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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion  
Vad är ett värdigt liv? Det råder delade meningar om en kvinna eller man från en västerländsk 
medelklass kan avgöra vad som utgör ett värdigt liv för kvinnor i den tredje världen. Finns det 
universella värden som möjliggör en förståelse utöver kulturella gränser eller är det enbart 
inom den egna kontexten som man kan förstå och värdera vad som utgör ett gott och värdigt 
liv? Flertalet kvinnor i Afghanistan lever ett begränsat liv utan de fri och rättigheter som är 
självklara för en västerländsk kvinna. Medför det att västerländska makter har rätt till att 
ingripa för att försvara kvinnors rättigheter om de afghanska kvinnorna motsätter sig hjälp 
utifrån och hur bör vi förhålla oss till detta dilemma?  
Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum försvarar universella värden och hon försöker 
med hjälp av sina teorier skapa grundläggande politiska principer som hon menar kan utgöra 
en grund för en tvärkulturell dialog och skapa nya möjligheter för att överbrygga de 
normkollisioner som uppstår mellan olika värdesystem. Frågan om vi har grundläggande 
gemensamma värden som möjliggör en förståelse för andra utan att ta för givet att vi har en 
gemensam världsbild och liknande prioriteringar, eller om våra värderingar skiljer sig åt i så 
hög grad att vi inte kan få en förståelse för andra än vår egen kulturella kontext har alltid 
fascinerat mig. Jag är därför intresserad av Martha Nussbaums filosofi och huruvida hennes 
teorier kan belysa afghanska kvinnors liv. Mitt eget intresse för Afghanistan uppstod när jag 
för ett antal år sedan fick möjlighet till att resa i gränstrakterna mellan Uzbekistan och 
Afghanistan. Kulturen gjorde starkt intryck på mig redan då och jag har sedan dess följt den 
utveckling som har skett både i Afghanistan och dess grannländer. 
 
Medias rapportering från kvinnornas situation under talibanregimen chockade nog flertalet 
med bl.a. bilder på kvinnor som blev avrättade offentligt på fotbollsarenan i Kabul. Efter 
terrorattackerna den 11 september 2001 invaderade USA Afghanistan med syftet att störta  
al- Qaida och befria kvinnorna från en förtryckande regim. I dag tio år senare är kvinnornas 
situation fortfarande kritisk, och deras mänskliga rättigheter blir fortfarande kränkta. Många 
av kvinnorna känner sig fångade mellan två negativa makter, talibanernas förtryck och den 
”västerländska imperialismen”. De förhoppningar som insatsstyrkorna förde med sig för tio år 
sedan har grusats och i dag ser många med förakt på USA och på ISAF styrkorna som anses 
skyldiga till svårt lidande snarare än en befrielse.  
Även om Afghanistan har skrivit under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och det står 
i landets konstitution från år 2004 att kvinnor och män har lika rättigheter ser verkligheten 
annorlunda ut. Kvinnorna befinner sig i en komplex situation när de önskar att försvara 
rådande traditioner samtidigt som de kämpar för rättigheter och förändring.  
När man bedömer de normer och värden som är rådande i dagens Afghanistan bör man se 
dem i relation till de förhållanden som har legat till grund för deras uppkomst, vilka 
livssituationer som har skapat deras förhållningssätt. Landets topografi med höga bergskedjor 
och svårframkomliga områden har isolerat människor och samhällen från varandra.1 För de 
afghanska stammarna har gruppens betydelse därför haft en avgörande roll i deras 
gemensamma strävan för att överleva i utsatta områden. Denna kultur har fortlevt och utgör i 
dag en del av stommen i den afghanska gemenskapen. Gruppen och familjen har fortfarande 
en central roll för individen. Kvinnan är kärnan i familjen och familjens ära och status är 
beroende av kvinnan, varför hon ”skyddas” och kontrolleras av männen.2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sundelin, 2005 s. 177 
2 Ibid s. 127 
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Det är vanligt att man enbart ger religionen skulden för att kvinnorna i Afghanistan är 
förtryckta, men kvinnans roll i förhållande till den rådande traditionen går långt tillbaka och 
skiljer sig åt mellan olika etniska grupper. Religionen har till viss del haft betydelse för 
kvinnans diskriminering genom att den i vissa avseenden missbrukats av fundamentalistiska 
ledare som under talibanregimen. Efter 15 års ockupation och stridigheter var Afghanistan år 
1994 ett land som höll på att falla samman. Efter Sovjets ockupation och många års förödande 
krig rådde det anarki i många provinser i Afghanistan, och landet som under 70-talet kunde 
betraktas som ett relativt modernt land, vad gäller utbildning och kvinnans frihet, hade vid 
mitten av nittiotalet förflyttats tillbaka till medeltida förhållanden. Lokala krigsherrar 
behärskade landet, invånarna stod utan skydd och fick utstå plundringståg, våldtäkt och 
kidnappning av både flickor och pojkar.3 Mot detta reste sig en grupp elever från koranskolor 
för att befria bortrövade ungdomar. De fick stigande stöd hos befolkningen och blev den 
grupp som vi idag känner till som talibanerna.4 I stället för laglöshet och anarki infördes 
stränga religiösa lagar och befolkningen utsattes för en ny form av maktmissbruk. Efter 
terrorangreppet den 11 september år 2001 invaderades Afghanistan av USA och Nato och har 
i det nuvarande läget genomlidit över trettio års oroligheter och krig.  
I den regering som etablerades med Karzai som president ingår före detta krigsherrar, och den 
anses av många afghaner vara korrupt. Flera av dessa krigsherrar bedriver opiumhandel och 
biståndspengar blir förskingrade. De motarbetar generellt kvinnornas kamp för större 
rättigheter i samhället, och även om kvinnorna har 25 procent av platserna i parlamentet så 
kommer de inte till tals i många frågor och har svårt för att genomdriva sina förslag. 
Konstitutionen har demokratiska lagar, men de är underordnade Islam och sharia som i en 
normkonflikt alltid ses överlägsen sekulära lagar.5 
 
Allt detta måste man beakta när man analyserar kvinnornas situation i dagens Afghanistan. 
Därutöver bör man också ha i åtanke att majoriteten av kvinnorna är troende och utövande 
muslimer som värnar om sina traditioner och sin religiösa kontext. Samtidigt kan man inte 
komma ifrån att kvinnors allmänna tillstånd och deras rättigheter är näst intill obefintliga 
inom flera områden. I rapporter som beskriver kvinnors situation i Afghanistan, möts man 
gång på gång av informationen att hjälporganisationer inte lyckas i sina försök att hjälpa 
utsatta kvinnor. Rapporterna visar på situationer där de afghanska kvinnorna motsätter sig 
förändring och att de inte är mottagliga för hjälporganisationernas aktioner, som många anser 
sprider en västerländsk agenda.6 Flera av kvinnorna menar att mänskliga rättigheter är ett 
västerländskt fenomen som inte är förenligt med afghansk tradition och islam. Samtidigt visar 
rapporter att var tredje kvinna i Afghanistan blir utsatt för våld, ofta i det egna hemmet. Här 
uppstår ett komplicerat dilemma. Bör vi inta en kulturrelativistisk ståndpunkt och låta 
afghanerna själva värdera vad som för dem är normen för ett värdefullt liv eller bör vi inta en 
universalistisk ståndpunkt och hävda att det finns gemensamma värden som vi måste skydda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sundelin, 2005, s. 152 
4 Ibid s. 56-62 
5 Svenska afghankommittén  
6 Rostami-Povey  2007 s.14 och s.129 
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1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med min uppsats är att redogöra för och problematisera Martha Nussbaums teori om ett 
universellt ramverk och utvärdera huruvida kvinnors situation i Afghanistan uppfyller 
Nussbaums kriterier för ett värdigt liv. Nussbaum hävdar att hennes ramverk kan användas på 
ett globalt plan för att skapa en tvärkulturell dialog. Genom att belysa olika ståndpunkter, dels 
från västerländska feminister, dels från afghanska kvinnor, vill jag visa på hur Nussbaum kan 
överbrygga rådande normkollisioner. 
Min frågeställning är följande: 
 

- Är det fruktbart att bedöma afghanska kvinnors livskvalitet utifrån Martha Nussbaums 
universella ramverk? 

 
 
1.3 Metod  
Jag kommer att använda mig av en hermeneutisk metod i min analys. I samband med denna 
kommer jag att applicera Nussbaums universella ramverk som består av tio förmågor på de 
afghanska kvinnornas livssituation för att få fram vilka möjligheter de har att utveckla dessa 
förmågor och därmed uppfylla Nussbaums kriterier för ett värdigt liv. Först gör jag en 
generell undersökning för att visa på de möjligheter som finns inom de olika kriterierna och 
var brist på möjlighet kan tänkas föreligga. Efter att jag har gett en grundläggande bild av de 
afghanska kvinnornas möjligheter att utveckla sina förmågor, kommer jag att belysa enskilda 
individers liv och deras möjligheter.  
 
 
1.4 Tidigare forskning på området 
 Det finns begränsat material på området. Rapporter av Human Development från 
Afghanistan år 2007 och från år 2011 använder till viss del Amartya Sens och Martha 
Nussbaums ramverk. 
 
 
1.5 Avgränsning 
Jag använder mig av sekundärt material för att ge en inblick i de afghanska kvinnornas livs 
situation. Jag har avgränsat materialet i min uppsats till att omfatta afghanska kvinnor även 
om kvinnornas förhållanden är snarlik i de angränsande länderna Pakistan och Iran. Jag har 
valt att begränsa uppsatsen till att belysa tre feministiska och de afghanska kvinnornas 
ståndpunkter i förhållande till Nussbaums. 
 
 
1.6 Disposition 
Jag har disponerat uppsatsen i tre steg. Först redogör jag för Nussbaums teori. I steg två 
utvärderar jag i min analys, huruvida kvinnors situation i Afghanistan uppfyller Nussbaums 
kriterier för ett värdigt liv, genom hennes universella ramverk. I steg tre problematiserar jag 
de slutsatser jag har fått fram genom Nussbaums ramverk, dels utifrån tre feministiska 
perspektiv, dels utifrån vad afghanska kvinnor själva ger uttryck för som innebörden i ett 
värdigt liv. Det tredje steget används som kritik av steg ett och två för att belysa huruvida det 
är möjligt att bedöma livskvalitet genom ett universellt ramverk. 
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2. Teori 
2.1 Martha Nussbaums försvar av universella värden och mänskliga 
rättigheter 
Är det fruktbart att bedöma människors livskvalitet utifrån ett universellt ramverk och finns 
det en gemensam natur som är gällande för alla människor? Det menar filosofen Martha 
Nussbaum som är professor i rätt och etik vid University of Chicago. Hon har skrivit flera 
uppmärksammade böcker, och den bok jag vill använda som underlag för min analys är 
Kvinnors liv och sociala rättvisa. Ett försvar för universella värden.  
Nussbaum försvarar universella värden, och hon anser att människan har en gemensam natur 
som är oberoende av kulturella gränser. För att illustrera detta använder hon sig av 
människors upplevelse av tragedi.7 Alla välfungerande människor kan känna sorg och smärta 
när en närstående går bort oavsett vilken kulturell kontext man tillhör. Nussbaum menar att 
man som människa även kan känna medkänsla, och ha en förståelse för när människor i andra 
kulturer lever under tragiska förhållanden. Genom att vi kan känna igen basala känslor som 
glädje och sorg, oberoende av miljö, menar Nussbaum, att det finns grundläggande förmågor 
som är allmänmänskliga, och som är en del av vår natur. Det är därför alla människors 
rättighet att kunna utveckla dessa förmågor. Nussbaum är inspirerad av Aristoteles teori om 
självförverkligande. Om en häst ska leva upp till sin fulla potential som häst, för att ta ett 
exempel, måste de förmågor som möjliggör ett fulländat liv uppfyllas. Det kan t.ex. vara 
tillgång till näringsrik mat och motion. En människa behöver också näringsrik mat och 
motion. Men det som skiljer oss från djuren är att vi har ett förnuft, och för att vara en sann 
människa och leva ett mänskligt liv, måste vi utveckla vår tankeförmåga. 
  
Nussbaum bygger vidare på Aristoteles tanke, och lyfter fram tio centrala förmågor som 
måste uppfyllas för att vi kan leva ett gott och värdigt liv: att kunna leva ett normallångt liv, 
kroppslig hälsa, rätten till kroppslig integritet, dvs. att kunna röra sig fritt och bestämma över 
sin egen kropp, få möjlighet att utveckla sin fantasi och tankeförmåga, och att använda sina 
sinnen. För att leva ett värdigt liv har man också rätt att kunna utveckla sitt känsloliv genom 
relationer till andra människor och saker utanför sig själv. Man ska ha möjlighet att utveckla 
sitt förnuft och genom detta skapa sig en egen fri vilja. En grundläggande förmåga är 
samhörighet med andra människor genom social interaktion. Till denna förmåga hör också 
medkänsla och lyhördhet och rätten att bli behandlad som en jämlik människa. Nussbaum tar 
även upp människans behov av djur, växter och natur, samt behoven av lek och rekreation och 
rätten till att njuta av fritidsaktiviteter. Till sist tar hon upp kontroll över den egna 
omgivningen, som innebär rätten till politisk aktivitet och rätten till ägande.8 För att 
människor ska uppnå sin fulla potential ska alla dessa förmågor vara representerade. 
 
