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Abstract

On October 23, 2011, Ennahda wins Tunisia's first free democratic elections. Ennahda is an Islamist 

party that was publicly acknowledged only after the ruling dictator was overthrown. Media has been 

talking about the revolution in Tunisia as the citizen's liberation, but after the election the discussion 

is about women's future. When the new provisional constitution is published on August 8 2012 the 

Western media reflects an image of a shattered dream for the women of Tunisia. In Tunisia, it is  

speculated whether the new constitution defines women as men's complement within nation and 

family.

The  purpose  of  this  analyze  is  to  examine  the  current  debate  around  the  concept  of 

complementarity. My main question is; how and why do the definitions of the concept of equality 

differ in the tunisian debate? 

The thesis has been carried out using discussion-analytical tools with material in the form of 

blog posts, excerpts from interviews and opinion articles. The analysis of the debate results in two 

different  definitions  of  equality.  By  web-activists  arguments  about  equality  together  with 

hegemonic feminism I reach a definition of equality based on universal human rights. The argument 

from Monica Marks representing Ennahda, in conjunction with the theory of equity has formed a 

definition of equality based on women and men's complementary roles. By examining the debate 

from a post-colonial feminist perspective I reach the conclusion that the perception of equality is  

highly context-dependent and may vary without necessarily conflict with international agreements. 

Keywords: Tunisia, women, complementarity, Ennahda, feminism, equity, post-colonial feminism, 
equality.  



Abstract

Den 23 oktober 2011 röstas Ennahda fram i Tunisiens första fria demokratiska val. Ennahda är ett 

islamistiskt parti som erkändes offentligt först efter att den sittande diktatorn störtats. Media har 

under revolutionen talat om medborgarens frigörelse, men efter valet diskuteras istället kvinnors 

framtid.  När  den  nya  preliminära  konstitutionen  publiceras  den  8  augusti  2012  återspeglar 

västerländsk media en bild av en krossad dröm för Tunisiens kvinnor. I Tunisien spekuleras det 

huruvida den nya konstitutionen definierar kvinnor som mäns komplement inom nation och familj. 

Syftet med denna uppsats är att analysera den pågående debatten i Tunisien kring begreppet 

complementarity  och  jämställdhet.  Min  primära  frågeställning  är;  hur  och  varför  skiljer  sig 

definitionen av begreppet jämställdhet hos olika aktörer inom den tunisiske debatten?

Uppsatsen har genomförts med hjälp av diskussionsanalytiska verktyg med material i form 

av blogginlägg, utdrag ur intervjuer samt debattartiklar. Analysen av debatten resulterar i två olika 

definitioner  av jämställdhet.  Genom nätaktivisters  argument  kring jämställdhet  i  förhållande till 

hegemonisk  feminism når  jag  en  definition  om jämställdhet  baserad  på  universella  mänskliga 

rättigheter. Genom argument från Monica Marks som represent för Ennahda, i samspel med teorin 

om equity formas en definition av jämställdhet baserad på kvinnor och mäns kompletterande roller. 

Genom att granska debatten ur ett post-kolonialt feministiskt perspektiv når jag slutsatsen att 

synen på jämställdhet är högst kontextberoende och kan skilja sig utan att nödvändigtvis strida mot 

internationella  överenskommelser.  Debatten  uppstår  eftersom  kvinnor  befinner  sig  olika  i 

förhållande till manligt partiark och skapar olika uppfattningar utifrån religion, kultur och situation.

Nyckelord: Tunisien, kvinnor, complementarity, Ennahda, feminism, equity, post-kolonial 
feminism, jämställdhet.  
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1 Inledning
När lågan tänds i Tunisien i december 2010 och revolutionen och den arabiska våren tar sin början 

är det diktatorn Zeni el-Abidine Ben Ali folket av Tunisien vill störta och det talas därför mest om 

medborgarens  frigörelse.  Men  efter  revolutionen  och  efter  Tunisiens  första  demokratiska  fler-

partival den 23 oktober 2011 diskuteras det allt mer om kvinnors rättigheter. Partiet som efter valet 

når majoritet i regeringen är Ennahda, ett religiöst parti som vilar på islam.

Tunisien  anses  utifrån  västerländsk  standard  och  våra  universella  konventioner  vara  en 

framgångssaga gällande kvinnors rättigheter och har under 1900-talets andra halva stått ut i denna 

fråga  i  jämförelse  med  sina  grannländer.  Detta  mycket  tack  vare  sin  ”Personal  status  code”;  

Tunisiens grundlag om familjerätt  som skrevs  1956,  då polygami och tvångsgifte  förbjöds  och 

kvinnor  gavs  rätt  att  rösta.  Men  när  det  islamistiska  partiet  Ennahda vinner  valet  2012 börjar 

västvärlden  undra  huruvida  Tunisien  kommer  ”islamiseras”  och  likna  grannländerna  i  samma 

region. Västvärlden drar slutsatser från hur det gått  för andra arabiska diktaturer och muslimskt 

styrda nationer. Men Ennahda talar om lika rättigheter för män och kvinnor; partiet representeras 

utav nästan 50 procent kvinnor och de ledande kvinnorna inom Ennahda bär inte slöja. Svaret på 

frågan är absolut inte givet. Men när den nya preliminära konstitutionen publiceras den 8 augusti 

2012 ifrågasätts  Ennahdas politik återigen;  vad kommer partiet  betyda för kvinnors rättigheter? 

Görs en sökning på internet om kvinnors rättigheter i Tunisien efter den 8 augusti handlar nio av tio 

västerländska artiklar  om Tunisiens misslyckande i  denna fråga;  majoriteten hävdar att  den nya 

konstitutionen definierar kvinnan som ett komplement till mannen.1 Vi nås av nyheter med kvinnor 

som är djupt besvikna; det var inte detta de kämpat för i den revolution där de varit lika delaktiga 

som männen.2

Men efter att ha gått djupare in i debatten kring den nya konstitutionen och dess påverkan på 

kvinnors rättigheter i Tunisien är det uppenbart  att opinionen är mer komplex. Det finns starka 

argument  på båda  sidor  i  debatten;  många  hävdar som sagt  ovan att  konstitutionen innebär  ett 

hinder på vägen för Tunisiens kvinnor medan andra menar att konstitution är en öppning för hela 

Tunisiens befolkning. Fokus i debatten ligger på den artikel som definierar kvinnans roll i samhälle 

och i familj, artikel 28. Debatten har alltså tagit fart vid publiceringen av Tunisiens nya men än så 

länge enbart föreslagna konstitution. Ämnet som diskuteras är jämställdhet; universella mänskliga 

rättigheter möter religiösa definitioner och former av jämställdhet.

Jag fördjupar mig i debatten för att ta pulsen och gå på djupet med den diskussion som 

1 http://debatt.svt.se/2012/01/29/arabiska-varen-ledde-aldrig-till-nagon-revolution-for-kvinnorna/.
2 http://kvinnatillkvinna.se/2011/11/15/den-arabiska-v-ren-ingen-garanti-f-r-kvinnors-r-ttigheter/.
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uppstått i Tunisien efter publiceringen av den nya konstitutionen; är en kompletterande kvinnoroll 

en form av jämställdhet?

