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Indledning

I sommeren 1923 sad Huda Sharawi med sin veninde Saiza Nabarawi i 
toget fra Alexandria på vej til Kairo. De havde netop været i Rom, hvor de 
havde deltaget i den årlige konference i Den Internationale Sammenslutning 
for Stemmeret og Lige Statsborgerskab.1 På banegården i det centrale 
Kairo stimlede overklassens kvinder sammen for at modtage de to 
kvindesagsforkæmpere. Da toget standsede ved perronen, trådte Sharawi 
og Nabarawi ud uden ansigtsslør, som ellers var normen på denne tid i 
Kairo. Kvinderne på perronen forstod straks symbolikken, og flere smed 
ansigtssløret ligesom foregangskvinderne i protest mod haremskulturen. 
Eunukkerne, som havde ansvaret for, at kvinderne opførte sig sømmeligt, 
når de færdedes uden for haremmerne, blev tydeligt nervøse men turde 
ikke gribe ind. Kort tid forinden havde Sharawi grundlagt Den Egyptiske 
Feministunion, hvor kvinder på tværs af religion stillede krav om 
reformer inden for kvindeområdet. De to kvindeforkæmperes aktion på 
Kairos banegård er en af den arabiske kvindekamps kendteste øjeblikke. 
Det var imidlertid ikke startskuddet til kvindernes kamp; det var snarere 
kulminationen på en kamp, der startede i sidste halvdel af 1800-tallet og 
intensiveredes omkring århundredeskiftet.
 Selvom kvinder i Egypten indledte en ”larmende” kønskamp i starten 
af 1900-tallet, var de indtil 1980’erne fraværende i historiebøger. Først da 
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tredjebølgefeminismen2 etablerede sig, kiggede forskere på Mellemøsten 
med fornyet interesse og ”opdagede” de tidlige arabiske feminister. Margot 
Badran, som er en af verdens førende kønsforskere inden for arabisk og 
islamisk feminisme, beskriver eksempelvis, hvordan hun ”opdagede” 
føromtalte Sharawi ved et tilfælde, da en ung medstuderende fortalte om 
hende:

”Jeg hørte for første gang om Huda Sharawi, da en amerikansk kandidatstuderende 

foreslog, at jeg skulle undersøge, hvem hun var. Hvem var Huda Sharawi, tænkte jeg i 

stilhed. Han indrømmede, at han heller aldrig havde hørt om hende, før han flyttede ind 

i en lejlighed i Huda Sharawi Gade i centrum af Kairo. Efter at have spurgt sig omkring 

opdagede han, at hun havde været leder af den første kvindebevægelse tidligt i dette 

århundrede [det 20. århundrede]. Jeg blev straks interesseret. Dette var i 1960’erne, da 

ingen endnu havde opfundet ”kvindehistorie”. Jeg havde ingen ide om, hvordan jeg skulle 

søge mere information om denne feministleder andet end ved at ”spørge omkring mig”, 

som man ville gøre, hvis man skulle finde en forsvundet ven. En dag mødte jeg to kvinder, 

der havde været tæt på Huda Sharawi: hendes livslange samarbejdspartner Saiza Nabarawi 

[hende som deltog i aktionen på banegården i Kairo i 1923] og hendes niece Hawwa Idris, 

der også var en engageret feminist. De blev de første ud af en lang række af kvinder, som 

gennem måneder og år ledte mig til de fjerneste hjørner af Kairo, Alexandria, Minaya og 

videre ud over Egyptens grænser. Disse kvinder betroede mig deres memoirer, lod mig få 

indblik i personlige papirer og åbnede deres private biblioteker for mig.