2.2  Nussbaums ramverk 
Influerad av Amartya Sen, som 1994 erhöll Nobelpriset i ekonomi, har Nussbaum arbetat på 
en alternativ metod att mäta ett värdigt liv. Hon går emot traditionella sätt att värdera 
livskvalitet uttryckt som BNP per capita som tar utgångspunkt i de yttre ekonomiska 
förhållandena. Nussbaum anser att sådana mätningar är bristfälliga genom att de utgår från ett 
lands samlade ekonomi som inte nödvändigtvis beskriver den enskilda individens förhållande. 
Därför har Nussbaum utarbetat en modell som utgår ifrån den enskilda individens möjligheter 
till självförverkligande.9 Utöver basala ekonomiska kriterier tar ramverket även hänsyn till 
människors känslor och inre förmågor.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Nussbaum, 2002 s. 100  
8 Ibid s. 106-109 
9 Ibid s. 31-33 
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Ramverket består av de följande tio centrala mänskliga förmågorna jag nämnde ovan:10  
 

1. Liv 
2. Kroppslig hälsa 
3. Kroppslig integritet 
4. Sinnen, fantasi och tänkande 
5. Känslor 
6. Praktiskt förnuft 
7. Samhörighet 
8. Andra arter 
9. Lek 
10. Kontroll över den egna omgivningen genom A. Politik B. Det materiella 

 
Nussbaum vill bedöma människors livskvalitet utifrån hur vi uppfyller dessa tio förmågor 
(capabilities) som beskriver de valmöjligheter individer har till att utveckla sin mänskliga 
potential. Det centrala för Nussbaum är inte vår materiella status utan det vi i realiteten är 
förmögna till att göra och vara, och vilka valmöjligheter en individ har för att kunna utveckla 
centrala förmågor såsom förnuft och känslor. Denna metod ger en mer komplex bild av 
människors liv och kan mäta det som är specifikt för varje individ.11 Ett exempel på detta är 
att  en vit medelklasskvinna med god inkomst, enligt ett gängse mätinstrument, skulle uppnå 
ett bättre resultat än en mindre bemedlad kvinna i Asien. Hon skulle alltså enligt denna 
mätning ha en högre livskvalitet. Säg att kvinnan uppfyller sina basala ekonomiska behov, 
men samtidigt blir misshandlad av sin man. Om man använder sig av Nussbaums ramverk så 
sjunker den vita medelklasskvinnans livskvalitet radikalt. Den mindre bemedlade kvinnan kan 
ha en högre livskvalitet på grund av att hon i större utsträckning uppfyller alla tio förmågor. 
 
Nussbaum delar upp förmågorna i tre kategorier: inre förmågor, yttre förmågor och förmågor 
som samverkar.12 Ett fulländat liv kräver att det både finns yttre och inre förutsättningar i 
individens miljö för att hon ska kunna utveckla sina förmågor. Ett exempel på detta är 
kvinnors rätt att vara politiskt aktiva. En individ ska ha rätt att delta i politiska val, men för att 
kunna vara aktiv krävs dels att hon har haft möjlighet till att utveckla sitt förnuft genom 
utbildning (en inre förmåga) och delaktighet i samhället, dels att hon i praktiken inte blir 
hindrad från att rösta (en yttre förmåga).  
För att avgöra om en individ uppfyller kriteriet för ett mänskligt liv använder sig Nussbaum 
av begreppet en lägsta tröskelnivå.13 Med det menar hon att det finns ett grundläggande 
socialt minimum för vad som utgör ett värdigt mänskligt liv, och att det är alla människors 
rätt att komma över denna nivå. För att uppnå detta måste var och en av de tio förmågorna 
uppfyllas i sådan grad att det möjliggör individers självförverkligande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Nussbaum 2002 s. 106-109 
11 Ibid s. 87 
12 Ibid s. 113 
13 Ibid s. 24 
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2.3 Principen om vars och ens förmåga och kvinnors rättigheter 
En av Nussbaums mest grundläggande ståndpunkter är att varje individ ses som ett mål i sig 
själv och inte som ett medel. Detta är en förutsättning för att individen ska kunna utveckla de 
mest grundläggande förmågor! Hon gör en variation på Kants imperativ - om principen om 
varje person som mål till - principen om vars och ens förmåga.14 Med det menar hon att varje 
enskild individ ska ha valmöjligheten att forma vad som är ett gott liv för den enskilda 
personen. Därför är det viktigt att kvinnan ses som en enskild individ med enskilda 
rättigheter. För att mänskliga värden ska upprätthållas, vilket för Nussbaum är det samma som 
mänsklig a rättigheter, krävs det att politiken i ett land utformas så att varje person ses som ett 
mål i sig själv!15 Det räcker inte att det står inskrivet i ett lands konstitution, rättigheterna 
måste kunna praktiseras i det verkliga livet. Därför ska kvinnors lika rättigheter ses som 
legitima både från statens sida och i medborgarnas ögon för att de ska vara funktionella.16   
Hon skriver följande: ”Man måste ta ställning emot rutinmässiga sätt att behandla kvinnor 
som barnsliga varelser som är inkompetenta. ”17  
 
Det är en stats plikt att se till att det finns valmöjligheter i samhället så att dess medborgare 
kan utveckla sina förmågor. Nussbaum gör en distinktion mellan förmåga och funktion. En 
funktion kan finnas till rådighet, det kan vara i form av en skola. Det centrala för Nussbaum 
är inte själva funktionen i sig, men att det i ett samhälle finns en ”funktionsmöjlighet” dvs. att 
det finns en valmöjlighet för individen att välja funktionen, i detta tillfälle, utbildning. Det är 
de fria valen som gör oss mänskliga.18 Kärnan i Nussbaums teori är således att det är varje 
medborgares mänskliga rättighet att på sitt eget sätt få lov och möjlighet att söka efter det som 
är ett gott liv. Man måste utgå från individen som en separat enhet -som oberoende av hur 
mycket den älskar sin omgivning- har ett eget förnuft och en egen vilja! Kvinnor kommer ofta 
i en position där de förväntas finnas till för det allmänna och familjens bästa. Men Nussbaum 
anser att det är viktigt att man frångår sådana traditioner och ser betydelsen av att kvinnan är 
jämställd mannen, och att hon ges lika möjligheter för att söka det goda på sitt eget sätt.  
 
Vad krävs för att ett ramverk med universella värden ska kunna mäta kvinnors livskvalitet och 
är det ens möjligt? Det råder delade meningar om huruvida en individ från en västerländsk 
medelklass kan bedöma vad som är av värde för en kvinna i den tredje världen. På den ena 
sidan har vi kulturrelativister som intar ståndpunkten att vi inte bör blanda oss i andra 
kulturers normer och etiska regler, även om de strider mot våra egna. De anser att det inte 
finns några universella värden, och att man därför inte kan bedöma vad som är rätt och fel i en 
annan kultur. Etiska principer och värderingar är sammanflätade med individens miljö, och 
det är endast individer i den egna kulturella kontexten som kan avgöra vad som är av 
betydande värde.19 På den andra sidan har vi de som hävdar att västerländsk etik är den enda 
rätta. De har som mål att rädda tredje världens kvinnor genom att införa västerländska 
normer, och mänskliga rättigheter, utan att ta hänsyn till en kulturs egna värdesystem.20 
De utgår ifrån att alla människor har universella värden, men att många länder är 
underutvecklade och därför inte har basala rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet, och 
barns rättigheter. De anser sig därför vara bättre vetande, och tar sig rätten att införa dessa 
värden som överordnade regler. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Nussbaum 2002 s. 102 
15 Ibid s. 127 
16 Ibid s. 80 
17 Ibid s. 85 
18 Ibid s. 102 
19 Mayer 1999 s. 7 
20 Nussbaum 2002 s. 214-215 
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Många hjälporganisationer, som har dessa utgångspunkter, har stora svårigheter att genomföra 
sina aktioner, på grund av att de inte tar hänsyn till den rådande kulturen och mänskors 
särarter.21  
 
Nussbaum är emot att använda traditionella mänskliga rättigheter som regler utifrån istället 
för att utgå ifrån den egna kontexten.22 Hon sätter sig också emot den kulturrelativistiska 
ståndpunkten att man endast kan förstå vad som är av värde inom ens egen kontext. Hon 
konkluderar att det är en sak att hävda att man behöver lokal kunskap för att förstå kvinnors 
problem i ett speciellt område, men att det är en annan sak att, utifrån detta, hävda att kvinnor 
inte har rätt till vissa grundläggande värden som fysisk integritet, grundläggande fri- och 
rättigheter, och personlig värdighet.23 Därför är det viktigt att skapa ett instrument som kan 
jämföra kvinnors livskvalitet och säkra att kvinnor uppnår ett rent minimum av vad respekten 
för ett mänskligt värde kräver.24  
Nussbaum hävdar att man kan skapa ett universellt ramverk som omfattar kulturövergripande 
normer som rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, samtidigt som man utgår från lokala 
särdrag och kulturella värden. Hon anser att detta är möjligt genom att man utgår ifrån 
människors gemensamma förmågor.25 Ramverket med de tio förmågorna representerar delar 
av vår mänskliga natur och baseras på att det finns en stark intuitiv förställning om ett sant 
mänskligt sätt att fungera.26 Därför är ramverket enligt Nussbaum, relevant för alla kulturer, 
men för att det ska vara vara universellt giltigt måste listan med förmågor vara flexibel och 
användas på ett sådant sätt att det bevarar kulturers särart och kärna.  
 
Vad som är viktigt kan variera mellan olika miljöer. Nussbaum menar att alla har behov av 
fysisk integritet, men det är inte säkert att alla människor behöver läskunnighet eller nära 
kontakt till djur och natur för att få ett rikt liv. Nussbaum betonar vikten av en fri vilja 
eftersom att vi människor värderar saker olika. Därför kan ett värdefullt liv för en individ 
innebära att man väljer att försaka en del av förmågorna för att att framhäva en annan. Detta 
kan vara fallet i religiösa samhällen där värdet av religionen medför större livskvalitet för en 
individ även om andra förmågor försakas. Det avgörande ligger i att det finns en valmöjlighet 
- att man har rätt att välja eller försaka förmågor- så att man uppnår det som är av värde för en 
själv.27 Nussbaum förklarar att, om individen inte har en valmöjlighet, har hon i princip inte 
kunskap om vad som utgör ett gott liv. Hon ger exempel på kvinnor som anser sig vara nöjda 
med sin livssituation även om de lever i misär utan utbildning och utan sanitära förhållanden. 
Här menar Nussbaum att kvinnorna inte har förmåga att avgöra vad som är ett lyckligt liv 
eftersom de inte har något att jämföra med. Hon kallar detta för adaptiva preferenser.28 
Kvinnorna har blivit påverkade av sin miljö utan att själva kunna skapa sig en uppfattning om 
vad som utgör ett gott och värdigt liv. 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Rostamy-Povey 2007 s. 131 
22 Nussbaum s. 132 
23 Ibid s. 65  
24 Ibid s .24 
25 Ibid s. 26 
26 Ibid s. 132 
27 Ibid s. 230 
28 Ibid s. 145-146 
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3. Analys 
Jag bygger min analys på resultat på undersökningar från följande källor: Human 
Development Reports, Human Right´s Watch, Gallups världsomspännande intervjuer av tio 
tusentals muslimer i 35 länder, samt essäer av studerande vid universitetet i Kabul. De 
undersökningar som gjorts inkluderar även kvinnor i avskilda samhällen, men det finns 
fortfarande ett mörkertal av kvinnor som aldrig kommer till tals i dessa undersökningar. 
 
3.1 Hur afghanska kvinnor uppfyller Nussbaums tio förmågor för ett  

 värdigt liv 
På vilket sätt kan Nussbaums ramverk beskriva afghanska kvinnors livskvalitet och 
rättigheter? Vad har kvinnor i Afghanistan för yttre och inre möjligheter att utveckla sina 
förmågor? I analysen vill jag undersöka hur Nussbaums ramverk kan användas för att belysa 
kvinnors livskvalitet genom att beskriva vad kvinnorna i realiteten är förmögna att göra och 
vara, vilka valmöjligheter de afghanska kvinnorna har på olika områden till att utveckla ett 
gott och värdigt liv.  Förmågorna interagerar med varandra, och en situation inbegriper ofta 
fler förmågor samtidigt som samhörighet och förnuft. En del av förmågorna innefattar, var för 
sig, flera delmoment. Jag har därför valt att fördjupa mig i några av förmågorna för analysen 
relevanta förmågor. 
 