1.2 Syfte och frågeställning

Den offentliga debatten i Sverige återspeglar en krossad dröm för Tunisiens kvinnor, men nere i 

Tunisien  är  debatten  komplex  och  mångsidig.  De  tunisiska  nätaktivister  och  bloggerskor  som 

bevittnade och deltog i revolutionen i Tunisien är besvikna på den nya konstitutionen. De menar att 

artikel 28 i konstitutionen nedvärderar kvinnors status både i det offentliga och i det privata genom 

att definiera kvinnor i egenskap av mäns partner och komplement. På andra sidan debatterar de som 

förespråkar det islamistiska partiet Ennahda och som menar att kompletterande roller är en annan 

men lika rättvis form av jämställdhet. Jag går in i detta arbete med en vilja att förstå båda sidorna i  

debatten; hur argumenterar de?

Syftet  med denna uppsats är att  gå på djupet och titta på den debatt  som uppstått  kring 

begreppet  ”complementarity”  i  artikel  28  efter  att  ett  förslag  på  en  ny  tunisisk  konstitution 

publicerats, samt med belägg i lämpliga teorier undersöka hur jämställdhet definieras på de båda 

sidorna. Jag kommer att granska och problematisera uttalanden, blogginlägg och debattartiklar från 

bland andra Wafa Ben Hassine och Aya Chebbi samt bidrag från representanter för partiet Ennahda, 

där  Monica  Marks  är  min  främsta  källa.  Jag  kommer  även,  för  att  visa  på  varför  synen  på 

jämställdhet skiljer, att granska debatten genom post-kolonial feminism.

För att uppnå detta syfte är min primära frågeställning:

• Hur och varför skiljer sig definitionen av begreppet jämställdhet hos olika aktörer inom den 

tunisiska debatten?

Följande frågeställningar ska vägleda arbetet fram till den primära frågan:

• Hur definieras jämställdhet utifrån internationella konventioner respektive inom religiösa 

ramar? 

• Vilka  är  de  primära  argumenten  hos  de  olika  aktörerna  för  att  stödja  sin  definition  av 

jämställdhet?

1.3 Bakgrund

För att förstå det som pågår i Tunisien idag måste vi känna till dess historia. I detta avsnitt kommer 

jag redogöra kort för Tunisiens politiska historia;  hur landets första konstitution såg ut;  för hur 

kvinnors rättigheter  behandlats i  olika juridiska dokument samt för existerande kvinnorörelser  i 

2



Tunisien. Med ökad kunskap i dessa frågor vill jag skapa förståelse för den historiska kontext som 

ligger till grund för den debatt som sedan kommer granskas i min analys.

 20-talets  Tunisien  präglas  av  kolonialvåld  men vid  den  här  tiden  börjar  nationalistiska 

reformrörelser att växa fram; grupper som strider för nationellt erkännande och självständighet men 

också för alla barns rätt till  utbildning, jämställdhet mellan kvinnor och män och ändringar i de 

lagar som är till skada för kvinnor. Kvinnan skulle komma att bli en symbol för nationen, nationens 

moder; något som lyfter upp henne till höjder hon inte tidigare varit på. Den nationalistiska vågen 

som växer och som så småningom bidrar till att Frankrike släpper taget om Tunisien gör det möjligt 

för Habib Bourguiba, Tunisiens förste president, att 1956 utforma  The Personal Status Code  till 

gagn  för  kvinnor  och  därför  hela  samhället  som  helhet.3 Koden  består  utav  167  artiklar  och 

behandlar främst familjerätt. Några artiklar som väcker uppseende när de skrivs är att ingen flicka 

under 15 år; att ett äktenskap som saknar samtycke från båda parter är ogiltigt samt artikeln som 

förbjuder polygami.4

 I april 1956 formar Habib Bourguiba landets första oberoende regering och 1957 väljer den 

då etablerade och lagstiftande  Constituent assembly Bourguiba till Tunisens förste statschef.5 The 

Personal Status Code ligger till grund för den tunisiske konstitutionen som sedan skrivs år 1959 

samt för andra nationella lagstiftningar. Språket i Tunisiens första konstitution som en republikansk 

suverän stat talar för jämställdhet. Orden man och kvinna nämns inte, i konstitutionen görs ingen 

åtskillnad mellan kvinnor och män och därav heller inga åtskillnader mellan rättigheter för kvinnor 

och män. Istället vänder sig konstitutionen till medborgaren av Tunisien som tilldelas rättigheter, 

skyldigheter och friheter i egenskap av att vara just medborgare. Artikel 6 i konstitutionen är den 

artikel som bäst reflekterar den grund som lades för rättigheter när konstitutionen skrevs 1959. ”All 

citizens have the same rights and obligations. All are equal before the law.”6

Året är 1987 och Zeni el-Abidine Ben Ali utnämns till premiärminister. Ben Ali kör bort 

Bourguiba och skyller på dennes psykiska ohälsa och efter en blodig palatskupp antar Ben Ali på 

egenhand presidenttiteln.  Han utlovar en gradvis övergång till  demokrati  men i  valen 1989 och 

1994 vinner han utan motstånd. När flerparti-val införs 1999 är valet fortfarande ensidigt och Ben 

Ali vinner således med stor majoritet.7  

Under Ben Alis styre upplever Tunisien en stadig ekonomisk tillväxt. Landet hyllas utifrån 

för sin progressiva inställning till kvinnors rättigheter och för sina ekonomiska reformer. Men en 

3  Charrad,  Mounira  M.,  States  and  women's  rights:  the  making  of  postcolonial  Tunisia,  Algeria,  and  Morocco, 
University of California Press, Berkeley, 2001 s. 735-737. 
4 The Tunisian law of the personal status, 1957.
5 Perkins, Kenneth J., A history of modern Tunisia, Cambridge University Press, New York, 2004 s. 127-129.
6 The Constitution of Tunisia 1959.
7 Perkins, Kenneth J., A history of modern Tunisia, 2004 s. 185-187.
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stor andel av landets unga är vid den här tiden fortfarande arbetslösa. Konstitutionen tillåter inte 

politiska partier  och grupper  baserade  på religion,  region och språk så partier  som islamistiska 

Ennahda tvingas kämpa i uppförsbacke för att nå officiellt erkännande. Politiska protester förbjuds 

och  organisationer  som  arbetar  för  mänskliga  rättigheter  anklagar  Ben  Ali  för  att  godtyckligt 

arrestera och misshandla medlemmar ur oppositionen. Ben Alis  totalitära regim är känd för sin 

nolltolerans mot all slags opposition och kritik mot presidenten, samt för att förbjuda större delen av  

utländsk och arabisk press och journalistik och de delar av internet som de anser vara farliga.8

Startskottet för upproren mot den sittande Zeni el-Abidine Ben Ali går i december 2010 då 

Tunisiske Mohammed Bouazizi på öppen gata väljer att tända eld på sig efter att ha blivit förbjuden 

att sälja frukt och grönsaker utan tillstånd. Protesterna hämtar stöd i sociala medier och växer fort.  

