Kvinnans ställning inom Islam
Gud, den Barmhärtige, skapade människorna, både män och kvinnor. Han älskar alla Sina
skapade varelser lika högt oberoende av kön, ras eller nationalitet.
I Sin stora kärlek till människorna sänder Gud vägledning till dem genom Sina profeter. Efter
tusentals år, under vilka Gud har sänt vägledning till alla nationer, nådde människorna ett
stadium i sin utveckling då samfärdseln gjorde att kontakter upprättades mellan olika länder.
Folken var då mogna att förenas till ett broderskap, och därför sände Gud profeten
Muhammad (Guds frid och välsignelser vare med honom), som det första universella
sändebud och genom honom dikterade Gud den sista universella lagen, som är Koranen.
Denna sista vägledning till jordens människor, både män och kvinnor, är avsedd att förena
dem i tillbedjan och kärlek till Gud, så att de i fredlig och kärleksfull samexistens kan främja
den andliga utvecklingen och nå närmare Gud.
Det kan så vara att en fader ibland älskar sin son högre än sin dotter, men Gud har inga sådana
mänskliga svagheter. Han är fullkomlig och Hans kärlek är fullkomlig och omfattar alla. Den
tanken är helt absurd att Gud, i sin fullkomliga och gränslösa kärlek, sin nåd och
barmhärtighet eller att Hans sändebud, den gode profeten Muhammad (Guds frid och
välsignelser vare med honom), eller Guds lag, den strålande Koranen skulle föredra män
framför kvinnor eller tvärtom.
I Koranen står det: ”Män som underkastar sig (Gud) och kvinnor som underkastar sig
(Honom) och troende män och troende kvinnor, och lydiga män och lydiga kvinnor, och
sannfärdiga män och sannfärdiga kvinnor, och män som är ståndaktiga (i sin tro) och
ståndaktiga kvinnor, och män som är ödmjuka och kvinnor som är ödmjuka, och män som ger
allmosor och kvinnor som ger allmosor, och män som fastar och kvinnor som fastar, och män
som vaktar på sin dygd och kvinnor som vaktar på (sin dygd), och män som kommer ihåh
Allah mycket och kvinnor som kommer ihåg (honom) – för (alla) dem har Allah berett
förlåtelse och en stor belöning.” (33:36)

Islam är den enda religionen som ger kvinnan stort hopp. Den fastställer klart och
tydligt hennes ställning som mannens jämlike.
Först och främst vill jag vädja till er att ni bör aldrig jämföra religiösa läror med kulturella
utövanden. T ex man kan inte jämföra Islams läror med västerländsk kultur, däremot kan man
jämföra Islams läror med Kristendomens läror.
Om vi går ca 200 år tillbaka i tiden så var kvinnans ställning inom den västeuropeiska
kulturen inte värderad mer än ett djurs. Detaljerade uppgifter om detta kan ni finna i nästan
vilken historiebok som helst som går 200 år tillbaka.
T ex för ca 300 år sedan, under 100 års tid straffades ungefär tusentals kvinnor, anklagade för
att vara häxor. Deras händer bands med rep och de dränktes i djupt vatten. Om kvinnorna dog
i vattnet sades det till folket att dessa kvinnor var oskyldiga och inga häxor eftersom de dog.
Men däremot om de överlevde i vattnet så bekräftades det till folket att dessa kvinnor var
häxor. Detta medförde istället till att de brändes levande på bål.

För bara några hundra år sedan hade kvinnan inga rättigheter över sin egendom i västvärlden,
men Islam gav kvinnan denna rättighet att äga redan för 1400 år sedan. Kvinnorna i många
Europeiska länder hade heller ingen rösträtt, ingen rätt till vårdnad över sina barn om männen
tog ut skillsmässa och de hade heller ingen rätt till att ta ut skillsmässa om de så ville. Islam
gav alla dessa rättigheter till kvinnorna för 1400 år sedan.
Allt som jag har presenterat för er betyder inte att Europas största religion, Kristendomen,
hade lagt fram dessa lagar. Inom Islam tror man på att samtliga religioner är skapade av Gud,
därför så kan dessa lagar inte vara en del av Kristendomen. Men den Bibel vi har idag har det
ändrats mycket i från den ursprungliga läran genom att mänskliga händer har ändrat i den
genom tiden. Detta har lett till att vissa saker som står i Bibeln idag är till kvinnans nackdel.
Med detta vill jag sammanfatta att man inte kan jämföra religioners lära med kultur.

Nu kommer jag att mycket kort presentera kvinnans ställning inom Islam.
Först nämner jag kvinnans status som mor, därför att modern är människans första
skola.
I Koranen står det: ”Om en av dem eller de båda når hög ålder hos dig, säg aldrig varken så
mycket som: Fy, till dem eller förebrå dem, utan tala alltid till dem med vänligt tal.
Och skänk av ömhet ödmjukhetens vinge till dem. Och säg: Min Herre ha förbarmande med
dem just liksom det tog hand om mig (när jag var ett) litet (barn)”.
(Sura al-Bani-Isra’il, vers 24-25).
Om hela världen följer dessa Koraniska verser, då kommer det inte behövas något behov till
ålderdomshem längre. Kanske beror det på detta att där det finns majoritet av muslimer där
finns heller inga ålderdomshem. Det är därför så att ju äldre en muslimsk kvinna blir i en
familj desto mer betraktas hon som en drottning.

