möjlig och 

denna omtolkning skulle leda till en förbättring för kvinnans status. Detta är även något som 

An- Na’im påpekar och han menar att Sharia bör genomgå en omtolkning och kan genom den 

processen göras mer kompatibel med de mänskliga rättigheterna. En diskrepans lyser igenom 

mellan An- Na’im och respondenterna. Zahra som menar att Sharia redan är perfekt för kvinnor 

och inte behöver ändras men att det är talibanerna som har tolkat Sharia felaktigt. Min egen 

åsikt i detta är problemet med kvinnoförtryck går långt över både Koranen och Sharia och det 

måste ske förändringsattityder i samhället, förändringar som blir omöjliga att genomföra om 

inte männen inkluderas i processen, precis som Adam uttryckte det. Ahmed-Ghosh menar dock 

på att många muslimska kvinnor föredrar att leva i en muslimsk stat, trots ökat förtryck, framför 

ett liv i väst, en generalisering som kan bli farlig och som lämnar mycket outsagt av Ahmed-

Ghosh. Frågan är hur de afghanska kvinnorna ställer sig till detta med talibanerna vid makten. 

Säkerligen kommer olika kvinnor ge olika svar, och en diskrepans lär bli tydlig mellan stad och 

landsbygd. Men trots ett ökat förtryck kan dock Koranen och Sharia vara behjälpliga i syfte att 

visa på kvinnans status. De religiöst lärda kan bli en tillgång i den processen som kan leda till 

en förändring i synen på kvinnan. Sharia, menar Kamali ska med sina riktlinjer hjälpa 

människan mot sanning och rättfärdighet. Gud har försett människan med ett ansvar att skapa 

rättvisa och ledning som Sharia förespråkar. Detta perspektiv på både människan och Sharia är 

långt ifrån den förståelse som talibanerna uppvisar, sett från ett perspektiv med universella 

mänskliga rättigheter i fokus. Talibanerna, från deras perspektiv, har gett både man och kvinna 

de rättigheter de behöver.  

Samtidigt pågår en diskussion om talibanerna förändrats sedan den förra regimen, som då helt 

förlitade sig på vad de själva menade var Sharialagar. Här framkommer delade åsikter och 

Abdul menar på att talibanerna har förändrats och att de kommer att tillåta flickor att gå i skolan, 

om än under vissa restriktioner. Det torde således även visa på en förändring i talibanernas syn 

på kvinnor och en förbättring sedan 1990-talet. Adam däremot menar att talibanernas attityder 

inte har förändrats utan mer att samhället har ändrats och att talibanerna uppvisar en fasad för 

att få internationellt erkännande. En fasad som enligt Amnesty International enbart är en 

förklädnad för att påbörja en tillbakagång till det som en gång var. Än så länge uppvisar inte 

talibanerna några förändringar i deras syn på kvinnan utan de fortsätter att utesluta kvinnor från 

det offentliga livet.   

Talibanernas kvinnosyn enligt Fazlhashemi är starkt misogyn och kvinnan anses vara det 

svagare könet som måste styras av mannen genom livet. Även Adam menar att talibanernas 
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kvinnosyn kommer från ordningar mellan könen där mannen är den överordnade. Denna 

kvinnosyn påverkar följaktligen talibanernas syn på kvinnors rättigheter och visar ett tydligt 

mönster i hur talibanerna anser att kvinnan ska behandlas. Genom att begränsa kvinnan 

rättigheter blir talibanernas kvinnosyn påtagligt. Dessutom motbevisar talibanerna sig själva 

med att påtala kvinnans rätt till både frihet och rättigheter samtidigt som hon beläggs med starka 

restriktioner. Några universella rättigheter är det dock inte tal om och inte heller människans 

lika värde framläggs bevis för. Diskussionen kan även föras huruvida universalismen var 

lämplig som ett av de teoretiska perspektiven. Jag vill då lyfta fram poängen som nämndes att 

det inte ska vara enhetligt utan det viktiga är att kvinnan inte anses vara mindre mänsklig i 

jämförelse med männen. Den fundamentala mänskligheten bör vara samma och universalismen 

blir brukbar ifall när kvinnans mänsklighet riskerar att degraderas. Talibanerna uppvisar en 

attityd mot kvinnan där hennes mänsklighet kan framstå som mindre mänsklig än männen och 

således i behov av andra rättigheter. Talibanernas tolkningar av Sharia är ytterst patriarkala och 

långt från de omtolkningar som Barlas och Wadud presenterar. 