Ben Ali skyller inledningsvis upproren på extremister och terrorister men byter så småningom taktik  

och uttrycker djup ånger för de demonstranter som mist livet och lovar samtidigt att inte ställa upp i 

kommande val 2014. Hans löfte dämpar inte oroligheterna och är både för lam och för sent ute för 

att  stoppa den spridande löpelden. Dagen efter utlåtandet, den 14 januari  2011, lämnar Ben Ali 

landet.9

1.3.1 Kvinnors rättigheter i Tunisien före den arabiska våren

Många må ha föraktat Ben Alis regim, men många tunisier är stolta över det sekulära styre som 

trotsat  den  muslimska  majoriteten  i  landet  och  över  den  progressiva  lagstiftningen  angående 

kvinnors rättigheter.10 Tunisien är det land bland arabnationerna som ur ett västerländskt perspektiv 

och definition av vad universella mänskliga rättigheter är har kommit längst i frågan om kvinnors 

rättigheter.  Tunisiens  Personal  status  code från  1956,  en  samling  lagar  som  främst  reglerar 

familjerätt och jämställdhet mellan män och kvinnor och anses vara Habib Bourguibas stora verk, är  

långt  mer  liberal  än  sina  motsvarigheter  i  grannländerna.  Genom  denna  förbjöd  Bourguiba 

polygami, han legaliserade abort och han gjorde det möjligt för kvinnor att rösta och att skilja sig.11

Tunisien har ratificerat  The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination  

Against Women (CEDAW). Vid ratificeringen gjordes dock reservationer mot de artiklar som stred 

mot  Tunisiens  nationella  konstitution  och  personal  status  code; bland  annat  de  som beträffar 

arvsrätt,  att  som  kvinna  föra  över  sin  nationalitet  till  sitt  barn  samt  diverse  rättigheter  inom 

8 Haddad, Bassam, Bsheer, Rosie & Abu-Rish, Ziad (red.), The dawn of the Arab uprisings end of an old order?, 
Pluto Press, London, s. 50.

9 Ben Mhenni, Lina, Tunisian girl = [Bunayyah tūnisīyah] : en bloggares berättelse om den arabiska våren, Sekwa, 
Helsingborg, 2012.

10 ICAN, What the Women Say: The End of the Beginning: Tunisia’s Revolution and Fighting for the Future, april 
2012. s. 2.

11 The UNESCO Courier, Women conquering new expanses of freedom, 2011, s. 29.
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äktenskap,  exempelvis  äganderätt  och  vårdnad  av  barn  vid  skilsmässa.12 Reservationerna  mot 

CEDAW visar på att Tunisien, vid tiden före upproren, likt många länder runt om i världen, trots sin 

relativt liberala personal status code inte fullt ut motarbetat den manliga norm och privilegium som 

stora delar av samhället vilar på.13 

Historiskt sett har Tunisien haft en stark, oberoende och i stort sett sekulär kvinnorörelse. 

Med jämställdhet högt upp på Ben Alis agenda, möjligtvis för att främja sina relationer med Europa 

eller för att visa på progressiv politik, hände det att dessa kvinnorörelser ibland attackerades och 

anklagades för att  vara i  maskopi och i  linje med diktatorn.  Men organisationerna fortsattw att 

kämpa, beslutna att uppnå riktig jämställdhet. Det Tunisiska Förbundet för Demokratiska Kvinnor 

(ATFD) med Sana Ben Achour i täten är en av Tunisiens ledande kvinnoorganisationer som arbetat  

hårt för att behålla sitt oberoende under Ben Alis år som president och som även spelat en stor roll  

för kampen för demokrati under den arabiska våren.14

Även  religiösa  kvinnor  förespråkar  offentligt  kvinnors  rättigheter  men ur  religiöst  lärda 

perspektiv. De vänder sig mot mans-dominerade tolkningar av religiösa texter och lagar som de 

menar är direkt  diskriminerade mot kvinnor och strävar istället mot en omtolkning som gynnar 

kvinnor.

1.3.2 Politiska Tunisien efter arabiska våren

Den 23 oktober 2011 hålls Tunisiens första fria demokratiska val. Fler än 100 partier ställer upp 

med representanter i valet, en stor skillnad från tidigare val då enbart det sittande partiet har tillåtits 

kandidera. Valdeltagandet är högt, vid dagens slut uppges 90 procent av befolkningen ha lagt sina 

röster. Vad som röstas fram är en 217 platser stor constituent assembly som kommer att utarbeta en 

ny konstitution samt välja en president. Det islamistiska partiet Ennahda vinner valet och tilldelas 

91 platser i den nya assemblyn, något som resulterar i blandade känslor inom landet. För Ennahdas 

anhängare visar valets resultat på ”hur balans kan uppnås mellan modernitet och islam”, och för 

dess kritiker är resultatet ett tecken på att återuppväckt religiös politik kan sätta Tunisiens sekulära 

tradition i riskzonen”.15

Ennadha, partiet som vilar på muslimska värderingar, fick inget officiellt erkännande under 

Ben Alis regeringstid. Ennahda benämns både som ett muslimskt och som ett islamistiskt parti; 

benämningarna varierar både utanför och inom partiet och beror på hur uppfattningen om partiet ser 

ut.  Att  benämna  partiet  som  islamistiskt  skapar  negativa  associationer,  men  denna  definition 

12 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm.
13 The UNESCO Courier, Women conquering new expanses of freedom, 2011. s. 29.
14 ICAN, What the Women Say, 2012. s. 4.
15 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15442859.
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används även inom partiet av de som hävdar att Ennadha är ”Guds parti”.16 Ledaren för Ennahda 

som också är  Tunisiens premiärminister är  idag Hamadi Jebali.  President  för  landet  är  Moncef 

Marzouki.  Marzouki  är  medlem  i  Tunisiens  numera  andra  största  parti,  the  Congress  for  the  

Republic. De tre största partierna i Tunisiens nya contstituent assembly är Ennahda som vann valet 

med 41,47 procent och därför besitter 91 platser; the Congress for the Republic med 29 platser och 

det socialdemokratiska partiet Ettakattol med 20 platser. Den nya församlingen är alltså en skiftande 

politisk enhet; Ennahda är konservativt och islamistiskt och de två andra partierna är sekulära och 

socialdemokratiska.  Eftersom  Ennahda  har  majoritet  i  församlingen  återspeglas  detta  i  den 

konstitution som just nu utformas, men för att den färdiga konstitutionen ska gå igenom röstning 

och träda i kraft måste två tredje delar utav församlingen ge den sitt godkännande.17

Tunisiens ministerråd antog den 16 augusti 2011 ett förslag om att lyfta alla reservationer 

utom en som landet tidigare haft på CEDAW vilket innebär en klar framgång för implementering av 

kvinnors rättigheter i Tunisien. Avlägsnandet av reservationerna innebär ett erkännande för kvinnor 

och mäns lika roller  inom äktenskap och ger kvinnor rätten att själv fatta  beslut om sina barn. 