 
 
3.1.1 Martha Nussbaums tio centrala mänskliga förmågor 
 
1. Liv 
Nussbaums första förmåga beskriver att man har rätt att kunna leva ett liv av normal längd, 
utan att dö i förtid, och utan att bli så förkrympt att livet inte längre ger någon mening. 
 I Afghanistan är en kvinnas medellivslängd runt 43 år.29 Det ligger 20 år under vad som 
anses vara en normal medellivslängd i resten av världen. Orsakerna till den låga 
medellivslängden är främst att kvinnorna föder barn i för tidig ålder, och bristen på kvalitativ 
sjukvård. Kvinnor har inte rätt att vårdas av manliga läkare, de måste ta sig till speciella 
kvinnokliniker för att få hjälp. Ekonomisk kris och brist på läkemedel gör det svårt för de 
befintliga klinikerna att fungera. Överlag så känner kvinnorna stor skepsis inför läkare och 
sjukhus, och större delen av kvinnorna föder sina barn i hemmet. Afghanistan räknas till de 
platser i världen där det råder sämst förhållanden för att föda barn och enligt det afghanska 
hälsoministeriet så dör runt 18,000 kvinnor i samband med förlossningar varje år.30 
 
Orsaken till den höga dödligheten beror på flera faktorer. Det kan vara svårt att ta sig till 
befintliga kliniker, dessutom är man generellt sett misstänksam mot läkare. En ung 
barnmorska vid namn Hosseini säger följande i en intervju: ”Many rural men prefer to pray 
with a mullah to cure illnesses. They believe this is more reliable than medicine."31 Detta 
visar att man i många fall har större tillit till Guds hjälp än till sjukvård. Flera kvinnor anser 
att det inte överensstämmer med traditionen att uppsöka hjälp vid sjukhus.  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  World	  health	  organisation	  
30	  Time	  world	  news	  	  	  
31 Ibid 
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Gulpari, en barnmorska som bor i byn Khudadadkhel och arbetar på en liten klinik, påstår att 
många kvinnor är rädda för att uppsöka läkare för att de inte vill att andra i omgivningen ska 
se att de är gravida eftersom det anses skamligt. Hon säger vidare ” the problem is that rural 
Afghan women are also conservative, and some are ashamed of being pregnant because it's a 
public acknowledgement of sex with their spouses. ”32 Den rådande konservativa traditionen i 
dessa områden gör det svårt för kvinnor att uppsöka hjälp utifrån. Konsekvensen av detta är 
att många kvinnor och barn dör för att de inte får läkarhjälp i tid, och kvinnor, då så krävs, 
inte får det kejsarsnitt som ska till för att förlösa barnen. Även om man har byggt många 
sjukhus med hjälp av bistånd i Afghanistan, och utbildat ny personal, så är hälsosituationen 
dålig i många områden, speciellt på landsbygden, där det kan vara långt till närmaste sjukhus 
med svårframkomliga vägar. På grund av oroligheter och krig och på grund av för tidigt 
barnafödande har kvinnorna en alltför låg livslängd, vilket medför att de i många fall inte 
uppfyller Nussbaums kriterier för ett liv av normal längd. Även om de i praktiken har 
valmöjlighet att ta sig till ett sjukhus så saknas många gånger den inre förmågan, genom att de 
själva anser att det strider mot deras tradition att uppsöka läkare. Medellivslängden är mycket 
låg, men man måste ta med i beräkningen att landet har genomgått närmare trettio års krig, 
vilket har bidragit till att sänka medellivslängden för hela landets befolkning.  
 
2.Kroppslig hälsa                                                                                                      
Nussbaums andra förmåga beskriver möjligheten till att kunna vara vid god hälsa, inklusive 
reproduktiv hälsa, och rättigheten att få näringsrik mat och tak över huvudet. I Afghanistan 
kan stora delar av befolkningen inte få sina basala behov täckta, och både hushåll i städerna 
och på landsbygden anses vara i mycket dåligt skick och utan sanitära förhållanden.33 Stora 
slumområden breder ut sig i städerna. De usla levnadsförhållandena leder till att mångas liv 
endast handlar om att få tak över huvudet, mat för dagen och säkerhet. En ung kvinna i 
tjugoårsåldern från ett läger utanför Kabul säger i en intervju- “I don’t know which problem I 
should talk about – school, unemployment, not having proper housing, food, health – when 
my children are getting sick and I have to pay for the doctor. ” FN rapporterar att mer än nio 
miljoner människor, en tredjedel av befolkningen, inte har tillräcklig föda, och i snitt dör 165 
barn om dagen i brist på mat och rent vatten.34 Flera kvinnor uppfyller härmed inte 
Nussbaums förmåga för hälsa, tak över huvudet och näring, vilket i sig är grundläggande även 
för att andra av hennes förmågor ska kunna möjliggöras. När människor är på flykt, strävar de 
efter att uppfylla de mest grundläggande behoven, och det finns liten valmöjlighet till att 
utveckla förmågor som utbildning, lek och politiska rättigheter. Den stress som uppstår kan 
även påverka individers känslor och förnuft. Därmed är denna förmåga en viktig rättighet. 

3.Kroppslig integritet                                                                                                  
Nussbaums tredje förmåga beskriver individens rätt till kroppslig integritet. I denna förmåga 
ingår rättigheten att kunna röra sig fritt. Man skall också kunna bestämma över sin egen kropp 
och gå säker från övergrepp. Nussbaum hävdar att det är en kvinnas rättighet att kunna röra 
sig fritt för att kunna utveckla ett värdigt liv. För Afghanistans kvinnor är detta inte möjligt då 
lagen föreskriver att kvinnor inte får lämna hemmet utan en manlig följeslagare.35 Detta 
reducerar kraftigt kvinnans rörelsefrihet och hennes vardag och arbete koncentreras i många 
fall till det egna hemmet.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Time World News  
33	  Human	  Development	  Report,	  Afghanistan	  2011	  s.	  39	  
34 UNAMA Report Afghanistan 2011, s. 5 
35 Lohr gen Stahl 2012 s. 38 
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Kvinnorna blir begränsade av flera skäl. Många följer en tradition där kvinnans plats anses 
vara i hemmet. Kvinnor utsätter sig också för en reell fara om de går ut, i och med den 
laglöshet som råder, främst utanför städerna.36 En undersökning gjord av Actionaid visar att 
det som bekymrar kvinnor mest är frågan om säkerhet. Rädsla för överfall överträffar 
bekymmer om hälsa och möjlighet till utbildning och inkomst.37 “The biggest problem for 
everybody is security because if you don’t have security you cannot plan for the economy, 
you cannot plan for education, you cannot plan for health. If you are a secure state then you 
can cope with other problems of corruption, good governance, all of these issues can be dealt 
with ”. 38 

Rätten till att suveränt kunna bestämma över sin egen kropp och att gå säker från övergrepp 
blir också kränkt. År 2009 instiftade Karzai en ny lag som skulle skydda kvinnors rättigheter, 
men delar av lagen begränsar förtfarande kvinnorna. Det står förljande:” a man does not need 
to financially support his wife unless he has access to her”.39 Om en kvinna vägrar att 
tillfredsställa sin man sexuellt, har hon inte rätt till att bli försörjd och hon kan förlora 
vårdnaden om sina barn, som automatiskt tillfaller mannen i en tvist. 87 procent av de 
afghanska kvinnorna blir utsatta för våld i det egna hemmet vilket betyder att en majoritet av 
alla afghanska kvinnor inte uppfyller Nussbaums kriterium för kroppslig integritet.40  

I Nussbaums tredje förmåga ingår också att barn ska vara säkrade mot sexuellt utnyttjande 
och familjevåld. Enligt ett västerländskt perspektiv kan man hävda att man är barn upp till 18 
års ålder, att man intill dess har ett barns rättigheter med möjlighet att leka och studera, i de 
flesta fall utan att ta en vuxens ansvar. För många barn i Afghanistan ser verkligheten helt 
annorlunda ut. Många blir i tidig ålder tvingade till att ta ett vuxet ansvar genom att de som 
barn blir tvingade in i äktenskap. Enligt en lag från 2009 som var ämnad till att förbättra 
kvinnors rättigheter, är det bestämt att kvinnor kan giftas bort vid 16 års ålder, men genom att 
lagarna inte är väl utformade kan barn bli bortgifta redan i 10-12 års ålder.41 Detta är främst 
förekommande på landsbygden. Att barn blir bortgifta i så tidig ålder strider mot barns 
rättigheter. Valmöjligheten för de afghanska kvinnorna begränsas på många områden. Att 
kvinnor inta har möjlighet att färdas fritt, och våld i hemmet, medför att dessa kvinnor inte 
uppfyller Nussbaums tredje förmåga. Deras förmåga begränsas genom att de inte själva kan 
bestämma över sin egen kropp. 

4. Sinnen, fantasi och tänkande 
För att leva ett fullt värdigt liv hävdar Nussbaum att man har rätt till att utveckla sin fantasi 
och tankeförmåga. Man måste kunna bli inspirerad på olika områden, och en möjlighet att 
uppnå detta är genom utbildning. Talibanernas regim införde många restriktioner på kvinnors 
liv, däribland rätten till att studera. Det var helt förbjudet för kvinnor att utbilda sig under 
denna period för att det ansågs strida mot islam. År 2002 blev det åter möjligt för kvinnor och 
flickor att utbilda sig, och flertalet skolor har öppnat sedan dess, men statistik visar att färre 
flickor än vad som är önskvärt går i skolan.42 Flera faktorer ligger till grund för detta.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Wilkens 2010 s. 20-21 
37	  Act!onaid	  
38 Fatwiza Koof 
39 Afghan Woman Speak   
40	  UNIFEM	  	  
41 Sundelin, 2005 s. 128 
42 Ibid s. 122-123 
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Även om lagen tillåter flickor att utbilda sig så kan den faktiska möjligheten vara frånvarande. 
Dels på grund av att det saknas skolor och adekvat undervisning i flickornas närmiljö, dels för 
att familjer anser att traditionen föreskriver att flickor bör lära sig hushållsarbete i stället för 
att studera.  
 
Det är lättare för flickor att studera i staden, där det både finns grundskola och universitet, än 
på landsbygden. Livet skiljer sig åt mellan landsbygdsbefolkning och de grupper som lever 
och arbetar i städerna.43 Där har barnens föräldrar ofta själva en utbildning, och kan vara mer 
öppna för att flickor får lov till att utveckla sig. Detta kan leda till arbete och öka familjens 
gemensamma inkomst. På landsbygden lever människor av sina egna produkter. Därmed 
prioriteras jordbruk och hushållsarbete i många fall framför utbildning. 75 procent av 
afganska kvinnor är analfabeter och utanför städerna är denna siffra ännu högre. I städerna är 
det möjligt för kvinnor att studera på universitet tillsammans med män, men antalet kvinnor 
som påbörjar en högre utbildning är låg. I ett avsnitt längre fram återges en längre berättelse 
om kvinnan Sitara.44 Hon är en av de lyckligt lottade kvinnor som har stöd från sin familj för 
att läsa en högre utbildning. Hon berättar om sina egna upplevelser på universitetet där hon 
blivit utsatt för diskriminerande lärare. Läraren var emot att kvinnor studerade och ställde 
kravet att eleverna skulle bära slöja. Hon säger följande om sin professor:”He explained that 
if men saw us they would lose control, it would be our fault, and the men would go to hell. He 
told us that if a man’s eyes gazed at our breasts he would go to hell. He also said that if he had 
the power to do so, he would separate the co-ed classes. He believed that Islam forbids the 
sexes from studying together because they might become attracted to one another and begin 
relationships.”45 Den hållning läraren har tillhör majoriteten. Även om Sitara upplevde att hon 
blev utsatt för diskriminering så tillhör hon ett mindretal av kvinnor som har en högre 
utbildning. Studiesituationen i Afghanistan är ett exempel på när Nussbaums inre förmågor 
och yttre förmågor går isär. Det är tillåtet för flickor att studera enligt lagen, men genom att 
det i praktiken inte finns skolor tillgängliga, är det svårt för kvinnor att genomföra en högre 
utbildning. Härmed begränsas deras valmöjlighet vilket har stora konsekvenser både för den 
enskilda individen vars, förmågor begränsas, men också för landets framtida utveckling som 
är beroende av utbildade kvinnor.  
 
5. Känslor  
Området känslor innebär att kunna ha relationer till saker och individer utanför sig själv. 
Afghanerna är knutna till sin familj och har starka band till sina familjemedlemmar. Även om 
kvinnorna i många fall uppnår ett lyckligt äktenskap och en nära relation till sina barn, blir 
majoriteten av de afghanska kvinnorna utsatta för tvångsäktenskap vilket i sig begränsar deras 
valmöjlighet. 
 
6. Praktiskt förnuft  
Nussbaum framhäver att varje individ bör kunna formulera och tänka ut vad som är ett gott 
liv. Varje individ ska ha rätt att följa sina egna mål och fullfölja det mål som man själv tror 
leder till ett gott liv. För att utveckla och använda sig av sitt förnuft krävs enligt Nussbaum att 
man förstår sina rättigheter och sitt mänskliga värde. 46 Om man inte själv tror att man är 
likvärdig andra människor har man svårt att förändra sin situation och förhålla sig kritisk till 
eventuella kränkningar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Central Statistics Organization- Islamic Republic of Afghanistan 
44 Afghan Women´s Writing Project 
45 Ibid 
46 Nussbaum, 2002 s. 340 



 14 

Många kvinnor i Afghanistan är påverkade av den tradition de lever i och delar åsikter som att 
kvinnor inte har rätt till att uppsöka manliga läkare, utbilda sig o.s.v.  
De tror att de bör leva ett underkuvat liv för att traditionen, religionen och familjen kräver 
det.”Every wrongful tradition imposed on women is accepted as culture. Even most Afghan 
women don’t understand their rights. They think that everything is mandated by God.”47 
Mahnaz, är en ung kvinna som är uppvuxen ute i provinsen. Hon beskriver hur de kvinnliga 
mullorna i hennes by varnar för de straff som väntar kvinnorna och deras familjer om de inte 
uppträder som det förväntas av dem - “Be careful what your women and daughters wear when 
they are outside; if one hair is visible to other men, a woman will go to hell. Her father and 
husband will also be damned.”48 De kvinnliga mullorna underminerar härmed kvinnornas 
rättigheter.  
 