Vid ett tillfälle kom en man och frågade profet Muhammad (Guds frid och välsignelser vare
med honom) om vem som mest förtjänade hans uppmärksamhet och ömma omsorger.
Profeten svarade: ”Din mor.”
Mannen frågade igen: ”Vem kommer sedan?”
Profeten svarade: ”Naturligtvis din mor.”
Återigen frågade mannen ”Vem kommer sedan?”
Än en gång svarade Profeten: ”Absolut din mor.”
När han frågade samma sak för fjärde gången, svarade Profeten:
”Det är ens far som förtjänar mest respekt efter ens mor.”
Det är viktigt att uppmärksamma att profet Muhammad (Guds frid och välsignelser vare med
honom), väljer en mors kärlek som exempel för att visa hur oändlig Guds, den Allsmäktiges,
tillgivenhet är mot hela mänskligheten.
En gång sade Profeten: ”Paradiset ligger under ens mors fötter”.
Med detta menade Profeten att man ska respektera och vara ödmjuk mot sin mor.
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Nu ska jag nämna kvinnans status som dotter.
Profeten sade:
”Den som välsignas med en dotter eller flera och inte gör någon åtskillnad mellan dem och
sina söner och uppfostrar dem med vänlighet och tillgivenhet kommer att vara lika nära mig i
paradiset som mitt pekfinger och långfinger är nära varandra.”
”En man som uppfostrar två flickor till mogen ålder kommer att vara lika nära mig som två
fingrar.” Därmed visade Profeten upp två fingrar bredvid varandra.
”Ingen far kan ge sitt barn en bättre gåva än en god uppfostran.”
Att en dotter har samma värde som en son och att de skall behandlas lika av sina föräldrar har
särskilt framhävts i Koranen. ”Rikedom och barn är det jordiska livets härlighet.” (18:47)

För 1400 år sedan gav islam rätt till kvinnan att själv välja vem som skulle bli hennes
make om hon så ville. Inom islam är det förbjudet att tvinga en kvinna till äktenskap
utan hennes samtycke.
En ogift kvinna kom till Profeten och berättade att: ”Min far har förlovat mig med en man
som jag inte tycker om”. Profeten svarade: ”Om du vill så kan du acceptera denna förlovning,
men om du inte vill gifta dig med honom så kan du bryta förlovningen”. (Sunan Abu Daud)
I en annan tradition (hadith) berättas att en kvinnas fader hade förlovat henne med en mycket
rik man. Kvinnan kom till Profeten och skvallrade: ”O Guds Profet, för det första så tycker
jag inte om mannen som min fader har förlovat mig med, för det andra så har min far gjort
detta bara för att mannen är mycket rik och förmögen. Jag tycker inte alls om detta”.
Profeten sa: ”Du är fri, ingen kan tvinga dig till detta giftermål, gör det du vill göra”.
Men jag vill påpeka för er att denna kvinna var mycket klok, för att hon sade till Profeten:
”O Guds Profet, jag vill heller inte såra min far, jag kom hit till Er därför att jag ville öppna
en väg för kvinnans rättighet. Jag ville med detta klargöra för världen att ingen far kan tvinga
sin dotter att gifta sig med någon som hon själv inte vill gifta sig med. Nu när Ni har klargjort
kvinnans rättighet i fråga, så även om detta giftermål leder till problem för mig så gör jag
denna uppoffring för min fars skull”.

Profet Muhammad (Guds frid och välsignelser vare med honom) har förklarat föreskriften om
kvinnans klädsel och sagt att hela deras kropp med undantag av ansiktet och händerna skall
vara täckt av kläder då de går ut. Avsikten med att kvinnorna skall vara klädda som nunnor
utanför hemmet är att de skall kännas igen som religiösa och respekteras.
Slöjan ger kvinnorna en viss känlsa av trygg anonymitet, när de går ut, och de anser att den
skyddar deras dygd, heder och värdighet, eftersom den är ett yttre tecken för varje man, som
redan på långt avstånd kan se att detta är en kvinna som ägnar sitt liv åt att tjäna Gud, som slår
vakt om sin renhet, och därför under inga omständigheter får antastas eller besväras på något
sätt.
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Inom Islam så har även kvinnans status som lärare presenterats. Guds Profet sade: ”Om du vill
lära dig religion så lär dig det av Aisha” (Aisha var Profetens fru). Hadhrat Aisha brukade
undervisa religion för Profetens följeslagare. Med detta så framgår det klart och tydligt att
kvinnan redan för 1400 år sedan inom Islam hade rätt till att utbilda sig och att lära ut.
Den helige Proften Mohammad (Guds frid och välsignelser vare med honom) uppmannade
varje muslim (man och kvinna) att skaffa sig kunskaper. Om en kvinna, som i islam anses
vara mer ansvarig för uppfostran av barn, är välutbildad, då blir sannolikheten till bättre
uppfostran av barnen större. Resultatet får man i form av en välutbildad och väluppfostrad
medborgare som kommer att vara till en stor nytta för samhället.
Må Allah hjälpa oss att vi i enighet med Hans befallningar i de heliga skrifter försöker att
förstå den riktiga statusen av kvinnan så att fred kan skapas i världen. Amen!
Tusen tack för er uppmärksamhet!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AHMADIYYA MUSLIMSKA SAMFUNDET
Nasir Moskén
Tolvskillingsgatan 1
414 82 Göteborg
Telefon: 031 – 741 64 89
Websida: www.ahmadiyya.se
E-post: info@ahmadiyya.se
Officiell Internationell Websida: www.alislam.org

4