Reservationen som kvarstår innebär dock att Tunisien inte kommer implementera CEDAW i de fall 

då artikeln strider mot den nationella konstitutionen. Human Rights Watch uppmanar Tunisien att ta 

bort  även denna reservation,  då  inget  land bör  använda sin  egen  konstitution  som ursäkt  eller 

hänvisning för att inte implementera internationella överenskommelser.18

1.4 Material och avgränsningar

Tunisiens nya constituent assembly arbetar just nu med att utforma en ny konstitution. När Ennahda 

vann valet 2011 utlovades en ny konstitution färdig att röstas igenom inom ett år efter valet, vilket 

skulle varit i oktober 2012. Så blev inte fallet, men det första utkastet av den nya konstitutionen 

publicerades den 8 augusti 2012. Det är alltså denna föreslagna konstitution som ligger till grund för 

den debatt som uppstått kring vissa av dess artiklar och kvinnors rättigheter i Tunisien. Jag kommer 

inte själv att analysera konstitutionens olika artiklar, mitt primärmaterial är den aktuella debatten 

och mitt arbete består i att titta på olika aktörers analyser av artikel 28.

Eftersom  mitt  arbete  består  i  att  granska  den  pågående  debatten  kring  den  föreslagna 

konstitutionen så är mitt primärmaterial till stor del normativt. De som i min uppsats representerar  

universella  mänskliga  rättigheter  och  anklagar  konstitutionen  för  att  vara  bakåtsträvande  är 

bloggerskor och nätaktivister. Mina främsta källor är Wafa Ben Hassine och Aya Chebbi. Jag har 

16 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15442859.
17 http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/know_transfer/constitutional_reform_in_arab_/tunesien.cfm.
18 http://www.hrw.org/news/2011/09/06/tunisia-government-lifts-restrictions-women-s-rights-treaty.
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valt att använda mig av nätaktivister eftersom de spelade en vital roll under den arabiska våren. Aya 

Chebbi  är  en  av  de  bloggerskor  som  följde  sitt  folk  när  de  gick  från  att  vara  hundratal  till  

hundratusental på de tunisiska gatorna, allt medan den professionella journalistkåren firade jul eller 

bevakade nyheter om mellanstatlig storpolitik. Nätaktivisterna fanns på plats när det ”lilla skitlandet 

Tunisien”19 reste  sig,  men glömdes  bort  då  det  small  i  stormakterna  Libyen  och  Egypten  och 

världens journalister tog ser ner till norra Afrika. Aya Chebbi var bland andra nätaktivister en del av 

revolutionen; på plats i kampen för frihet och rättigheter. Jag vill göra deras röst hörd igen. 

Wafa Ben Hassine är skribent för den oberoende och tunisiske bloggen Nawaat som var 

förbjuden  under  Ben  Alis  styre.  Wafa  Ben  Hassine  studerar  internationell  rätt  vid  Denvers 

universitet  i  USA och har examen i  statsvetenskap. I  Nawaat skriver hon inlägg om mänskliga 

rättigheter, regional utveckling och yttrandefrihet.

”Vi är fria”, skriver Lina Ben Mhenni och syftar på bloggarna. När Tunisien reste sig höll 

sig de flesta experter och politiker borta och lämnade bevakningen åt bloggarna. Lina Ben Mhenni 

är en tunisisk tjej som efter att  ha upplevt arabiska våren och Tunisiens revolution på plats har 

skrivit en kort bok i ämnet; Tunisian girl, en bloggares berättelse om den arabiska våren. Boken har 

för mig spelat en viktig roll i att skapa förståelse och en bild av revolutionen. Trots att Lina Ben 

Mhenni  inte  direkt  bidrar  med relevanta  argument  i  den här  debatten så är  boken väl  värd att  

nämnas.

För att stärka argument från de kvinnor som anser att den nya konstitutionen bör ändras 

kommer jag ta hjälp av några av de experter som deltar i debatten; representanter från politiska 

partier samt uttalanden från Förenta Nationerna.

Den som står för mitt primära material i fråga om att representera Ennahda i debatten, är 

Monica  Marks.  Monica  Marks  är  doktorand  i  Mellanöstern-studier  vid  St.  Antony's  College  i  

Oxford och specialist på tunisiska islamistiska rörelser och deras syn på kvinnors rättigheter. Hon är 

beläst i partiet Ennahda och ger i denna uppsats en bild utav partiet som överensstämmer med deras 

egna värderingar. Att använda medlemmar i Ennahda vore att föredra för att göra partiet rättvisa i 

analysen, men både material från Ennahda samt dess partimedlemmar är övervägande på arabiska 

och franska. Då jag inte vill förlita mig på egna översättningar av detta material anser jag det mer 

rättvist  att  använda  Monica  Marks  debattinlägg.  Att  Marks  är  amerikansk  och  bosatt  utanför 

Tunisien kan få valet  att  använda henne i  min  uppsats  att  framstå som ogenomtänkt,  då hon i  

egenskap  av  utomstående  och  västerländsk inte  möjligen  kan  förstå  ett  islamistiskt  parti.  Men 

Marks är både ordentligt beläst i Ennahda men också är en av huvudpersonerna inom debatten, där 

19 Ben Mhenni, Lina, Tunisian girl = [Bunayyah tūnisīyah] : en bloggares berättelse om den arabiska våren, 2012 
förord.
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hon delger åsikter som reflekterar Ennahdas politik. Därav är hon en god och rättvis representant för 

Ennahda.

Deltagarna i debatten kring kvinnors rättigheter i Tunisien är många och finns i stora delar 

av världen, men jag har i min analys valt att använda mig av personer som på något sätt är bunden 

till Tunisien eller den arabiska våren. De som representerar delar av mitt primärmaterial är antingen 

från Tunisien eller skribenter för tunisiska tidningar. Undantaget skulle vara Monica Marks med sin 

amerikanska härkomst, men med hennes bakgrund som forskare i Ennahda och andra islamitiska 

rörelser anser jag att hon är representativ ändå. Förenta Nationerna är direkt knytet till det som sker 

i Tunisien och spelar en roll i  min uppsats som ett överstatligt organ och är med för att styrka  

bloggerskornas argument kring universalism och mänskliga rättigheter så som de är utformade i 

internationella dokument. Att inte använda andra utländska experter och observatörer är alltså ett 

medvetet val då jag önskar att fördjupa mig i den tunisiska debatten.

1.4.1 Källkritik

Det preliminära utkastet av Tunisiens nya konstitution går än så länge bara att finna på arabiska.  

Eftersom jag inte talar arabiska utgör detta en svårighet i mitt arbete då jag måste förlita mig på 

sekundära källor  och andrahands-översättningar.  Problematiken ligger i  att  vem det  än är i  den 

mediala världen som översätter, så tenderar översättningen att bli subjektiv. Min lösning på detta är 

att använda två olika översättningar och sedan analysera argumenten bakom översättningen.