De flesta människor i samhället tar den religiösa auktoriteten på allvar därför att de är rädda 
för att komma till helvetet och strävar efter Guds belöning. Detta medför att de inte 
ifrågasätter huruvida deras handlingar är riktiga eller kränkande mot enskilda individer. 
Genom att man inte har någon utbildning, blir mullornas ord lag som den enskilda individen 
inte har möjlighet att ifrågasätta eller ens har tanken på att ifrågasätta. Mahnaz är beklämd 
över kvinnors negativa självbild och den tradition som sätter kvinnor i en sekundär position. 
Det som sårar och bekymrar henne mest är att kvinnor växer upp med tron att de är 
underlägsna män, samtidigt som männen tror att de är överlägsna enbart för att de är män. 
Hon säger följande: ”It hurts to see a woman crying after giving birth to a girl- not out of 
happiness but sadness. The fathers too, are sad—and sometimes angry at their wives for not 
bearing a son.”49Synen på att söner är bättre än döttrar, män överlägsna kvinnor, och att de 
redan vid födseln påverkas av diskriminering är förbundet med människornas tro. Många 
kvinnor är del av en tradition som förhindrar dem att agera som fria individer.  
 
Genom att de har blivit uppfostrade i en tradition, kan deras förnuft enligt Nussbaum inte 
alltid fullt berättiga deras val. I enlighet med islam så har kvinnan rätt till utbildning. Rätt att 
arbeta utanför hemmet. Hon har möjlighet att delta i politik och rätten att välja sin partner. 
Majoriteten av dessa kvinnor vet inte att de har rättigheter, vilket medför att de inte 
ifrågasätter sin tradition, vilket begränsar kvinnornas förnuft. De blir indoktrinerade till att 
göra vad andra förväntar sig av dem. - ”Most women don’t know that Islam has given them 
all these liberties. They think that only the men of the family, their father, brother, or husband 
and in some cases even a brother-in-law or father-in-law—have the right to tell them what to 
do.”50 Kvinnorna tror att de handlar enligt sin egen vilja men eftersom att de inte har några 
alternativ eller vet något annat så begränsas deras val. Detta belyser Nussbaum med begreppet 
adaptiva preferenser som jag beskriver längre fram.  
 
Slutsatsen av Nussbaums sjätte kriterium är att många av de afghanska kvinnorna blir 
begränsade i sin förmåga att utveckla sitt eget förnuft och en fri vilja. Deras valmöjligheter 
begränsas genom att de har felaktiga preferenser vilket medför, att de enligt Nussbaum inte 
uppfyller hennes förmåga då de inte kritiskt kan reflektera över hur det egna livet ska levas. 
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48 Ibid 
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7. Samhörighet 
I Nussbaums sjunde kriterium, samhörighet, ingår rätten till social interaktion, att kunna leva 
tillsammans med andra och uppnå den sociala bas som krävs för självrespekt. Man har rätt att 
bli behandlad som en värdig person med samma rättigheter och värden som andra och får inte 
diskrimineras på grund av sitt kön.  
 
I denna del vill jag belysa familjen enligt afghansk tradition, och vad som enligt de rådande 
sederna är kvinnans plikt och rättigheter: Vilken betydelse familjens gemenskap och 
begreppet heder har i samhället, de positiva sidor som en sådan gemenskap kan medföra i 
form av social bas och sammanhållning (vilket i sig uppfyller Nussbaums kriterium för 
samhörighet).  Därefter belyser jag de negativa aspekter av traditionen som medverkar till att 
kvinnans rättigheter kränks. 
Det står i Afghanistans konstitution från 2004, i artikel 22, att kvinnor och män har lika 
rättigheter enligt lagen: “Any kind of discrimination and distinction between citizens of 
Afghanistan shall be forbidden. The citizens of Afghanistan, men and women, have equal 
rights and duties before the law.”51 Enligt landets konstitution ska kvinnor behandlas på lika 
villkor som män, och all form för diskriminering mellan könen är förbjuden. Även om 
kvinnor enligt lagen har lika rättigheter jämfört med männen så förhåller det sig inte så i 
praktiken, eftersom de sekulariserade lagarna alltid anses underlägsna Sharia, vilket framgår 
av nästa artikel 3: “No law shall contravene the tenets and provisions of the holy religion of 
Islam in Afghanistan.”52 Samtidigt som artikel 22 utrycker att kvinnor och män är lika inför 
lagen så säger artikel 3 att ingen lag får gå emot den heliga religionen islam och därmed har 
sharialagar företräde. Man ser på kvinnan med ”lika värde”, men utan samma rättigheter. Man 
menar att kvinnan har andra plikter och därmed också andra rättigheter än mannen i samhället, 
vilket beskrivs närmare i följande del. 
 
Könsroller och sociala normer i det afghanska samhället 
I Afghanistan är äktenskapen ofta arrangerade av familjen, och kvinnorna blir bortgifta i tidig 
ålder. Kvinnans roll och sociala umgänge begränsas till kvinnorna i den egna familjen. 
Familjen består ofta av en större enhet med medlemmar från flera generationer. Det är vanligt 
att bröder lever i ett kollektiv med deras respektive fruar, barn och föräldrar, och denna familj 
utgör en stark enhet där lojalitet och samarbete är en viktig grund för dess individer.53 Man 
hedrar och respekterar de äldre familjemedlemmarna, och var och en av familjens medlemmar 
har en viktig funktion som i hårda tider medverkar till familjens överlevnad.  
Kvinnan har en viktig och respekterad roll inom familjen.54 Medan männen försörjer familjen, 
är kvinnans plikter centrerade kring hushållet och barnen. Samhället anses för att vara 
patriarkaliskt, men inom den egna familjen är det många gånger de äldre kvinnorna som styr. 
De har det överordnade ansvaret för familjens ekonomi, och det är de äldre kvinnorna som 
förhandlar om och bestämmer till vem de yngre barnen ska giftas bort, och när tiden är mogen 
för att ingå äktenskap. Det är inte ovanligt att äktenskap ingås mellan kusiner och sysslingar: 
äktenskapet har en annan funktion i ett afghanskt samhälle än i ett västerländskt. Man gifter 
sig inte av kärlek utan av nödvändighet. Genom äktenskapet säkras försörjning, man får tak 
över huvudet, och framför allt så för man generationen vidare. Barnen har en avgörande 
betydelse genom att de är med och försörjer den äldre generationen.  
Familjen har således en avgörande betydelse för individens överlevnad framför allt ute på 
landsbygden, där man är tvungen att hålla ihop.  
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52 Ibid s. 100 
53 Esposito and Mogahed 2007 s.22-23 
54 Sundelin 2002 s.127-130 
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Kvinnan anses ren och ärbar, och som sådan behöver hon skyddas från omvärlden. Familjens 
heder är starkt förknippad med dess kvinnor, om en kvinna en gång har utsatt sig för vanära så 
finns det ingen väg att återfå sin ära. Männen kan göra upp genom blodshämnd, och på detta 
sätt återfå sin position i samhället men detta är inte möjligt för de afghanska kvinnorna. Om 
en kvinna mister sin heder går det ut över hela familjen och dess status i samhället. Eftersom 
det är mannens plikt att skydda och vakta sina kvinnor, blir det även en skam för mannen om 
han misslyckas med detta. Begreppet heder har alltså en viktig plats i den afghanska 
traditionen.  
 
Man vill leva ett liv som är förenligt med islam och sharia. I en omfattande undersökning 
gjord av Gallup World, har man intervjuat tiotusentals afghanska kvinnor. Där framgår att 95 
procent av kvinnorna vill följa sharia och är hängivet troende.55 Utöver detta anser de att de 
själva har en mer respekterad roll än de västerländska kvinnorna, som de anser vara utsatta för 
sexuellt förtryck. Det ger därför en felaktig bild när västerländska politiker och feminister tror 
att de kan befria kvinnorna från en förtryckande patriarkalisk religion, då kvinnorna själva är 
del av sin tradition och i många fall vill försvara de seder som råder.  
 
Fariba, en kvinna från Mazar-el-Sharif berättar om hur kvinnor ser med förakt på 
hjälporganisationer. Hon säger följande: ” Women, especially, hate PRT because in the name 
of women´s rights and human rights  they come and intrude  on our privacy. They keep saying 
women should work. They don´t understand that women are not happy when they provide 
some work for  women and not for men. It does not work like this in our culture. We want to 
work side by side with our men. We cannor ignore our men. Men also need education, 
employment and training.”56 Fariba hävdar hur viktigt det är att också männen får arbete och 
att kvinnor inte kan känna sig nöjda om deras män lider. Det är viktigt för familjens 
samanhållning och ära att männen får chans att vara män och känna självrespekt. Nussbaum 
framhäver att det är en individs rättighet att kunna vara respekterad av andra och att kunna 
känna att man lever ett värdigt liv som ger en självrespekt. Detta gäller både kvinnor och män. 
I en tradition där familjemedlemmarna interagerar på ett sätt som i Afghanistan, påverkar en 
enskild individs möjlighet till självförverkligande därför hela gruppens välmående. Som 
Fariba säger: hon kan inte vara nöjd och glad om hennes man inte är nöjd. Traditionen och 
familjens sammanhållning kan medföra många goda livskvaliteter för en individ som 
uppfyller Nussbaums kriterium för sammanhållning.  
 
Moraliska brott 
I de fall där kvinnor blir utsatta för förtryck och misshandel inom familjen utan möjlighet att 
söka skydd, kan de positiva aspekterna som lojalitet och sammanhållning ge en negativ 
konsekvens. Synen på kvinnan som ren och upphöjd, som en kärna som samlar familjen och 
ger familjen sin status är i sig inte negativ. Men när kvinnans blir utsatt för förtryck inom 
familjen och inte har rätt att lämna hemmet, får denna en negativ konsekvens. Enligt statistik 
från FN blir 87 procent av Afghanistans kvinnor utsatta för våld i hemmet. I flera fall lider 
kvinnorna i så hög utsträckning att de känner sig tvingade att fly då de inte orkar uthärda sin 
situation.57 Men när kvinnorna ger sig av hemifrån, utsätter de sig för risken att begå 
moraliska brott. Enligt Human Rights Watch, blir i snitt 400 kvinnor per år fängslade för 
moraliska brott i Afghanistan.58 
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Även om kvinnors rättigheter har förbättras på andra områden, bl.a. genom att de har rätt till 
utbildning, så finns det tio år efter talibanregimen fortfarande lagar som ger kvinnor upp till 
15 års fängelse enbart för att de lämnar hemmet utan en följeslagare.59 Ofta flyr dessa kvinnor 
från våld och tvångsäktenskap. Att gå utanför hemmet är inte ett brott i sig, men så snart 
kvinnorna kommer i kontakt med främmande män kan de anklagas för Zina.60  
Kvinnor som flyr för att rädda sig själva från misshandel och söker hjälp hos myndigheter och 
polis, möts ofta med förakt. I stället för att få hjälp, blir de många gånger ansedda för att vara 
de brottsliga i det att kvinnorna kränker sin familjs heder genom att lämna hemmet. 61 
 
Rätten till fri vilja och skydd av individen prioriteras inte, och kvinnor har inte samma 
rättigheter som män enligt lagen vilket medför att de diskrimineras och därmed inte uppfyller 
Nussbaums tröskelkriterium. Bristen av ett rättsligt skyddsnät förhindrar de mest 
grundläggande av mänskliga rättigheter. Kvinnor beskriver, i intervjuer gjorda av Human 
Rights Watch, att de blivit utsatta för våld genom tvångsäktenskap, utnyttjade sexuellt, 
misshandlade, brända och stuckna med kniv. De har i svåra fall blivit tvingade till prostitution 
av den egna familjen och utsatta för mordhot. En del av kvinnorna som sitter fängslade har 
blivit kidnappade och våldtagna, men själva blivit straffade. Följande avsnitt beskriver 
exempel på situationer där man dömts till brottet zina. 
 
År 2009 rapporterade medierna om ett fall i Afghanistan där en kvinna vid namn Gulnaz hade 
blivit våldtagen av en släkting i sitt hem och den inhumana dom hon fått som påföljd.62 
Gulnaz blev våldtagen av en familjemedlem vilket medförde graviditet, varpå hon  födde en 
dotter. Trots att Gulnaz var offret blev hon dömd till 12 års fängelse för moraliskt brott. I 
Afghanistan krävs det fyra vittnen för att en kvinna ska kunna döma en man för våldtäkt. Har 
hon inte fyra vittnen, anses hon själv vara skyldig till att våldtäkten uppstår. Efter 
påtryckningar från media friade president Karzai Gulnaz från sitt straff. Trots detta blev hon 
tvungen att gifta sig med förövaren. Hon säger till Human Rights Watch, att det är den enda 
möjlighet hon har att ge sin dotter ett värdigt liv och en legitim far.  
 