Således forsynet med navne på kvindelige forfattere og bogtitler gik jeg til det gamle Dar 

al-Kutub [et bibliotek med arkiv, grundlagt i 1870’erne] i Port Said Gade, hvor jeg fandt 

et depot med kvindemagasiner og aviser fra 1890’erne.”3

Badran er pioner inden for arabisk kvindehistorie, og hun har interviewet 
mange af de feminister, der deltog i revolutionen 1919-22 og den 
efterfølgende kønskamp. I den forbindelse har hun fået adgang til mange 
private memoirer, fotos og biblioteker. Hun har blandt andet oversat og 
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udgivet Huda Sharawis memoirer, som indtil da havde ligget gemt i en 
venindes lejlighed – de var end ikke publiceret på arabisk.
 Der bliver stadig ”opdaget” feminister, og kvindekampen i Mellemøsten 
er et forskningsområde i hastig udvikling. Ydermere er forskere begyndt 
at undersøge kvinders historie fra tidligere perioder, og der er der gjort 
mange interessante opdagelser. Eksempelvis har Huda Lufti beskrevet, 
hvordan kvinder i 1400-tallets Kairo gjorde modstand mod de gældende 
samfundsnormer, Fatima Mernissi har ”opdaget” en række muslimske 
enevældige dronninger og enkelte islamiske dronningedynastier, og 
Muhammed Akram Nadwi har ”opdaget” over 8.000 kvinder, der 
igennem historien har været lærde inden for islam.4

 Denne bog omhandler kvindekamp i Egypten fra midten af 
1800-tallet til år 1956, hvor Gamal Abdal Nasser udråbte sin socialistiske 
stat og blandt andet nedlagde landets shariadomstole. I denne periode 
forlod kvinderne haremmerne, og omkring århundredeskiftet begyndte 
de for alvor at organisere sig i velgørenhedsarbejde og kvindebevægelser. 
Under revolutionen 1919-22 brød kønsadskillelsen endeligt sammen, 
og haremmerne var herefter et afsluttet kapitel i historien. Bogen er 
på mange måder også en ”uafsluttet historie”, eftersom kvindekampen 
fortsatte efter 1956, og fordi egyptiske kvinder stadig har mange sager at 
kæmpe for.
 Jeg har valgt at fokusere på Egypten for at undgå grove generaliseringer 
på tværs af hele Mellemøsten, selvom flere arabiske lande har gennemgået 
en udvikling, der minder om den egyptiske. Det har ydermere været 
vigtigt for mig at gøre bogen så konkret som muligt ved blandt andet 
at citere kilderne direkte for læseren. Bogen handler ikke om moralske 
aspekter ved sharia, og jeg forsøger ikke at afgøre hvilke af flere syn på 
køn, der er rigtige eller forkerte.
 Selvom kvindernes kamp for stemmeret i Danmark (som de fik i 
1915) og kvinders kamp imod haremskulturen i Egypten foregik næsten 
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samtidig, har jeg undladt at lave sammenligninger, da hensigten med 
bogen ikke er at måle egyptisk feminisme efter dansk målestok. Det 
primære formål er at gøre en del af den yderst interessante forskning i 
Mellemøstens kvindekamp let tilgængelig på dansk. Dele af bogen er 
baseret på mit eget arbejde med kilderne, mens andre dele er baseret på 
eksisterende forskning (se noteapparatet).

Det er vigtigt at understrege, at kvinder i 1800-tallet blev undertrykt af en 
haremskultur – ikke af religion. Velstillede jødiske, kristne og muslimske 
kvinder boede alle i harem i 1800-tallet, og det er først i 1930’erne, at 
sløret og haremskulturen overgår fra at være almindelige kulturelle 
fænomener til at blive identificeret som islamiske symboler (se kapitel 
3). Haremskulturen blev imidlertid legitimeret ved hjælp af religion. Det 
vil sige, mænd anvendte religion til at argumentere for retfærdigheden 
af deres kvindeundertrykkelse. Nogle har måske hørt koranverset (4,34):

”Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har 

givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi 

Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen 

og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og 

stor.”