Att jag har valt att analysera primärmaterial som till stora delar är normativt och subjektivt 

beror på att jag är ute efter att skildra de olika åsikterna och argumenten i debatten; mitt syfte är inte 

att bedöma situationer eller avgöra huruvida kvinnors rättigheter faktiskt tagit ett steg fram eller 

tillbaka. De personer som i denna uppsats representerar den pågående debatten är pålästa, insatta 

och representativa för de sidor de argumenterar för.
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2 Teori och Metod

2.1 Teoretiska utgångspunkter

Jag kommer i det här avsnittet att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

min analys senare i uppsatsen. Jag har valt teorier som jag anser lämpliga för att göra de olika 

deltagarna  i  den  aktuella  debatten  rättvisa.  Att  använda  ett  genusperspektiv  på  min  studie  är 

nödvändigt för att besvara de frågor jag har och därmed relativt givet för min studie. Med dessa 

teoretiska verktyg blir  det  möjligt  att  utskilja  patriarkalt  präglade normer,  lagar,  uttalanden och 

definitioner av olika rättigheter. Men för att granska och problematisera de aktuella uttalandena, 

blogginläggen och partirepresentanters bidrag behöver jag mer än så. Jag har därför valt att använda 

mig av olika grenar av den feministiska teorin.

För  att  analysera  de  bidrag  som  utmålar  konstitutionen  som  ett  bakslag  för  kvinnors 

rättigheter  och  anklagar  det  demokratiskt  valda  och  islamistiska  partiet  Ennahda  för  att  vara 

bakåtsträvande kommer jag använda den feminism som ibland benämns som ”universell”20. Genom 

att  använda  den  universella  feminismens  ideologi  med  belägg  från  internationella  traktat  om 

kvinnors rättigheter hoppas jag kunna reflektera dessa bidrag väl.

De som representerar Ennahda menar att partiet förespråkar jämställdhet mellan män och 

kvinnor;  att  dess politik  innebär  lika rättigheter och  friheter  för  båda  kön.  För  att  förstå  dessa 

argument kommer jag att använda en teori kring begreppet equity; en teori som bygger på rättvisa 

och en tolkning av muslimska religiösa texter för att främja kvinnors rättigheter. Att använda denna 

teori till att analysera bidrag från Ennahdas representanter ger mig en möjlighet att identifiera mig 

med samt förstå den religiösa delen av Tunisiens kvinnor.

Jag kommer att använda en post-kolonial feministisk teori för att placera Ennahdas syn på 

jämställdhet  i  en  kontext  där  det  finns  utrymme  för  olika  former  av  jämställdhet  och  för  att  

problematisera  den  kritik  som  från  västerländska  håll  riktats  mot  Ennahdas  värderingar.  Jag 

kommer genom post-kolonial feminism att förklara varför synen på jämställdhet mellan män och 

kvinnor skiljer sig och visa på att rättigheter inte ser likadana ut för världens alla kvinnor.

2.1.1 Hegemonisk feminism och universella kvinnliga rättigheter

Feminism är inte ett enhetligt begrepp. Det är ett skiftande begrepp som fylls beroende av vad som 

är feminism för dig, och det kan därför vara svårt att göra en allmän definition. Men det går att 

urskilja  gemensamma  grunder  i  de  olika  ”feminismerna”.  Jane  Freedman  sammanfattar  dessa 

20 Jag skriver universell inom citationstecken eftersom det kan diskuteras huruvida någon feminism är universell, men 

jag kommer i fortsättningen att skriva det utan citationstecken.
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grunder i sin bok Feminism: en introduktion;

Feminismer  uppmärksammar  kvinnors  underordnade  position  i  samhället  och  den 

diskriminering  kvinnor  utsätts  för  på  grund  av sitt  kön.  Dessutom kan man hävda  att  alla 

feminister kräver förändringar i den sociala, ekonomiska, politiska eller kulturella ordningen för 

att motverka och så småningom undanröja denna diskriminering av kvinnor.21

På internationell nivå definieras juridiskt kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter, de är lika 

okränkbara  och  nödvändiga  som  alla  universella  rättigheter.  Det  finns  flera  internationella 

dokument  och överenskommelser  nedskrivna  för  att  skydda kvinnans rättigheter.  Men eftersom 

kvinnan traditionellt har förpassats till den privata sfären och getts en underordnad roll i samhället 

har  hon  i  många  fall  blivit  utesluten  från  dessa  definitioner  och  tolkningar  av  de  mänskliga 

rättigheterna. Detta bidrar till att kvinnor ofta blir dubbelt utsatta; de utsätts för diskriminering på 

grund av sitt kön men också för samma kränkningar av de mänskliga rättigheter som män utsätt för.  

De främsta skölderna för  kvinnors  rättigheter  inom folkrätten  är  The Universal  Declaration of  

Human Rights (UDHR), The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against  

Women (CEDAW) och Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW).22 De 

främsta målen för dessa konventioner är att eliminera all form av könsbaserad diskriminering och 

våld mot kvinnor både i den privata och offentliga sfären.

Begreppet hegemonisk feminism definierar den process som bestämmer vad feminism än, 

vem som är feminist, vilka problem som är feministiska och vad som är rätt, normalt och möjligt 

inom den feministiska diskursen.23 Utan att säga att någon feminism är mer rätt än någon annan så 

finns det ändå en version av feminism och en bild av hur kvinnors rättigheter bör se ut som är mer 

etablerad och kanske mer vedertagen än andra. Det är den västerländska feminismen, den som rent 

begreppsmässigt  växte  fram i  Europa  på  sena  1800-talet  och  som idag är  upplyft  till  att  vara  

universell, då det är den som präglar våra internationella traktat om kvinnors rättigheter.24

CEDAW artikel 1:

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean 

any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose  

of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their 

marital  status,  on a  basis  of  equality of  men and women,  of  human rights  and  fundamental  

21 Freedman, Jane, Feminism: en introduktion, 1. uppl., Liber, Malmö, 2003 s. 7.
22 Amnesty International; Women’s human rights: A Fact Sheet, 20 Juli, 2005.
23 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2005 s. 82.
24 Freedman, Jane, Feminism: en introduktion, 2003 s. 9.
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freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.25

Artikeln ovan är hämtad ur CEDAW och representerar nödvändig implementering av universella 

kvinnliga rättigheter. Artikel 1 ur CEDAW kommer ligga till grund för den del av min analys där  

jag granskar den del av debatten som menar att konstitutionen innebär ett bakslag för kvinnors 

frihet. Enligt denna artikel är all form av diskriminering mot kvinnor förbjuden.

2.1.2 The theory of equity -”difference on a basis of fairness”

För att förstå och kunna redogöra för  the theory of equity använder jag mig av Rebecca Foley's 

artikel Muslim Women's Challenges to Islamic Law. Foley redogör för samt diskuterar i sin artikel 

feministers strävan att reformera islam och tolka religiösa texter för att främja kvinnors rättigheter. 

Hon lägger fram två olika strategier för att främja jämställdhet; en strategi genom equity  och en 

genom equality.26 Hon använder muslimska kvinnor i Malaysia som kontext men jag anser att teorin 

om equity är applicerbar på det bidrag som i min analys representerar Ennahda.