Fawzia S. blev våldtagen när hon gick hemifrån. När hon anmälde överfallet till 
myndigheterna blev hon själv anklagad för brottet Zina. Hon säger följande i en intervju: “I 
was ashamed of all the things I did [running away] and I was responsible for everything that 
happened…my father came here and said he forgives me and that I can go home. It is a big 
shame for me as I am his daughter. Even I can’t forgive myself.”63 
Även om Fawzia har varit utsatt för ett överfall ser hon sig själv som skyldig. Många av de 
kvinnor som Human Rights Watch har intervjuat har samma inställning som Fawzia. De 
skäms över att de har utsatt sin familj för skam, trots att de själva är offren. Deras ära är 
förstörd och det enda de kan göra är att gifta sig med sina våldtäktsmän eller återvända till 
sina våldsamma makar. De har ingen möjlighet för att försörja sig, och genom att barnens 
vårdnad tillfaller männen står de i valet mellan att ge upp sina barn eller återvända hem. En 
del kvinnor som återvänder hem blir utsatta för ett värre öde, då familjen kräver hedersmord 
för att återupprätta sin ära i samhället.64 
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Nussbaums kriterium för gemenskap uppfylls för en del kvinnor genom en stark  gemenskap 
och interaktion med andra familjemedlemmar. Heder och känslan av att vara aktad och 
repekterad förhöjer självrespekten hos dessa kvinnor. Men för dem vars rättigheter blir 
kränkta, och som inte har en rättslig säkerhet som kan stödja deras individuella rättigheter, 
kan familjens starka band, heder och gruppens lojalitet medföra stort lidande.Genom att 
kvinnorna saknar valmöjligheten att kunna lämna hemmet utan att utsätta sig för moralska 
brott och att kvinnor i praktiken inte samma rättigheter som män inför lagen, medför att 
många hamnar långt under Nussbaums tröskel för ett värdigt liv. 
 
8. Andra arter 
I denna förmåga beskrivs vikten av närhet till andra arter. Det kan vara i form av natur eller 
glädjen som husdjur kan ge en individ. Vad avser denna förmåga har jag inte funnit någon 
information hur förhållandet är i Afghanistan.  
 
9. Lek  
Under denna förmåga tar Nussbaum upp rätten till fritidsaktiviteter, lek och rekreation. Hon 
belyser att kvinnor har rätt till rekreation vilket nekas många som både arbetar och tar ansvar 
för allt hushållsarbete. Att kunna leka, skratta och njuta av fritidsaktiviteter är kanske inte 
något man i första hand förväntar sig av Afghanistans kvinnor som har genomlidit decennier 
av krig och där livet i många fall handlar om att vara säker, få nog med mat och tak över 
huvudet. Men de afghaner som har det bättre ställt och lever i städerna har till viss del tillgång 
till fritidsaktiviteter. Ett exempel är en grupp flickor som i hemlighet tränat boxning och 
lyckats att ta sig till OS. Kvinnornas valmöjligheter är på denna punkt större i urbana 
områden. 
 
10. Kontroll över den egna omgivningen 
 
A. Politik                                                                                                        
Afghanska kvinnor har enligt konstitutionen lika rättigheter som män inför lagen och därmed 
också rösträtt. Kvinnorna har 25 procent av platserna i parlamentet, vilket är mer än i de flesta 
västerländska länder, men de har svårt att få genomslagskraft för sina förslag och 
oppositionen är hård. Många blir hotade till livet och utsätter sig dagligen för stor risk.65 

Alla kvinnor i Afghanistan har rösträtt, men, som Nussbaum påpekar, så krävs det inte bara en 
rättighet på pappret, den måste vara en faktisk möjlighet. Eftersom många kvinnor inte har lov 
att gå utanför hemmet på egen hand, krävs det i praktiken att männen tillåter kvinnorna att 
rösta för att de ska kunna ta sig till de vallokaler som är tillgängliga. Men ökad information 
genom radio och andra media leder till att ett större antal kvinnor får information och fler blir 
delaktiga i politiska beslut. En avgörande faktor för landets framtida politik är att det utbildas 
tillräckligt många kvinnor som kan delta i samhället och vara med och leda förändringen mot 
rättvisa förhållanden för landets kvinnor.66 Sima Samar, Malalia Joya , Fatima Gailani och 
Fawiz Koofi är starka representanter som försöker genomdriva förändringar i landet för att 
främja kvinnors rättigheter. Många är dock rädda för hur landet kommer att utvecklas efter år 
2014 när ISAF styrkorna drar sig tillbaka. Karzai förhandlar redan i nuläget med konservativa 
ledare för att hålla ett neutralt läge, men det finns en risk för att kvinnors rättigheter offras i 
dessa förhandlingar.  
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Kvinnornas valmöjlighet begränsas om deras inre och yttre förmågor inte uppfylls. Kvinnorna 
har en en hög procent av platserna i parlamentet, vilket är mer än i många västerländska 
länder. Genom utbildning kan kvinnornas valmöjligheter förhöjas i framtiden. 

 

B. Materiella rättigheter 

Om en kvinna har ett arbete och tjänar sina egna pengar stärker det hennes position avsevärt. 
Hon har möjlighet att sätta sig upp mot diskriminering genom att ha en valmöjlighet, hon kan 
försörja sig själv. Dessutom kan hon hota med att dra undan sin lön från familjen. Man har 
uppnått positiva resultat genom att skapa arbetstillfällen där kvinnor kan träffa andra kvinnor. 
Att träffa andra utanför familjen har stärkt kvinnornas självkänsla och värde.67  
Sitara från Kabul, som jag nämnde i ett exempel ovan, skriver hur viktigt det är för kvinnor 
med utbildning och arbetsmöjligheter. 
 Hon skriver: ”We are going to hold workshops and training for illiterate women to help them 
become aware of family issues and the value of education. We hope to create job 
opportunities for women and to advocate for women’s rights. Only education and an 
improved economy will change the lives of Afghan people, and particularly of the women.”68 
För att förändra kvinnornas möjligheter krävs således en förbättrad möjlighet till utbildning 
och arbete. Genom de projekt som drivs runt omkring i landet har man uppnått goda resultat, 
vilket förhöjer Nussbaums förmåga. Genom att ge kvinnorna en valmöjlighet att träffa andra 
utanför hemmet och genom att de får möjlighet till att försörja sig själva ökar deras 
självkänsla och livskvalitet. 
 
 
 
3.2 Hur förmågorna samverkar och hur modellen kan användas för att 
belysa enskilda individers liv 
Jag har visat på hur modellen kan belysa vad det finns för förutsättningar för de afghanska 
kvinnorna att utveckla sina förmågor inom några områden. Genom att förmågorna samverkar 
med varandra är det svårt att skilja enkla enheter från varandra. Ovan har jag förklarat vad 
som är själva grunden för att utveckla sina förmågor, vilket ger en generell bild av läget i 
Afghanistan. I nästa exempel vill jag använda mig av ramverket för att specifikt belysa olika 
kvinnors liv, vilka av de ovanstående förmågor de har tillgång till, och vad som begränsar 
deras utveckling och valmöjligheter. Jag vill få fram hur förmågorna kan interagera med 
varandra och ge exempel på inre och yttre förmågor. 
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3.2.1 Historia ett – Sitara 
 

 
 
 
Sitara föddes 1987 som fjärde barnet till en polis och hans fru.69 Under talibanerna blev Sitara 
tvungen att sluta skolan, men hennes pappa bestämde sig för att undervisa dottern i hemmet. 
De läste Koranen och all litteratur pappan kunde komma över.  
Genom att pappan var polis, hade han även tillgång till dokumentation gällande olika rättsfall, 
som han tog med sig hem och gick igenom med dottern. På så sätt väcktes Sitaras intresse och 
kamp för kvinnors rättigheter. Pappan har under hela Sitaras barndom visat ett stort stöd och 
uppmuntrat hennes studier, vilket har möjliggjort att hon i dag har tagit en universitetsexamen 
och arbetar som översättare åt regeringen. Sitara har blivit medveten om kvinnors rättigheter, 
och har genom sitt stöd hemifrån haft en bas för att utveckla många av sina förmågor. Hennes 
pappa gick bort i juli 2012. Hon känner att hon har förlorat sin bästa vän, men hon är tacksam 
för det han givit henne. Hon säger –”Even when my father was ill for a long time, he always 
encouraged me to be my best. Today, thanks to him, I write about challenges faced by 
Afghanistan’s women and children.”70 
 
Genom sin grundläggande utbildning och möjligheten att studera Koranen, vet Sitara att Islam 
och sharialagar ger kvinnor många rättigheter på samma villkor som män. Hon vet att det, 
enligt Koranen, inte finns förbud för kvinnor att röra sig fritt, att de har samma rätt till 
utbildning som män, att koranen faktiskt kräver av alla muslimer att de ska utbilda sig. 
Kvinnor har också rätt att arbeta utanför hemmet och delta i politik. Jag nämnde tidigare 
Sitara i exemplet rörande utbildning, där hon satte sig emot sin professor och hans 
diskriminerande tolkning av islam. Sitara var modig nog att trotsa systemet, även då hennes 
lärare hotade att anmäla henne till polisen och exkludera henne från sin undervisning.  
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I dag arbetar Sitara som översättare i parlamentet, hon har dessutom startat en grupp som åker 
runt och undervisar kvinnor om deras rättigheter enligt Koranen.  
Den fråga som bekymrar henne mest, är kvinnors rättigheter inför lagen. Hon säger följande: 
”I believe that no matter how hard we struggle it is impossible to claim our full rights as 
women in Afghanistan and also in other underdeveloped countries, because the laws of these 
countries do not support us.”71 Sitara hoppas att nästa generation ska få en bättre och 
rättvisare framtid. Hon framhäver hur viktigt det är med utbildning. ”Only education and an 
improved economy will change the lives of Afghan people, and particularly of the women. 
When men believe that women are their property, they impose authority in brutal ways like 
beating their wives and daughters.”72 Med dessa ord ger hon en klar blid av hur hon ser sig 
själv och kvinnans möjligheter i Afghanistan.  
 
Sitara uppfyller flera av Nussbaums förmågor för ett värdigt liv. Hon har växt upp under 
trygga förhållanden i en familj som ger henne både kärlek och uppmuntran. Hon uppfyller 
förmågorna kroppslig hälsa och kroppslig integritet inom familjen, och hon upplever nära 
band och gemenskap i familjen vilket uppfyller Nussbaums femte förmåga känslor, och 
hennes sjunde förmåga samhörighet. Hon har därutöver haft valmöjlighet till att kunna utbilda 
sig, och fadern har uppmuntrat henne att tänka självständigt. Här uppfylls både den fjärde 
förmågan, sinnen, fantasi och tänkande genom utbildning, samt den sjätte förmågan förnuft, 
genom att Sitara själv kan se vad som är ett gott liv och läsa sig till de rättigheter kvinnor har 
enligt islam. Sitara har efter talibanernas fall både haft de inre möjligheterna att utbilda sig 
vidare genom faderns hjälp, samt de yttre möjligheterna att studera på universitetet.  
Sitara är, liksom andra kvinnor, visserligen begränsad i sin rörelsefrihet och av kulturella 
restriktioner, men hon har ett mål och kämpar för det hon anser vara ett gott liv, engagerar sig 
politiskt och tjänar sina egna pengar genom sitt arbete. Man kan konstatera att hon uppfyller 
de flesta av Nussbaums kriterier för ett blomstrande liv, även om det föreligger en del 
restriktioner. 
 
3.2.2 Historia 2 - En anonym kvinna 
Nästa kvinna jag vill beskriva vill vara anonym.73 Hon har skickat in sin historia till Afghan 
writers men vågar inte lämna ut sitt namn, rädd för att familjen vill mörda henne. Den här 
kvinnan beskriver ett annat livsöde en Sitaras. Hon växte upp i en mer konservativ familj och 
blev redan som nyfödd bortlovad till sin tio år äldre kusin. Under hennes uppväxt hade 
familjen kontroll över hennes agerande och såg till att det stämde överens med vad som 
förväntades av henne som hustru. Hennes kusin förbjöd henne redan i tidig ålder att bära 
färgstarka kläder, och familjen var emot att hon gick i skolan då de ansåg att detta stred mot 
islam. Kusinen hävdade att en kvinnas plikt var att sköta hushållet. Den anonyma kvinnan 
hade en stark mamma som tillät henne att utbilda sig, och mamman lyckades också att skjuta 
fram bröllopet så att flickan kunde avsluta sina universitetsstudier. Men efter familjens 
påtryckningar stod hon till sist i valet mellan att gifta sig med sin kusin, en 50 år gammal 
narkotikahandlare, eller en änkeman med 7 söner. Hon säger att familjen ser på henne som en 
skamfläck, och att hon genom att tvingas in i äktenskap måste ge upp sitt eget liv. 
Den anonyma kvinnan säger- ”the end of university days is the end of my life. I will have to 
walk on the paths made for me by others. I feel as if I am waiting for my death. I have to save 
myself, but I don’t know how. I always ask myself what I’ve done wrong;why must I suffer 
this much? There is only one answer: because I am an Afghan woman.”74 
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Denna kvinna har kunnat uppfylla några av sina möjligheter genom att hon har haft en 
stöttande mor. Hon har tagit sig igenom en universitetsutbildning och har därmed uppfyllt 
Nussbaums kriterium för fantasi och tänkande. Hon har också utvecklat förmågan förnuft, hon 
vet vad ett gott liv kan innebära. Men även om hon har uppfyllt de inre kraven genom 
utbildning, så finns det ingen yttre möjlighet för henne att uttrycka dessa, då hennes 
livssituation inte tillåter henne att arbeta. Genom äktenskapet tvingas hon in i en traditionell 
roll, där hennes vardag kommer att kretsa kring hushållsarbete och barnpassning. De 
möjligheter hon har utvecklat får hon inte använda och hennes blomstring övergår till ett 
begränsat liv. Därmed uppfyller hon inte Nussbaums kriterium för kroppslig integritet, hon 
kan inte längre röra sig fritt. Hon uppfyller inte heller kriteriet för förnuft som jag har 
förklarat ovan, dessutom får hon inte rätt att arbeta, vilket gör att kriteriet för samhörighet ej 
heller uppfylls. Det smärtsamma för denna kvinna är att hon har haft valmöjligheten att 
utveckla sig och har kunnat känna sig som en fri individ, men familjen och traditionen hon 
lever i tillåter inte vidare blomstring, vilket medför stort lidande för denna kvinna.  
 