Barlas lyfter fram att fiqh kan tolkas om men inte Sharia. Fiqh är skapad av människan och 

således öppen för omtolkningar, Sharia däremot kommer från Gud och kan inte tolkas om av 

människan. Men människan uppmanas att söka det centrala i Koranen, inte plocka verser på 

måfå. En sådan vers som ofta lyfts fram är vers 4.34. Ur denna vers kan, om den tolkas på det 

traditionella patriarkala sättet, visa belägg för talibanernas kvinnosyn. Mannen besitter makten 

och kvinnan ska rätta sig efter mannen. Mycket av de restriktionerna för kvinnan kan härledas 

till versen, om den tolkas traditionellt. Men Barlas och Wadud belyser att versen också kan 

tolkas på ett sätt som höjer kvinnans status och inte ger mannen fördelar gentemot kvinnan. En 

omtolkning kan således minska patriarkala sammansättningar och bör då även kunna skapa en 

förändring i talibanernas kvinnosyn. 

Sammanfattningsvis och för att besvara frågeställningen: Vilken kvinnosyn ger talibanernas 

förståelse av Sharia uttryck för? Det blir möjligt att se, utifrån respondenter och litteratur, att 

talibanernas kvinnosyn till största del kommer från deras traditionella sedvänjor och praxis, 

exempelvis Pashtunwali. Talibanernas kvinnosyn är förankrad i traditioner där kvinnans plats 

är i hemmet och hela familjens heder är tätt sammankopplad med kvinnan. Talibanernas 

tolkningar av Sharia är av tydlig patriarkal natur och visar inga tecken på att kvinnans status 

bör likställas med mannen. Kvinnan har de rättigheter hon är i behov av anser talibanerna. Att 

den afghanska kvinnan utsätts för en strukturell diskriminering är tydligt och talibanernas 
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kvinnosyn påverkas av traditioner och seder snarare än Sharia. En kvinnosyn där mannen ses 

som den högre stående människan och kvinnan är den svage, den som behöver skyddas.  

5.2 Vilka rättigheter för kvinnor innefattar denna syn? 

Kvinnors rättigheter ska respekteras inom ramen av Sharia menar talibanerna. Sedan 

maktövertagandet har rättighet efter rättighet inskränkts. Kvinnors liv har belagts med starka 

begränsningar och beslut tas av män som talibanerna utsett till makthavare. Den första 

rättigheten som talibanerna ansåg sig ha makt att inskränka var flickors och kvinnors rätt till 

utbildning, denna rättighet begränsades kort efter maktövertagandet. Dock förbjöd de inte 

flickors utbildning men de uppmanade flickor och kvinnor att inte återvända till skolorna förrän 

det fanns förordningar om hur undervisningen skulle gå till, detsamma gällde även kvinnor som 

arbetade. Detta var, enligt talibanerna, för flickorna och kvinnornas egen säkerhet. Även om 

talibanerna påstod att skolorna skulle öppnas för alla i mars 2022, förblev flickskolor stängda. 

Ett system som anspelade på Sharialagar behövdes vara på plats innan det är fråga om ett 

återöppnande enligt talibanerna. Ytterligare rättigheter som inskränkts är tillgång till parker i 

Kabul, där män och kvinnor har tillgång till parkerna olika dagar. En diskussion kan föras om 

universalismen och att alla människor ska ha rättigheter, i den benämnda kontexten råder det 

trots allt rättigheter för män som för kvinnor. Båda får tillgång till parken. Men självfallet bör 

det påtalas att det blir en inskränkning i rörelsefriheten de dagar parken inte är öppen för det 

egna könet.  Ett förtryck mot rörelsefriheten för både män och kvinnor.  