Det finns flera feministiska teorier som syftar till att tolka islams heliga texter för att främja 

kvinnors  rättigheter  i  muslimska  samhällen  men  de  strävar  inte  alla  efter  lika  grunder  för 

rättighetsinnehav  eller  av  samma  definition  av  relationen  mellan  män  och  kvinnor.  De  olika 

teorierna korsar varandra i vissa avseenden medan de skiljer sig i andra. Teorin kring equity, rättvisa 

översatt  till  svenska, är  en strategi som tolkar islams heliga texter,  exempelvis Koranen, för att 

förena kvinnors rättigheter med nationell lagstiftning. Anhängarna till teorin om equity utmanar inte 

kvinnor  och  mäns  traditionella  roller  eller  den  accepterade  uppdelning  av  arbete  som  finns  i 

muslimskt inrotade samhällen. Enligt denna teori resulterar kvinnor och mäns medfödda egenskaper 

i  separata  roller  både  inom offentliga  och privata  sammanhang.  Kvinnor  är  bäst  lämpade som 

mödrar och hustrur och till arbete i den inhemska miljön, medan mäns roll är att försörja fru och 

familj genom att jobba utanför hemmet. 

Genom att yrka på denna sorts jämställdhet och genom att inte utmana mäns traditionellt 

överlägsna position i samhället kan kvinnan behålla stöd från sin make och kvinnors rättigheter kan 

då etableras inom detta ramverk. Kvinnor erhålls här igenom rätten att av sin man kräva mat, kläder 

och bostad. Rättigheterna för män och kvinnor definieras och utformas olika men är lika i värde; 

därav ”difference on a basis of fairness”.

Grundprincipen för strategin för tolkning av islams heliga texter genom equity blir tydligare 

25 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1249 U.N.T.S 13. 18 december 1979 
art 1.

26 Foley, Rebecca, Muslim Women's Challenges to Islamic Law, International feminist journal of politics, 6:1, 2004, s. 
53-54.
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om vi ställer den mot strategin om  equality –  jämställdhet.  Denna form av strategi för att skapa 

”muslimsk jämställdhet” argumenterar för total jämställdhet mellan kvinnor och män och syftar till 

en  modern  tolkning  av  heliga  texter.  Strategin  om  equality  avvisar  medfödda  och  biologiska 

skillnader som en grund för olika rättigheter och anser att dessa bör vara lika. Utifrån teorin om 

equality  betyder lika rättigheter att kvinnor och män bör behandlas och värderas lika inom alla 

områden i livet och att alla skyldigheter, även de som utförs inom hemmet, ska fördelas lika.

Teorin om equity strävar alltså efter rättvisa och en form av jämställdhet baserad på kvinnor 

och mäns biologiska egenskaper. Kvinnor erkänns och förtjänar rättigheter i the islamic community 

genom att vara mor, fru och genom att, oavlönat, ta hand om hemmet. Hon har lov att arbeta utanför 

hemmet men då under vissa förutsättningar; att hon har fått tillstånd av sin man och att det inte  

hindrar henne i att utföra sina primära plikter.27

2.1.3 Post-kolonial feminism

Post-koloniala teorier fokuserar på komplexa förhållanden kring imperialism. Dess strävan ligger i 

att förstå den komplexa konstruktionen av kolonisatören och den koloniserade och de undersöker 

strategier som används av koloniserade nationer i strävan att avkoloniseras. Post-koloniala teorier 

utgår från att imperialism handlar om mer än en nations styre över en annan; att det är en process  

som påverkar och genomsyrar alla institutioner hos den koloniserade.28 Att placera post-koloniala 

teorier inom ramen för analys av dominerande världsmakter och dess underordnade innebär att 

fokusera på de människor som på olika kontinenter och i olika nationer är ekonomiskt, politiskt och 

kulturellt underlägsna ett fåtal världsmakter. En post-kolonial analys blir därför ett sökande efter 

svar och för förändring av inrotade globala strukturer av förtryck och exploatering.29

Chandra Talpade Mohanty är en framstående post-kolonial  och transnationell  feministisk 

teoretiker  och  författare  till  den  uppmärksammade  artikeln  Under  Western  Eyes:  Feminist  

Scholarship och koloniala diskurser från 1984 där hon talar om felslut inom den västerländska och 

dominerande feministiska diskursen. Hennes kritik är riktad mot analytiska antaganden som görs 

inom den feministiska diskursen om kvinnor i den ”tredje världen”. Det första felaktiga antagandet 

är  det  att  kvinnor  utgör  en homogen grupp med en identisk strävan och likasinnade intressen; 

oberoende  av  situation  och  plats eller  faktorer  som klass,  etnicitet  eller  ras.  Chandra  Talpade 

Mohanty ifrågasätter  hur den feministiska diskursen okritiskt förhåller  sig till  universalism och 

kross-kulturella normers giltighet. Genom dessa antaganden skapas en homogen uppfattning om 

27  Foley, Rebecca, Muslim Women's Challenges to Islamic Law, 2004,  s. 59-61.
28  Donaldson, Laura E & Kwok, Pui-lan (red.), Postcolonialism, feminism, and religious discourse, Routledge, New 

York, 2002 s. 100-102.
29  Donaldson, Laura E & Kwok, Postcolonialism, feminism, and religious discourse, s. 102.

12



förtryck mot kvinnor, vilket i sin tur producerar en bild av ”tredje världens kvinna” som lever ett liv 

präglat  av än värre  förtryck i  egenskap av att  vara både  kvinna  och medborgare av den tredje 

världen. Vad Mohanty förmedlar genom sin artikel och som ligger till grund för den post-koloniala 

feminismen är att det inte finns något universellt patriarkalt ramverk för hur förtryck mot kvinnor 

yttrar sig världen över; kvinnor har olika intressen och mål och förtryck är alltid kontextberoende.30

Utifrån post-kolonialt feministiska perspektiv kritiseras den västerländska feminismen för att  

förklara sig själv som universell och för att stänga dörren för andra möjliga versioner av teorin. Är 

den västerländskt skapade feminismen universell eller kan det finnas utrymme för fler tolkningar, 

prioriteringar och värderingar? Maria Romeros menar att  den sociala och ekonomiska framgång 

som gjorts under feministiska vågor, exempelvis i Sverige, är strukturellt kopplat till exploatering 

och förtryck av andra kvinnor. ”Feminismer” skapas och formas i olika ekonomiska, politiska och 

religiösa rum. Särskilda former av feminism gynnar därför automatiskt vissa kvinnor medan den 

hindrar andra. Någon form intar en hegemonisk ställning inom diskursen, inom feminismen brukar 

den heta ”den vita feminismens hegemoniska position”. Om vi medger detta erkänner vi att vår 

egen framgång hör samman med andra kvinnors utanförskap. Feminismen skapar, om än omedvetet 

och i ovilja, ”den andra kvinnan”.31

2.2 Metod

Min uppsats har genomförts genom en kvalitativ form av diskussionsanalys. Jag har gjort en analys 

av  en  kampdiskussion;  en  debatt.  Genom  att  väva  samman  bidrag  från  olika  personer  kan 

diskussionsanalysen gå under metoden textanalys. Genom att i slutet av min analys studera varför 

debatten är uppdelad mellan så skilda sidor och teorier kvinnor emellan, har jag rört mig utanför att 

bara undersöka åsikterna inom diskussionen utan även till viss del sett till de sociala faktorer och 

omständigheter som ligger till grund för debatten, något som är klassiskt för en diskussionsanalys.32 

Det kvalitativa arbetet i min uppsats består i att jag har valt ut ett antal bidrag som är representativa 

för det material som kan svara på min frågeställning. Jag har inte arbetat efter mängd, utan i detalj 

studerat och analyserat ett få antal bidrag. Fokus har legat på att försöka hitta ”rätt” personer snarare  

än att representera en bred grupp aktörer i debatten. 