Dette vers er traditionelt blevet anvendt til at legitimere mænds ret til 
at slå deres koner (dog med visse begrænsninger). Islamiske feminister 
i det 20. og 21. århundrede fortolker derimod verset kvindefrigørende, 
idet de gør gældende, at det præ-islamiske samfund var meget voldeligt 
over for kvinder, og at Koranen begrænsede volden ved at forbyde mænd 
at gennemtæve deres koner.5 Amina Wadud mener eksempelvis, at verset 
skulle stoppe en omfattende kvindemishandling; det næste skridt for 
den muslimske menighed skulle derfor være at forbyde hustruvold helt. 
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Denne fortolkning kommer Wadud frem til ved hjælp af en analyse af 
Skabelsesberetningen i Koranen.6 Wadud er en af pionererne inden for 
islamisk feminisme, som er et særligt paradigme, der opstod i 1980’erne, og 
som i dag er i hastig udvikling. De Islamiske feminister fortolker Koranen 
og beretningerne om Muhammed kvindefrigørende og anvender begge 
kilder aktivt i deres kamp for kvinders rettigheder.
 Bibelen indeholder også vers, der umiddelbart kunne virke 
kvindefjendske, men som i dag fortolkes på en ganske anden måde end 
i 1800-tallets Egypten. I Det Gamle Testamente står eksempelvis, at en 
kvinde under visse omstændigheder skal giftes med sin voldtægtsmand 
(5. Mos 22,28-29):

”Når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og han griber fat i hende og har 

samleje med hende, og de bliver grebet, skal den mand, der havde samleje med pigen, 

betale hendes far halvtreds sekel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog 

hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever.”

Og i Det Nye Testamente skriver Paulus (1. Tim 2,11-13):

”En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som 

lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i 

stilhed. For Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, 

men kvinden lod sig forlede og overtrådte buddet.”

De tre ovenstående vers fra henholdsvis Koranen, Det Gamle Testamente 
og Det Nye Testamente er blot enkelte eksempler på en lang række vers, 
der let kan anvendes til at legitimere kvindeundertrykkelse. Alle tre skrifter 
indeholder imidlertid også vers, der let kan fortolkes kvindefrigørende. 
Det afgørende er, hvordan skrifterne fortolkes, og hvordan religionen 
udøves. Man kan eksempelvis nemt argumentere for at ovenstående vers 
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fra Moseloven ikke er tidssvarende mere, og man kan argumentere for, 
at Paulus ikke taler på Guds vegne, og at han blot udtrykker sin egen 
personlige holdning – men det er vigtigt at bemærke, at man ligeledes 
kunne anvende versene til at legitimere kvindeundertrykkelse.

Bogen er inddelt i tre kapitler. I det første beskriver jeg kvindernes liv i 
1800-tallet henholdsvis i byerne og på landet. Kapitlet afsluttes med en 
kort redegørelse for dele af shariaen og millah-domstolene (den kristne 
pendant til sharia). Andet kapitel omhandler kvindernes vækkelse og 
de første feminister efterfulgt af et afsnit om de islamiske reformatorer, 
som også kæmpede for kvinders rettigheder. Kvindekampen i Egypten 
var hverken en kamp imod mænd eller islam; der var mænd og islamisk 
skriftlærde på begge sider i kampen. Andet kapitel indeholder også 
historien om Nabawiyah Musa, der gjorde oprør imod både sin familie 
og samfundet. Musa registrerede sig til gymnasiets afgangseksamen, 18 år 
før det første pigegymnasie blev grundlagt, og hun efterlod ved sin død 
tre privatejede pigeskoler til staten.
 Det sidste kapitel i bogen indledes med historien om Huda Sharawi, 
der blev gift med sin onkel, som var i fyrrerne, mens hun var blot tretten år 
gammel. Under revolutionen i 1919-22 blev Huda en af kvindekampens 
stærkeste stemmer, og hun førte an, da feministerne forlod haremmerne 
for aldrig at vende tilbage. Den Egyptiske Feministunion, der blev 
oprettet i 1923, kæmpede en lang kamp for kvinders rettigheder med 
Huda Sharawi i spidsen – en kamp der endnu ikke er vundet, selvom 
feministerne gjorde store landvindinger i tiden op til Anden Verdenskrig. 
Slutteligt gør jeg kort rede for udviklingen op til revolutionen i 1952, 
nedlæggelsen af shariadomstolene i 1955 og de seneste lovreformer i det 
21. århundrede.


	BIBI_forside
	bogblok