Barlas ställer sig kritisk till förtryck som baserat på texterna återfinns i muslimska samhällen, 

men förtrycket kan inte enbart beskyllas för att baseras på patriarkala läsningar av Koranen eller 

andra islamiska källor. Här kan vi i stället se exempel på att förtrycket även kan härledas till 

den patriarkala struktur som råder i samhället vilket Kamali lyfter fram. Återigen blir det tydligt 

att det krävs en förändring i samhället för att minska förtryck och ojämlika maktförhållanden. 

Något som skapar än mer ojämlika maktförhållanden är talibanernas instiftande av mahram. 

Oavsett tolkning av denna praxis innebär det ett tydligt begränsande av kvinnors fri-och 

rättigheter. Barr, Rostami-Povey och Adam belyser det faktum att kvinnan fråntas 

grundläggande rättigheter och enligt Adam följer talibanerna inte islam utan sina egna 

traditioner och sedvänjor. Inom islam har kvinnan rätt till rörelsefrihet menar Adam och således 

kan talibanernas tolkningar av begreppet mahram härledas mer till deras tradition och seder än 

från vad som faktiskt återges inom Sharialagen. Även om talibanerna enligt ett dekret anser att 

kvinnor är fria människor motsäger de sig själva genom att införa regler som påverkar kvinnans 
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rörelsefrihet. Återigen är talibanerna på väg att skapa ett ”gender apartheid” som Mayer 

uttryckte det. Men även purdah menar Kakar är starkt begränsade för kvinnan och Sachedina 

anser att även det motstrider flera av de grundläggande rättigheterna. Purdah ses inte vara 

förankrad i Sharia men kan med vissa tolkningsmetoder härledas till Koranen. Wadud hävdar 

dock att det inte så mycket handlar om segregering i sig utan om människans blygsamhet, eller 

anspråkslösheten. En patriarkal tolkning av detta kan följaktligen leda till att, genom att uppvisa 

blygsamhet och för att inte tappa sin heder är det helt enkelt enklast att segregera kvinnan från 

det offentliga. Varför det är kvinnan som blir den med mest begränsningar kan återföras till 

historien, en mansdominerad värld med ett patriarkalt styre. Som ytterligare stöd för det 

misogyna tillvägagångssätt talibanerna för, kom i början på maj 2022 fler begräsningar mot 

kvinnor. En kvinna som rör sig utanför hemmet ska bära en heltäckande slöja. De begräsningar 

som införts har sin förankring i talibanernas förståelse av Sharia och som leder till deras 

kvinnosyn, men det tyder på en än större förankring i deras ursprung än i Sharia.  

Det klassiska patriarkat som enligt Moghadam råder i Afghanistan anspelar på kvinnans 

underordning mot mannen. En kontext liknande den där Koranen framställdes menar Wadud, 

som också lyfter fram att Koranen erbjuder mer generella principer som kan ge en förklaring 

till sociala problem samt ge lösningar till dessa även i andra kontexter. Detta kan med fördel 

analyseras ur det perspektivet av Guds enighet, tawhid, som Barlas lyfter fram. Enigheten som 

erkänner Guds suveränitet. Det ger Gud makten att som den enda ge någon rättigheter och 

således även vara den enda som kan begränsa någon dess rättigheter. Att begränsa flickor i 

stället för pojkarna kan återföras till talibanernas ursprung och de områden de kommer från. En 

kontext där kvinnan sällan lämnade hemmet och Human Rights Watch skriver att flertal 

talibaner uttryckt oro med att flickor går i skolan, då det kan leda till att kvinnor ställer krav, 

som exempelvis att de ska få arbeta. Kamali menar på att Guds enighet, tawhid är karakteristiskt 

inom Sharia och premissen för både jurisdiktionen och moralen. Enligt Kamali erhåller män 

och kvinnor lika rättigheter i Sharia inom ett antal områden. Även om det finns områden där 

det råder ojämlikhet. Kvinnor som ändock inte ges tillgång till rättigheter menar Kamali hör 

samman med de patriarkala miljöer som återfinns snarare än Sharia. 