Jag har, som ni märker i nästa del, arbetet växelvis och om vartannat så att redogörelse och 

analys sker samtidigt. Genom att använda två olika teorier mot varandra har jag kritiskt analyserat  

30 Mohanty, Talpade, Chandra, Under western eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, Feminist Review, 
No. 30 (Autumn, 1988)  s. 64-65.

31 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämställdhetens landskap, 
2005 s. 82-85.

32   Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001 s. 206-207.
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dessa  bidrag  och  plockat  ut  delar  som  är  relevanta  för  studien.  Vid  den  skriftliga  delen  av 

uppsatsprocessen har jag sedan skapat redogörelse och analys i samma sammanhang. De texter jag 

analyserat  är  olika  skriftliga  bidrag  i  debatten  i  form  av  blogginlägg,  tidningsintervjuer  och 

debattartiklar. Bidragen är utvalda efter att ha gjort en bredare forskning i debattens aktörer och 

material. Den kvalitativa metoden har använts så att analysen av mitt aktuella material bidragit till  

att  synliggöra  bakomliggande  argument,  strukturer  och  svara  på  mina  frågeställningar.  Jag  har 

genom hela uppsatsprocessen varit kritiskt hållen till mitt material. Detta betyder att jag jämfört 

olika argument och kontrollerat deras giltighet; jag har granskat mina källor genom att kontrollera 

deras mediala och offentliga erkännande; hur etablerade är de och hur väl representerar de sina 

läsare? 

Det första skedet i min uppsats, efter att ha läst in mig på den mediala situationen kring 

kvinnors situation i Tunisien, bestod i att söka upp nätaktivister som skrivit eller på något annat sätt 

varit delaktiga i den tunisiska revolutionen. Under detta arbete märkte jag ett tydligt fokus på den 

nya konstitutionen som publicerats några månader tidigare. Från och med detta skede fokuserade 

jag  mina  sökningar  i  fråga  om  bakgrundsfakta,  teorier  och  primärmaterial  kring  begreppet 

complimentarity  på sökmotorerna Summon och Google Scholar.  För att  bemöta den kritik som 

riktats  mot  den  nya  konstitutionen  och  mot  artikel  28  där  kvinnan  definieras  som  mäns 

komplement,  sökte jag efter material  från Ennahda.  Detta visade sig vara  svårare än väntat  då 

merparten av det material som går att hämta från Ennahda och dess partimedlemmar är på arabiska 

och franska.  Istället  växte  en  annan aktör  i  debatten  fram;  Monica  Marks  hade  levererat  flera 

debattartiklar i ämnet där hon kommenterade de diverse anklagelser som riktats mot Ennahda efter 

publiceringen och där hon definierade artikel 28 i sitt enligt henne ”rätta” sammanhang. Efter att ha 

ringat in mitt syfte till att fokusera på debatten kring  complementary i  konstitutionen, valde jag 

teorier som gjorde debattens aktörer rättvisa. Jag valde att granska bloggarna utifrån hegmonisk 

feminism och universella traktat kring mänskliga rättigheter. För att göra Ennahda rättvisa använde 

jag en teori som bygger på tolkningar av islams texter för att främja rättigheter och jämställdhet.  

Genom att använda två så motpoliga teorier blev debatten mer intressant att reflektera. 

Jag valde att göra en diskussionsanalys av den pågående debatten eftersom jag ville, på ett 

rättvist sätt och från båda håll i diskussionen, reflektera över kvinnors framtid i Tunisien. Detta 

eftersom  det  som  västerländskt  skolad  var  lätt  att  utan  djupare  kunskap  i  ämnet  tvivla  över 

Ennahdas politik. Genom att använda diskussionsanalytiska verktyg ges båda sidor i debatten en 

chans  att  övertyga  sin  publik  om  den  nya  konstitutionens  verkliga  innehåll  och  betydelse  för 

framtiden. Ennahda som ett folkligt framröstat parti i det ”nya fria Tunisien” förtjänar en rättvis  

granskning. Av denna anledning har jag valt  att  använda diskussionsanalys som metod för min 
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uppsats. Deltagarna i den aktuella diskussionen ges genom denna metod utrymme att debattera inför 

samma publik och efter samma villkor. 
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3 Resultat och analys

I den här delen kommer jag med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter; hegemonisk feminism, 

teorin om  equity och postkolonial feminism, samt med hjälp av diskussionanalytiska verktyg att 

granska den pågående debatt som uppstått kring artikel 28 i Tunisiens föreslagna konstitution från 

2012. Jag kommer att presentera den aktuella artikeln för att sedan redogöra för samt analysera de 

argument som lagts fram på de två olika sidorna i frågan i debatten – från de som hävdar att artikeln 

strider mot universella kvinnliga rättigheter samt från de som hävdar att artikeln är en definition av 

jämställdhet. Jag kommer sedan att analysera debatten utifrån post-kolonial feminism, detta för att  

skapa förståelse och visa på att det finns olika sätt att se på jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Den aktuella artikeln i konstitutionen är artikel 28, artikeln som behandlar kvinnans roll 

inom nation och familj.

Artikel 28

 « الوطنتضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء   

ويتكامل دورهما داخل الأسرة

ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات 

33 ـ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة 

Detta är en översättning av artikeln gjord av den tunisisk-amerikanska aktivisten Wafa Ben Hassine;

1. The state guarantees the protection of women’s rights and gains, following the principle of 

complementarity with man, their roles being made complete within the family structure, and 

as man’s partner in developing the country. The state guarantees equal opportunity for women 

in  all  domains.  The  state  guarantees  to  combat  all  types  of  violence  committed  against 

women.34

Detta är en översättning av Monica Marks;

2. The state guarantees the protection of women and supports their achievements, considering 

them as men's true partners in building the nation, and their [men's and women's] roles fulfill 

one  another  within  the  family.  The  state  guarantees  equal  opportunity  between  men  and 

women in carrying out different responsibilities. The state guarantees the elimination of all 

forms of violence against women.35

33 Projet_Brouillon_Constit.pdf New Tunisian constitution 2012.
34 http://nawaat.org/portail/2012/08/03/tunisian-assembly-its-a-mans-world-but-women-can-help/.
35 http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20/complementary_status_for_tunisian_women.
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Då den nya föreslagna konstitutionen ännu inte är officiellt översatt till  engelska, ges debattens 

deltagare en möjlighet att skapa egna översättningar för att  övertyga omvärlden om dess riktiga 

innehåll. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två översättningar är ordet ”complementarity”. 

Wafa Ben Hassine har tolkat artikel 28 utifrån en definition av kvinnan som kompletterande till  

män,  medan  Monica  Marks  väljer  att  översätta  samma  del  av  artikeln  att  kvinnor  och  män 

kompletterar varandra. Det är utifrån dessa olika tolkningar som den aktuella debatten uppstått.