3.3 Resultat av analysen 
Modellen visar att afghanska kvinnors möjligheter generellt ligger långt under Nussbaums 
tröskelnivå för ett värdigt liv. Även om det finns skillnader mellan individer, och det ser ut 
som att levnadsförhållanden i städer ger större möjlighet för kvinnor än de betingelser som 
råder på landsbygden. Gemensamt för exemplen är hur kvinnor trots sina olika svårigheter 
kämpar för förändring. Barnmorskan Gulpari, som jag beskrev under Nussbaums första 
förmåga, är ett exempel på en kvinnas kamp mot okunnighet. Hon kämpar trots hot, för att 
hjälpa gravida kvinnor i konservativa områden där de inte får uppsöka läkare. Förändring är 
möjlig när kvinnor som Gulpari lyckats få mullorna att stödja hennes arbete. Boxarflickorna 
utsätter sig för fara genom att gå emot traditionen: om det är förbjudet att gå utanför hemmet 
kan man tänka sig vad allmänheten tycker om flickor som slåss. Sitara försöker att försvara 
kvinnors rättigheter på universitetet även om hon får många emot sig. Hon arbetar 
tillsammans med andra för att undervisa kvinnor om deras rättigheter enligt Koranen. Man 
kan se att det råder större frihet och valmöjligheter för kvinnor i städerna, där ett större antal 
kan studera och arbeta. De kommer kanske från mer välutbildade familjer och har bättre 
ekonomiska möjligheter. I städerna blandas också de olika afghanska folkslagen och blir mer 
toleranta. Barnäktenskap förekommer i stor skala, vilket i sig begränsar många av kvinnornas 
förmågor. Deras kroppar klarar i många fall inte av födslar i tidiga år, de blir tvungna att 
avbryta sin utbildning, och de får sällan möjlighet att utveckla fantasi och tankeförmåga som 
är självklara rättigheter för västerländska barn. Det råder generellt stor nöd: brist på vatten, 
mat och tak över huvudet. Familjer kämpar hårt för blotta överlevnaden, och kvinnans 
rättigheter kan tyckas mindre centrala.  
 
Ramverket är uppdelat i olika kriterier, varav de första är liv, kroppslig hälsa och kroppslig 
integritet. Här kan man använda sig av rådande statistik för att måla upp en bild av de 
afghanska kvinnornas situation. Jag kan till viss del även undersöka den fjärde förmågan om 
jag utgår ifrån att det rör sig om läskunnighet och utbildning, vilket är mätbart. Förmåga tio,  
rätt att utöva politik, kan jag också få en klar och tillförlitlig bild av, och redogöra för, men 
Nussbaums femte förmåga känslor har varit svårare undersöka. Beträffande förmåga åtta, 
andra arter, och förmåga nio saknar jag tillförlitlig information, och de kanske är mindre 
viktiga i sammanhanget, även om både lek och förhållande till andra arter är viktiga också för 
afghanska kvinnor. Nussbaum anser att förnuft och samhörighet ska ses som viktiga 
komplement till alla frågor. Jag menar att den andra förmågan, hälsa, näring och tak över 
huvudet, har en väsentlig roll för många afghanska kvinnor eftersom grundläggande behov 
nödvändigtvis måste täckas för att man ska kunna utveckla de andra förmågorna.  
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4. Diskussion- Mänskliga rättigheter eller västerländska 
rättigheter 

4.1 Inledning                                                                                                     
Efter analysen av Nussbaums ramverk i relation till afghanska kvinnors situation, vill jag 
återgå till huvudfrågan: Är det fruktbart att bedöma afghanska kvinnors livskvalitet utifrån 
Martha Nussbaums universella ramverk? I analysen har jag med hjälp av ramverket, försökt 
att ge en generell bild av afghanska kvinnors möjligheter. Därefter har jag applicerat 
ramverket på två individer. För att avgöra om ramverket kan ge en rättvis bild av de 
afghanska kvinnornas livskvalitet, vill jag jämföra resultatet från analysen med vad de 
afghanska kvinnorna själva anser vara ett värdigt liv och deras rättigheter. Jag vill också visa 
två ytterligheter av västerländska feminister och hur de värderar mänskligt värde för att belysa 
resultatet av analysen från olika synvinklar. 

Som jag tidigare har förklarat, bygger Nussbaum sitt universella ramverk på att det finns en 
gemensam mänsklig natur som är universell oavsett kulturella skillnader. Hennes form av 
mänskliga rättigheter utgår ifrån individens fria vilja och rätten till valmöjligheter. Analysen 
visar att de afghanska kvinnornas förmågor inte blir uppfyllda på flera områden, men betyder 
det att kvinnorna själva känner att de lever ett begränsat och ovärdigt liv? Kan det tänkas att 
de afghanska kvinnorna har andra förmågor som de prioriterar framför de tio som ingår i 
Nussbaums ramverk? På många områden bidrar den religiösa traditionen till att kvinnor får en 
underordnad roll och blir diskriminerade i förhållande till afghanska män. Trots detta har 
kvinnorna lika stor del i sin tradition och religion, och man måste fråga sig om de vill 
förändras, om de känner att de lever ett begränsat liv. Om kvinnorna själva anser att de lever 
ett gott liv, uppstår ett dilemma i hur man bör förhålla sig till detta. Har utomstående makter 
rätt att ingripa för att försvara kvinnors rättigheter om de afghanska kvinnorna motsätter sig 
hjälp utifrån? Vet kvinnorna vad som är bäst för dem själva, eller är de indoktrinerade av sin 
kultur? I följande diskussion vill jag belysa den normkonflikt som uppstår mellan olika 
västerländska perspektiv på mänskliga rättigheter och en afghansk tradition, samt hur 
Nussbaum menar att man kan överbrygga normkonflikten genom hennes ramverk. Jag börjar 
med att belysa hur två ytterligheter av västerländska feminister förhåller sig till de afghanska 
kvinnornas situation och hur de västerländska feministerna ställer sig till en gemensam 
mänsklig natur. Därefter ger jag en bild av vad de afghanska kvinnorna strävar efter och vad 
som för dem utgör ett gott liv. Jag avslutar diskussionen med att lyfta fram hur Nussbaum 
själv anser att man kan överbrygga normkonflikter och hur hon hanterar kulturella olikheter.  

 
4.2  Två ytterligheter av västerländska feminister 
Nussbaum presenterar två ytterligheter av feminister och deras syn på religion. Den ena 
ytterligheten är sekulära humanistiska feminister som anser att religionen är roten till kvinnors 
förtryck, och att man därför bör sträva efter att införa sekulariserade lagar som kontrollerar 
religionens negativa påverkan. Religionen kan i princip aldrig medföra något gott: kvinnors 
jämlikhet och mänskliga rättigheter väger alltid tyngre än religiösa påbud.75 De är inte öppna 
för en diskussion om att religionen kan ha en betydande roll i kvinnors liv, även om den kan 
begränsa kvinnornas jämlika status.  
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Den andra ytterligheten utgörs av traditionella feminister, som till skillnad från de 
humanistiska feministerna menar att det är viktigare att ta hänsyn till de religiösa traditioner 
som har präglat människors sökande efter livets mening i flera generationer än att ta hänsyn 
till yttre krav som kvinnors rättvisa.76 Några av dessa feminister är kulturrelativister som 
menar att vi enbart kan förstå en kultur inom den egna kontexten, vilket i förhållande till 
afghanska kvinnor medför att det enbart är de afghanska kvinnorna själva som vet religionens 
värde i förhållande till rättvisa. Enligt dessa finns det inte en gemensam mänsklig natur, och 
det är därför omöjligt att utgå från att det finns en form av gemensamma värden eller 
förmågor som Nussbaum hävdar.77 Om man utgår ifrån att det inte finns en gemensam 
mänsklig natur och kulturrelativisterna har rätt, medför detta att de afghanska kvinnorna i 
stället för att bli räddade av mänskliga rättigheter och västerländska lagar istället blir kränkta 
när andra makter sätter sig till doms över deras liv. Denna ståndpunkt innebär negativa 
konsekvenser för de individer som står utanför systemet och blir kränkta inom den egna 
kulturella kontexten. De kvinnor jag presenterat i analysen som fått flera års fängelsestraff för 
att de gått hemifrån, och lagförts för brottet Zina, är exempel på de som drabbas om man 
tillåter en kulturrelativistisk ståndpunkt. 
 
De sekulära feministerna vill genomdriva vad de anser vara kvinnors rättigheter. Till skillnad 
från de kulturrelativistiska feministerna rättfärdigar de sina handlingar med ståndpunkten att 
det finns en form av mänsklig natur och gemensamma värden, och att det är deras plikt att se 
till att dessa värden inte kränks. Om de skulle genomdriva sina etiska normer i Afghanistan, 
skulle detta innebära radikala förändringar för de afghanska kvinnorna genom försakelse av 
stora delar av deras tradition och religion. Detta skulle skada grundläggande värden eftersom 
kvinnorna själva är en del av sin tradition och majoriteten av kvinnorna är djupt troende. 
Konsekvensen av att applicera västerländska lagar och normer blir att man inte accepterar 
deras afghanska identitet.  
 
Hur ska vi förhålla oss till kvinnornas situation i Afghanistan? Enligt Nussbaums ramverk kan 
vi tydligt se att kvinnornas valmöjligheter är begränsade och att deras livssituation i många 
fall ligger långt under hennes tröskelnivå. Västerländska feminister ser det som sitt projekt att 
rädda de afghanska kvinnorna från deras förtryckande män och en fundamentalistisk och 
förtryckande religion. Amerikanska och andra västerländska politiker utlovade att förbättra 
afghanska kvinnors rättigheter när de invaderade landet 2001. Laura Bush sade i en 
radiointervju år 2002 att, nu var kvinnor fria, de kunde ta av sig sin burka och vandra fritt på 
gatorna.78 Men vad hade man egentligen befriat kvinnorna ifrån, och till vad? 
Våldet mot kvinnor har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt möter 
hjälporganisationer motstånd från lokalbefolkningen som är misstänksam mot deras 
västerländska agenda, vilken inte är förenlig med Afghanistans traditioner och religion. Vad 
utgör ett värdigt liv? Är det kvinnorna själva som vet vad som är ett värdefullt liv för dem, 
eller kränks deras rättigheter?  
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4.3 Afghanska kvinnors syn på religion, tradition och vad som utgör ett 
värdigt liv  
Genom analysen kan man konkludera att stora delar av Afghanistans befolkning är troende 
och utövande muslimer. Religionen är djupt förankrad i det afghanska folkets identitet och 
traditioner och präglar dessa människors världsbild.  
Man lever ett liv i lojalitet med Gud, i tanke och handling rättar man sig efter det man tror är 
Guds vilja. Religionen genomsyrar allt från hur man ber till hur man generellt bör uppträda i 
samhället.79 Det högsta värde en människa kan uppnå är att leva ett fromt liv i enlighet med 
Gud och följa Sharialagarna. Belöningen för att leva ett fromt liv är ett evigt liv i himmelen 
vid Guds sida. Sharia har inte bara en juridisk innebörd för muslimer, utan fungerar som en 
kompass, som visar den rätta vägen till Gud.80 Gallups undersökning av tio tusen muslimer, 
som jag tog upp i analysen, visade att 95 procent av de afghanska kvinnorna ville att 
sharialagar skulle vara rådande i samhället. För en troende person skulle konsekvensen av att 
byta ut rättssystemet mot sekulariserade lagar betyda ett svek mot dennes religion, genom att 
lagarna har en religiös betydelse som är förbunden med personens identitet. Sharialagarna är 
på många punkter flexibla, och ska alltid tolkas så att resultatet blir så positivt som möjligt.81 
Men toleransen och flexibiliteten kan medföra att lagarna misstolkas för att tjäna enstaka 
gruppers intressen, som i fallet med Talibanerna.  
 