An- Na’im ställer sig mer kritisk till Sharia i förbindelse med kvinnors rättigheter, även om inte 

hela Sharia utgör en negativ grund för kvinnors status. An- Na’im lyfter fram ett flertal exempel 

på hur kvinnan förtrycks och underordnas mannen, en viktig vers i Koranen som An- Na’im tar 

fasta på är vers 4:34, där det enligt traditionella patriarkala tolkningar är mannen som är den 

överordnade och även innehar ansvaret och att en kvinna inte får ha auktoritet över männen. 
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Versen går dock att omtolka enligt Wadud som lyfter fram de enskilda ordens betydelse och 

hur de kan påverka tolkningen utan att bli misogyn. Jag ställer mig dock tveksam till om en 

omtolkning av versen kan påvisa kvinnans status i fråga om talibanernas syn på kvinnor, och 

som Adam uttryckte de anser talibanerna att kvinnan är underordnad mannen och således det 

svagare könet. Förtrycket mot kvinnor och som ger upphov till att kvinnans rättigheter 

inskränks bör omvärderas likväl i den afghanska kontexten som på ett universellt plan. Att 

Sharia omtolkas dels ur ett icke patriarkalt perspektiv, dels i syfte att göras mer kompatibel med 

de sekulära mänskliga rättighets doktrinen kan ses som ett steg i den förändringsprocess som 

bör ske. Respondenterna menar dock att det finns kompabilitet mellan mänskliga rättigheter 

och Sharia samt att Sharia ger kvinnan rättigheter, bland annat rörelsefrihet och rätten till 

utbildning. De menar på att talibanerna har feltolkat Sharia och blandat in sina traditioner och 

seder vilket har lett fram till att kvinnans rättigheter inskränks. De är eniga om att talibanernas 

restriktioner mot flickor och kvinnor härrör från feltolkningar inte är något som framgår av 

Sharia eller islam. 

Uppsatsen har genererat en mer klargjord syn i ämnet och sammanfattningsvis samt för att 

besvara den andra frågeställningen: Vilka rättigheter för kvinnor innefattar denna syn? Den 

afghanska kvinnan har fråntagits rätten till arbete, rätten till utbildning och sin rörelsefrihet. 

Talibanernas kvinnosyn utmynnar i en förståelse där kvinnan betraktas som underordnad 

mannen och således bör ha rättigheter därefter. Kvinnans plats är i hemmet och rättigheterna 

anpassas därefter. Kvinnan har fråntagits en rad rättigheter sedan maktövertagandet i augusti 

2021, rättigheter som kvinnan, åtminstone enligt lagen, hade tillgång till innan dess. 

Talibanerna och vad de menar med rättigheter inom ramen av Sharia kan inte på något vis göras 

kompatibelt med vare sig de internationella mänskliga rättighets dokumenten eller med 

omtolkningar av Sharia och islam. Det kan härledas till att den förståelse av Sharia som 

talibanerna tillkännager som Sharia har sina grunder i talibanernas ursprung och de traditionella 

sedvänjor som är vanligt förekommande i de områden där talibanrörelsens uppstod.   

Fortsatta studier bör fokusera på mer ingående forskning kring talibanernas förståelse av 

rättigheter. I en djupare studie bör talibaner ges möjlighet att vara delaktiga och förklara samt 

visa på evidens från Sharia för att befästa de inskränkningar de uttrycker. Studier inom 

omtolkningar av Koranen bör breddas för att nå bortom det teoretiska och få en implementering. 

De lärda inom religionen bör vara delaktiga i processen och en väsentlig del ligger i att öka 

männens deltagande. En utveckling som förhoppningsvis kan leda till en ökad offentlig roll för 

kvinnor och ett främjande av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. 
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Bilaga  
 

1. Please tell me about your experiences with the taliban? 

2. What are your thoughts about the taliban and sharia? 

3. What did you think when the taliban said that women will have rights within the     

frameworks of Islam? 

4. Do you think the taliban will allow girls and women to be part of the society? In what 

way?  

5. What do you think about the Taliban's view of women, and where does this view (the 

talibans) of women come from? 

6. Can sharia be used to strengthen women's rights? How? 

7. Does sharia and (womens) human rights belong together? 

8. Does sharia mean the same thing to men and women? 

9. Do you think there is any difference between the Taliban  now and those in the 1990s? 

10. What are your thoughts of the Talibans Islam? 

11. What do you think of the Taliban's interpretations of sharia? 

12. Who has the right to interpret sharia? 

 

 

 

 

 

 