Problemet för de afghanska kvinnorna är alltså inte religionen i sig, men hur den tolkas, och 
vid flera tillfällen kan vi se att den rådande traditionen förhindrar kvinnor att utveckla sina 
förmågor. Ett exempel på detta är de gravida kvinnor som inte vill uppsöka läkare för att det 
strider emot deras tradition, vilket i många fall leder till att både mor och barn mister livet. I 
många fall medför den lokala tolkningen av islam, som är förbunden med rådande tradition, 
att kvinnors rättigheter blir underordnade männen. Den djupt rotade tanken är att kvinnan är 
underlägsen mannens förnuft, och att hon därför har andra plikter och skyldigheter, och i 
första hand inte behöver utbildning. Barn- och tvångsäktenskap är en regel snarare än 
undantag, och många kvinnor utsätts för våld inom det egna hemmet utan möjlighet för 
rättsligt skydd i samhället. Även om det står i landets konstitution att kvinnor ska ha lika 
rättigheter som män, så förhåller det sig inte så i praktiken, och kvinnor blir diskriminerade. 
Kan vi här av konkludera att den riktiga vägen till ett värdigt och blomstrande liv kräver ett 
sekulariserat samhälle där religionen ställs under sekulära och demokratiska lagar? Skulle det 
öka de afghanska kvinnornas livskvalitet och lycka om de fick möjlighet att leva under 
västerländska normer och lagar? Många västerländska feminister har en agenda där 
huvudsyftet är att rädda de afghanska kvinnorna från deras patriarkaliska bojor och befria 
dem från en kvinnofientlig religion med omänskliga lagar. De tror att de afghanska kvinnorna 
blir fria om de antar en västerländsk livsform med västerländska ideal. 
  
Vad anser de afghanska kvinnorna själva om sin egen situation, är deras egen strävan efter 
rättigheter förenlig med ett västerländskt perspektiv? Är det möjligt att jämföra olika kulturers 
syn på livskvalitet som Nussbaum menar? 
Det är svårt att ge en rättvis bild av vad de afghanska kvinnorna tänker om sina liv och sin 
situation. Afghanistans befolkning består av många etniska grupper med skilda traditioner. De 
tillhör islam men tolkar religionen utifrån lokala seder. Analysen visar att det är stor skillnad 
mellan kvinnor i de urbana områdena, som har större möjlighet till utbildning, och kvinnor 
som lever avskilt ute på landsbygden. 
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Männens syn på kvinnans rättigheter skiljer sig också åt beroende på vilken kontext de tillhör. 
Det finns många män som kämpar för kvinnornas rättigheter och som hjälper dem att förändra 
samhället. För att kunna ge en helt rättvis bild av de afghanska kvinnornas förhållanden krävs 
det förmodligen att man bor i landet under en längre tid.  
 
Många av de afghanska kvinnorna känner sig fångade mellan två negativa makter.82 De 
kämpar mot ett system där de inte har någon social eller ekonomisk säkerhet samtidigt som de 
känner att deras kulturella identitet blir angripen av främmande västerländska regimer.83  
De är rädda för att deras rättigheter ska inskränkas ytterligare och återgå till samma nivå som 
under talibanerna. Malalai Joya är en av dessa kvinnor. År 2010 blev hon av Time Magazine, 
utnämnd till en av de hundra mest inflytelserika personer i världen. Vid 25 års ålder blev hon 
invald i det afghanska parlamentet, men efter att hon öppet anklagat de forna krigsherrarna för 
korruption blev hon tvungen att avgå. I dag lever hon i ständig flykt och kämpar för kvinnors 
basala rättigheter. Malalai Joya menar att de afghanska kvinnornas kamp för frihet inte är ett 
nytt fenomen. Redan under 70-talet började afghanska kvinnor organisera sig i grupper för att 
kämpa för sina rättigheter.84 
 
Generellt visar undersökningar att de afghanska kvinnorna inte vill ta till sig västerländska 
normer, ej heller räddas från sin kultur och religion. Hamasa Jalabad uttrycker många 
kvinnors syn på sina rättigheter. ”Women ´s rights and democraracy cannot be imported to 
Afghanistan. We have to do it according to our Afghan norms and values, otherwise they will 
lose their meanings.”85 Kvinnorna vill inte räddas eller överta västerländska normer. De vill 
själva kämpa för sina rättigheter som måste utgå ifrån den egna kulturen, och framför allt vara 
förenlig med Islam. Om en förändring ska vara möjlig, måste den således utgå ifrån 
kvinnornas egna värderingar och inte appliceras som ett krav utifrån, vilket ofta är grunden 
till att hjälporganisationer inte når igenom med sin hjälp. Det afghanska folket vill inte, och 
kan inte, separeras från sin historia eller religion som är del av deras kulturella identitet. En 
individs identitet formas av den kultur och historia som omger henne. Rådande normer inom 
ett lands tradition har format landet och individerna under många generationer, och det skulle 
vara omänskligt att kräva att man ska byta ut ett lands traditioner över en natt. Att inte 
respektera och radera ut befintliga värdesystem kan anses nedvärderande.86 Därför känner 
många afghanska kvinnor sig kränkta av sekulära västerländska feminister som inte tar 
hänsyn till värdet av religion och den kultur som har format kvinnorna.  
 
Flera orsaker ligger till grund för att kvinnornas förhållande har försämrats under de senaste 
åren. Bristande säkerhet i samhället har gjort det afghanska folket mer konservativa. 
Kvinnans rättigheter påverkas av den generella nivån för säkerhet och ekonomin. Utbildning 
och rätt till arbete är viktiga både för män och för kvinnor. Fariba från Mazar- el Sharif som 
klagar på att hjälporganisationer kommer för att ge kvinnorna arbete, utan att ta hänsyn till att 
männen också behöver hjälp. Männens värdighet och möjlighet till självförverkligande är 
minst lika viktig om inte mer viktig för kvinnorna och deras gemensamma familjer. 
Kvinnorna klagar på att hjälporganisationerna ser männen som kvinnornas förtryckare, och att 
de glömmer att männen är någons make, broder eller son. De afghanska kvinnorna vill inte 
separeras från sina män och de är inte deras fiender.  
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De flesta kvinnor vill att deras manliga familjemedlemmar ska må bra, lyckas och kunna 
återfå sin stolthet som är avgörande för en afghansk man (och därmed hela hans familjs) 
välmående. En afghansk kvinna ser inte på könsroller på samma sätt som västerländska 
feminister. De har inte samma syn på individens rättigheter, eftersom hon anser att deras 
identitet är mer flytande och sammanvävd med sociala relationer.87 De är således en del av en 
grupp. Den minsta enheten i samhället är därför inte den enskilda individen som i ett 
västerländskt samhälle, men utgörs ofta av familjen. Familjen har en betydande roll och 
fungerar i många tillfällen som ett socialt säkerhetsnät.  
Det framgår av flera källor att de afghanska kvinnorna inte önskar överta västerländska 
normer. De anser att deras liv inte är förenligt med västerländska rättigheter, vilka betraktas 
som ett västerländskt fenomen. Vilken form av rättigheter eftersträvar då de afghanska 
kvinnorna och hur kan dessa rättigheter vara förenliga med deras egen kultur och religion?  
 
4.4 Islamska feminister 
En form av feminism som ligger närmare till hands för de afghanska kvinnorna och är på fram 
marsch: islamsk feminism, är mer förenlig med den afghanska kulturen, än de västerländska 
inriktningar som jag har beskrivit tidigare. De islamska feministerna strävar efter att förbättra 
kvinnors rättigheter utan att beröva kvinnorna deras religion och tradition. De menar att 
förändringen bör ske genom islam, och av en ”riktigare tolkning” av Koranen.88 Kvinnor har 
blivit förtryckta då män feltolkat och utnyttjat religionen. Den enda vägen att förbättra 
kvinnornas situation i ett troende land som Afghanistan är enligt de islamistiska feministerna, 
att sprida det ”rena budskap av Koranen”. De hävdar att det klart och tydligt står i Koranen att 
kvinnor har rätt att studera och arbeta. Kvinnor ska ha rätt att vara politisk aktiva och röra sig 
fritt.  
 
En av de ledande islamska feministerna i Afghanistan är Fatima Gailani, som är landets första 
kvinnliga guvernör och ledare för Röda Korset i Afghanistan.89 Hon kämpar för kvinnors 
rättigheter, och hävdar att organisationer utifrån aldrig kommer att kunna förändra 
Afghanistan om de går emot sharialagarna, och att det enbart är genom Islam som man kan få 
befolkningen med sig: “If we want to change Islam from within, we have to be totally 
committed to the religion. That’s the only way to succeed,”  “The men in this country, and 
most of the women, will only be convinced to change their behavior if they know it is in the 
Koran. That’s the highest authority here.”90 Gailani strävar efter att man ska nytolka koranen 
och renodla budskapet som har blivit feltolkat för att ge män mer makt. Hon säger följande: 
“Forced marriage, child brides, honor killings – none of this is in the Koran”. “Women are 
treated like chattel, and in the name of Islam. This is not sanctioned in the Koran.”91 Fatima 
Gailani uttrycker hur viktigt det är att förändra kvinnors rättigheter genom en djupare 
förståelse av islam och för Koranens budskap. Hon säger att det är viktigt att få med sig 
landsbygden och de religiösa ledarna. Om man vill förändra samhället, bör man starta med att 
upplysa de religiösa ledarna och imamerna som sprider det islamska budskapet i sina 
församlingar. “We can’t have semi-illiterate preachers defining who women are and what 
they can do.”92 I analysen tog jag upp ett exempel där mullorna hotade kvinnor och deras 
familjer med helvetet om de inte följer sedlighetslagarna. Det visar hur avgörande religionen 
och de religiösa ledarna är för samhällets grundläggande normer.  
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En stegvis förändring är möjlig inifrån den egna kulturen då det när allt kommer omkring, är 
folket självt som bestämmer vilka normer och regler som är gällande i ett samhälle. Fatima 
Gailani framhåller att förändring måste ske på afghanska kvinnors egna villkor. Hon säger att 
om hon skulle föreslå sekulära lagar till dessa kvinnor skulle de be henne ”fara åt helvete”.93 
Hon kritiserar därför västerländska feminister i det att de tror att muslimska kvinnor vill 
frälsas från sin religion. ”Unfortunately for Islamic feminists, they have largely been ignored 
by traditional women’s movements in the U.S. and Europe, who see Islam as the final frontier 
in the struggle.” Gailani säger vidare: “What Western feminists don’t understand is that we 
don’t want freedom.”  “We want to be able to follow the Koran, minus all the anti-women 
dogma that surrounds it.” 94 
 
Sitra, en av de kvinnor jag nämnde i analysen, som studerade vid Kabuls universitet, och som 
i dag har en befattning som översättare för regeringen, hävdar att den enda vägen till 
utveckling är genom utbildning, men menar att det inte kan ske en grundläggande förändring 
så länge som det inte finns lagar som stöder kvinnors rättigheter och ger dem ett yttre skydd i 
samhället. En av de större problem som kvinnor lider av är att det inte finns något skydd mot 
våld inom den egna familjen eller om kvinnorna utsätts för överfall utanför hemmet. Hur en 
lag ska utformas så att den samtidigt anpassas till Sharia och kan vara allmän för hela 
Afghanistan är en hård nöt att knäcka.  
 
Tajwar Kakar, politiker och islamisk feminist, hävdar liksom Fatima Gailan, att förändringen 
måste ske inifrån den egna kulturen. Hon säger följande i en intervju: ” work within the 
values of Islam, not against them.”95 Hon är liksom Fatima Gailani, emot amerikanska 
feministers inblandning och hon har lite till övers för de hundratals hjälporganisationer som 
”försvinner på landsbygden.” : ” international aid organisations staffed by legions of secular 
experts eager to liberate women from the shackles of the burqa.” ”We do not want to show off 
our bare arms and allow our daughters to date,” och ”We don't need American feminism, 
thank you very much. Islam already gives us our rights and we will change our country with 
Islamic values.”96 
 
Utifrån deras egen syn på sina rättigheter och vad som utgör ett värdefullt liv, kan man dra 
slutsatsen att många afghanska kvinnor inte vill ha västerländska normer och värdesystem. 
Religionen har en avgörande betydelse även om den enligt ett västerländskt perspektiv, blir 
diskriminerade. Det högsta värdet en människa kan uppnå är att leva ett fromt liv i enlighet 
med Islam och sharialagarna. Som Fatima Gailani påpekar ovan, så strävar de afghanska 
kvinnorna inte efter rättigheter, utan önskar först och främst utöva sin religion, och genom en 
rätt tolkning av koranen uppnå de rättigheter som de anser tillhör kvinnan inom islam. 
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4.5 De afghanska kvinnornas ståndpunkt i relation till Nussbaums ramverk 
Är de afghanska kvinnornas syn på sina rättigheter förenliga med Nussbaums ramverk? Det 
resultat jag har fått fram visar att de afghanska kvinnorna kämpar för och värnar om följande 
rättigheter: 
 

• Att kunna leva ett liv i Islam 
• Att kunna bevara tradition 
• Att kunna utbilda sig 
• Att kunna arbeta 
• Att själv kunna välja äktenskaps partner 
• Att aktivt kunna delta i politik 
• Att kunna färdas fritt 
• Att kunna inneha egendom 
• Att kunna följa ett rättssystem utifrån Sharialagar  

Denna lista visar att det finns många gemensamma nämnare mellan Nussbaums tio förmågor 
och vad de afghanska kvinnorna anser vara ett värdefullt liv. Vi kan se att de värnar om rätten 
till utbildning som inkluderas i Nussbaums fjärde förmåga, sinnen, fantasi och tänkande. De 
strävar efter rätten till arbete vilket både kan appliceras under Nussbaums sjunde förmåga 
samhörighet och under den tionde förmågan, kontroll över den egna omgivningen. De önskar 
rätten att delta aktivt i politik vilket faller under Nussbaums tionde förmåga, och rätten att 
välja äktenskapspartner, vilket kan läggas under den femte förmågan, känsla. De vill kunna 
färdas fritt, vilket är Nussbaums tredje förmåga kroppslig integritet, och äganderätt faller 
under den tionde förmågan. 

Den förmåga som är viktigast för dessa kvinnor är tro, genom att religionen utgör en så 
central del av deras världsbild och identitet.97 Man kan tänka sig att den bör läggas till som en 
elfte förmåga för att bättre beskriva vad som är centralt i en afghansk kvinnas liv. Nussbaum 
menar att hennes ramverk ska ta sin utgångspunkt i en rådande kulturell kontext, och vara så 
pass flexibelt att att man kan lägga till förmågor som är av vikt för den egna miljön. I 
förhållande till de afghanska kvinnorna är förmåga tro viktig medan den har en mindre central 
funktion i vissa västerländska samhällen. Flexibiliteten i ramverket erbjuder möjligheten att 
utgå ifrån vad som är av värde i varje enskild kultur, samtidigt som man behåller universella 
värden.  

4.6 Nussbaums försvar av universella värden och lösning av normkollision 
Varken sekulära humanistiska feminister eller kulturrelativistiska feminister tycks kunna 
erbjuda de afghanska kvinnorna lösningar som är fria från alltför negativa aspekter för att 
kunna accepteras. Nussbaum accepterar ståndpunkter både från traditionalistiska feminister 
och sekulära feminister, men hon framför, med eftertryck, att det är en sak att säga att man 
behöver lokal kunskap för att förstå de problem som kvinnor i en annan kultur kämpar med, 
men att det är en helt annan sak att påstå att grundläggande värden som fysisk integritet, 
personlig värdighet, politiska fri- och rättigheter och fundamental ekonomisk trygghet inte är 
av samma betydelse för kvinnor i den tredje världen som i väst.98  
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Nussbaum anser att vi bör ta hänsyn till de normer som är rådande i olika kulturer som kan 
skapa ett gott och rikt liv för kvinnor.99 Hon vill inte utesluta att kvinnorna kan välja en 
traditionell livsstil, så länge det finns tydliga ekonomiska och politiska valmöjligheter. Även 
om kvinnorna verkar nöjda med sin livsstil så bör man undersöka de faktiska förhållandena 
mer på djupet. Hon hävdar att kvinnor som följer en tradition och inte har fått några 
möjligheter för att utveckla sitt förnuft och därmed förmågan till att veta vad som för dem är 
ett gott liv, lider under vad hon kallar för adaptiva preferenser.100 De konservativa afghanska 
kvinnorna är påverkade av sin miljö till den grad att det de själva anser vara ett gott liv, i 
realiteten inte är det. Men eftersom att de enligt Nussbaums teori har felaktiga preferenser, 
kan de inte avgöra detta.  

Det finns flera exempel på kvinnors adaptiva preferenser i analysdelen. För att lyfta fram ett 
par, kan jag nämna de kvinnor som, trots att de blivit utsatta för övergrepp, känner att de har 
handlat fel och tar rollen som den skyldiga, utan att ifrågasätta om detta är rätt. Ett annat 
exempel är de kvinnor som i Nussbaums första förmåga liv, inte uppsöker läkare för att det 
anses som en skam att visa resultatet av att man har haft samlag med sin man, eller att man 
förlitar sig på mullors kunskap i stället för läkare, vilket i många fall resulterar i att både 
mödrarna och deras barn dör. Det finns ingen giltig förklaring till varför en sådan handling 
skulle få kvinnan att känna sig mer lycklig, eller att hon genom denna handling lever ett mer 
värdigt liv. Dessa är klara exempel på när kvinnor, enligt Nussbaum, tror att de vet vad som är 
bäst för dem själva, medan realiteten är en annan. De konservativa kvinnorna som inte vill 
uppsöka läkare för att de skäms för att visa sin graviditet, har de yttre möjligheterna i 
samhället, det finns kliniker till hands. Men när sjukhusen står tomma för att patienterna inte 
tar vara på möjligheterna, kan man ställa sig frågan om de inre förmågorna är uppfyllda. Vad 
begränsar dessa kvinnor? Man skulle kunna peka på att Nussbaums femte förmåga förnuft inte 
blir uppfylld, när kvinnorna inte handlar efter sitt eget bästa, eller snarare, inte kan föreställa 
sig vad som är deras bästa. De litar på Guds hjälp och att traditionen kan ge dem större värde 
än sjukvård, vilket resulterar i att de mister sina liv. Ett annat exempel på hur kvinnor har en 
felaktig bild av sitt värde är när de inte vill ha utbildning och nöjer sig med att utstå 
kränkningar för att det är kvinnans lott, samtidigt som de menar att de är lyckliga och har ett 
bra liv. Orsaken till kvinnornas handlingar är enligt Nussbaum att de inte är förmögna att 
avgöra vad som är deras eget bästa eftersom de inte har haft några valmöjligheter och något 
att jämföra med.  

Essensen av Nussbaums teorier utgår ifrån principen att varje människa måste kunna välja 
vad som för dem är ett gott och värdigt liv, och att en människa alltid måste behandlas som ett 
mål i sig själv och inte som ett medel, vilket många gånger är fallet i en afghansk familj. Så 
länge en individ har möjlighet att utveckla sina förmågor och har en fri vilja, är det upp till 
individen själv att avgöra om hon vill leva ett traditionellt liv, avstå från utbildning och 
underordna sig patriarkaliska förhållanden. Därför är det viktigt att det finns faktiska 
möjligheter till utbildning, fria politiska val och allmänna rättigheter som att kunna röra sig 
fritt och yttrandefrihet. 
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Analysen visar att majoriteten av Afghanistans kvinnor är djupt troende, och att 95 procent 
vill leva efter Sharia. Är ramverket förenligt och flexibelt nog att rymma kvinnornas religiösa 
förankring och deras förhållande till Sharia? Nussbaum hävdar att man bör respektera troende 
människors val av livsväg. Samtidigt måste man uppmärksamma de sorters mänsklig förmåga 
som hotas för kvinnor i en religiös kultur. Nussbaum löser dilemmat genom att utgå från sin 
princip- om varje person som förmåga. Det är således upp till varje enskild individ att själv 
bestämma vilken roll religionen spelar i dennes liv, och avgöra huruvida den har så stort värde 
att det är försvarbart att bevara ett förhållande till den även om andra förmågor blir 
begränsade. Nussbaum går därmed emot de sekulära humanistiska feministernas syn på att 
religionen alltid är av ondo. Därför kan de afghanska kvinnorna själva välja hur stort värde 
religionen har i deras liv i och med att ramverket är flexibelt. En grundläggande premiss för 
ett värdigt liv är alltså individens fria valmöjlighet.  

Principen om varje person som mål bör forma varje samhälle, och det bör finnas möjligheter 
för alla individer i ett samhälle att komma över ”tröskelnivån”. Det bör finnas ett fungerande 
rättsystem som skyddar individens fria vilja och rättigheter. Om individen har ett skyddsnät 
utanför den egna familjen, medför det även att det finns ett skyddsnät inom familjen. Som 
situationen är i dag, när kvinnor inte kan lämna hemmet och de är rädda för att dömas för 
moraliska brott, har de som förtrycker dem ett övertag. Om kvinnorna får grundläggande 
rättigheter kan de själva välja om de vill stanna inom familjen och utstå sin livssituation eller 
lämna hemmet. Det centrala är således att det i varje samhälle finns en valmöjlighet och ett 
skyddsnät. Om man ska jämföra med ett västerländskt samhälle och utövandet av en radikal 
tro kan man hävda att det är en individs rättighet att delta i en religiös sekt, men genom att det 
finns ett skyddsnät i samhällets sekulära lagar, har individen en fri vilja att lämna den 
religiösa sekten om detta är individens val. För att omtolka detta, kan man säga att en av 
premisserna för att en individ ska uppfylla sin potential kräver religionsfrihet. Om en individ 
inte har denna valmöjlighet begränsas den fria viljan. Utöver religionsfrihet måste det finnas 
ett fungerande rättsystem. 

Nussbaum menar att hennes ramverk är förenligt både med islam och sharia vilket 
understöder de islamiska feministernas arbete. 101  Dessa kvinnor kämpar för frihet och 
rättigheter inom islam på ett sätt som förenar universella värden men samtidigt tar hänsyn till 
deras kulturella kontext. Den konservativa traditionen innebär att kvinnors rättigheter kränks, 
och är därmed inte förenlig med Nussbaums ståndpunkt. Här går hon emot de 
kulturrelativistiska feministerna och hävdar att man måste gripa in när kvinnors 
grundläggande rättigheter kränks. Man kan dra slutsatsen att ett fungerande rättssystem, som 
skyddar varje individ på lika villkor, förbättrade ekonomiska förhållanden, och möjligheter 
för kvinnorna att arbeta, samt höjd utbildningsnivå, kan förhöja kvinnornas livskvalitet och 
öka den enskilda individens möjligheter att uppnå ett gott liv. Nussbaums ramverk kan, 
genom att vara flexibelt nog, respektera de afghanska kvinnornas kulturella särart och 
religion, samtidigt som det värnar om individens rättigheter. Hennes ramverk öppnar 
möjligheten till tvärkulturell dialog och kan därmed överbrygga kulturella normkonflikter. 
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5. Slutsats och reflektion 

- Är det fruktbart att bedöma afghanska kvinnors livskvalitet genom Martha Nussbaums 
universella ramverk? 

Jag har ställt frågan om det är fruktbart att bedöma afghanska kvinnors livskvalitet utifrån 
Martha Nussbaums universella ramverk. I min analys visar jag att de afghanska kvinnorna på 
många områden inte uppnår det Nussbaum kallar en lägsta tröskelnivå. Det saknas ett 
fungerande rättssystem och kvinnor diskrimineras på många områden i samhället. Jag har 
belyst olika sätt att förhålla sig till de afghanska kvinnornas värde, för att ge en bild av 
komplexiteten i att bedöma livskvalitet i en annan kultur och vilka svårigheter som uppstår 
när man ska avgöra vad som utgör ett värdigt liv. 

Jag har redogjort för sekulära humanistiska feminister och deras ståndpunkt i förhållande till 
afghanska kvinnor. Dessa feminister skulle skydda individens rättigheter men samtidigt 
begränsa afghanska kvinnors kulturella identitet och tro, eftersom att de anser att religion är 
av ondo. Den andra ytterligheten av feminister jag tagit upp, är traditionalister och 
kulturrelativistiska feminister. Deras synsätt, att det enbart är inom den egna kulturella 
kontexten som man kan avgöra vad som är av värde, medför att de förhåller sig passiva till 
när enskilda individers rättigheter kränks. För de afghanska kvinnorna skulle detta innebära 
att omvärlden inte tar ett ansvar. De tillåts därmed hamna under Nussbaums tröskelnivå för 
minimal social rättvisa. Nussbaum överbrygger dessa ytterligheter av feministiska 
ståndpunkter och skapar genom sitt ramverk en filosofisk modell som både tar hänsyn till 
kulturell särart och universella värden genom att utgå från varje enskild individ och hennes 
valmöjligheter. Denna modell är sannolikt mest förenlig med vad majoriteten av de afghanska 
kvinnorna strävar efter, såsom utbildning, arbete och rättigheten att röra sig fritt, samtidigt 
som den är flexibel nog att bevara de afghanska kvinnornas kulturella särart och religiösa 
värden.  

Slutsatsen av detta är att möjligheten att bedöma afghanska kvinnors livskvalitet genom 
Martha Nussbaums universella ramverk är stor. Härmed kan man hävda att Nussbaums form 
för mänskliga rättigheter genom tio förmågor, inte enbart är ett västerländskt fenomen, men 
att det finns universella mänskliga rättigheter som kan beskriva och säkra människors värde, 
oberoende av kulturell kontext. De krävs en avsevärd förbättring på många områden för att de 
afghanska kvinnorna kan uppfylla dessa förmågor och det är viktigt att man begrundar 
orsaken till varför de afghanska kvinnornas livskvalitet faller så långt under Nussbaums 
tröskelnivå. Man måste i sammanhanget beakta att Afghanistan har genomlevt trettio års krig 
och oroligheter. Den låga livskvaliteten berör inte enbart kvinnorna i det afghanska samhället, 
men även män och barn. Frågan om hur man på bästa sätt kan förhöja kvinnors rättigheter och 
värden hänger därför samman med en förbättring av landets ekonomi och sociala förhållanden 
i stort. När människors basala behov är täckta och de inte behöver oroa sig för överfall, brist 
på rent vatten eller mat för dagen, kan fokus läggas på andra rättigheter. Man måste också ha i 
åtanke att ett land som Afghanistan inte kan förändras över en natt. Den västerländska 
demokratin har vuxit fram successivt genom århundraden, och påverkats av många historiska 
begivenheter. Nussbaums teorier om rättvisa kan möjligen hjälpa ett land som Afghanistan 
genom att öppna upp för en tvärkulturell dialog. Landet behöver ett fungerande rättsystem och 
en stabil ekonomisk och social funktion. En process som bör inkludera både universella 
värden och individens rättigheter, samtidigt som man utgår från den egna kulturella kontexten 
och Islam. Förhoppningsvis kan kommande generationer uppleva ett säkert och stabilt land 
med möjlighet för personlig frihet och blomstring. 
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