3.1 Aktivister, hegemonisk feminism och universella rättigheter

Det är naturligt att översättningarna varierar beroende på vem som gör den, och även då det gör  

debatten intressant så försvårar det min analys. Artikeln är inte bekräftad rent juridiskt, den har inte 

nått det slutgiltiga steget att röstas igenom och därefter träda i kraft. Inte heller någon översättning 

är ännu bekräftad.  Men för de kvinnor  som inte  står  bakom Ennadha spelar det  ingen roll  om 

konstitutionen är färdig eller om den kommer ändras innan den träder i kraft. För dessa kvinnor är  

den föreslagna konstitutionen ett tillräckligt bevis för partiets islamistiska ådra och för den politik 

de befarat att Ennadha kommer föra.36 Det som skapat debatt i artikel 28 är antydningarna om att 

kvinnors roll i Tunisien är kompletterande till mannens. Hon ska verka som en partner till män i 

fråga om utvecklingen av nationen och inom familjen. Ingenstans i konstitutionen benämns män 

som kvinnans partner eller som kvinnans komplement.

Wafa  Ben  Hassine,  Aya Chebbi  och  Lina  Ben  Mhenni  är  alla  är  stora  namn inom den 

arabiska  bloggsfären.  De  är  så  kallade  nätaktivister.  De  är  kvinnor  som  stod  upp  för  sina 

medborgerliga rättigheter och kämpade bland andra män och kvinnor under revolutionen i Tunisien. 

De tror på de universella kvinnliga rättigheterna som uttrycks i CEDAW men tycker att den nya 

konstitutionen gör det motsatta. De har blivit svikna. Aya Chebbi skriver i sin blogg

Jag känner mig så skamsen att diskutera frågan om jämställdhet och ”komplementaritet" mellan män 

och kvinnor i Tunisien, efter nästan ett århundrade av att garantera dessa rättigheter! Är vi på väg 

framåt eller bakåt i tiden?37

Chebbi jämför Tunisiens demokratiprocess med den i Sudan. Enligt Chebbi misslyckades Sudanska 

muslimska brödraskapets dåvarande ledare Hassan al-Turabi, inspiratör och vän till en av Ennahdas 

frontfigurer – Rashid al-Gannushi, med att upprätta en muslimsk demokratisk stat på grund av hårt 

implementerande av olika Shari'a-lagar.38 Selma Mabrouk som är medlem i Ettakol, ett av partierna 

36 http://nawaat.org/portail/2012/08/03/tunisian-assembly-its-a-mans-world-but-women-can-help/.
37 http://aya-chebbi.blogspot.se/2012/08/equality-is-red-line.html.
38 http://aya-chebbi.blogspot.se/2012/08/equality-is-red-line.html.
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som tillsammans  med  bland  annat  Ennahda  utgör  the  Constituent  Assembly,  röstade  emot  den 

föreslagna  konstitutionen.  Hon  menar  att  konstitutionen  utlämnar  kvinnan  som  en  ”funktion  i 

förhållande till män”, och att tanken på kvinnor och män som kompletterande gentemot varandra 

inte  är en giltig  tolkning av artikel  28 eftersom män ingenstans i  artikeln eller  i  konstitutionen 

benämns som kvinnans komplement; bara kvinnan definieras i termer av mäns komplement och 

partner.39

Ur ett  hegemoniskt  feministiskt  perspektiv  nedvärderas  kvinnans  status  i  artikel  28.  Att 

benämna kvinnans position som partner eller komplement kan skapa ett patriarkalt system som ger 

män  större  makt  och  underminerar  samt  förnekar  kvinnors  rättigheter.  Positionen  kan  hindra 

kvinnor i att åtnjuta fullt medborgarskap och att vara oberoende som människor. Som aktivisten 

Wafa Ben Hassine frågar sig, varför talas det över huvudtaget om kvinnors rättigheter i den nya 

konstitutionen? I konstitutionen från 1959 görs ingen åtskillnad mellan kvinnor och män, fokus 

ligger  istället  på  människans  och  medborgarens  rättigheter.  Att  den  nya  konstitutionen  över 

huvudtaget fokuserar på kvinnors rättigheter tyder på en viss uppdelning och rank av rättigheter.  

Artikeln insinuerar att kvinnor inte kan stå som ensamt subjekt - att de är beroende av mannen. 

Kvinnans grund för att erhålla sina rättigheter blir i egenskap av mannens partner.

Går konstitutionen igenom en röstning utan några krav på ändringar utgör den ett hinder på 

vägen mot total jämställdhet i Tunisien. Inom den hegemoniska feministiska teorin bör män och 

kvinnor  definieras lika,  ha lika roller  både offentligt  och privat  och tillskrivas lika grunder för 

rättighetsinnehav.  Staten  bör  främja  och garantera  lika behandling  framför  lagen  samt  förbjuda 

diskriminering på grund av kön. Kvinnor ska vara fria i att bestämma sina egna roller i sina liv och i 

samhället, utan några restriktioner från statens sida om vad de borde göra eller hur de borde vara. 

Språket i Tunisiens konstitution bör behandla människans eller medborgarens rättigheter och inte 

göra åtskillnad mellan kvinnor och mäns roller i samhället.  

Artiklar i deklarationer som CEDAW och UDHR (Universal declaration of Human rights) är 

möjligen öppna för tolkning. Men Tunisien har skrivit under dessa överenskommelser samt dragit 

tillbaka reservationer från CEDAW; det finns riktlinjer för hur dessa ska implementeras och följas 

och det  är  FN som beslutar  huruvida detta görs eller  ej.  Utifrån universella  och internationella 

överenskommelser så strider artikel 28 i Tunisiens nya föreslagna konstitution mot deras universella 

skyldigheter att skydda mänskliga rättigheter. Detta bekräftade FN:s råd för mänskliga rättigheter då 

The United Nations working group on discrimination against women in law and practice  den 21 

augusti  2012 uppmanade  Tunisens  nya  regering  att  skydda  samt  stärka  insatser  för  att  främja 

jämställdhet och kvinnors rättigheter:

39 http://nawaat.org/portail/2012/11/10/bilan-dun-an-de-legitimite-droits-des-femmes-un-statu-quo-au-gout-de-recul/.

18



The Working Group is concerned that in the drafting of a new Constitution, in particular, its 

article  28,  gains  on  equality  and  women’s  human  rights  and  women’s  status  in  society 

achieved in the last five decades risk being rolled back” said Kamala Chandrakirana, who 

currently heads the UN expert panel.  ”The draft text places women on unequal footing with 

men and does not consider them as independent, full individuals. It delineates their role as 

‘complementary to the one of the men in the family’ and fails to ensure that this provision is 

reciprocal. Rights are guaranteed to women not on the basis of them being entitled to human 

rights by virtue of the fact that they are human, but rather, them being complementary to men. 

Although the text refers to women’s role in nation-building, it conditions this on women being 

‘complementary  to  men,’ thereby failing  to  establish  the  basis  for  full  independence  and 

empowerment of women, and their participation as active citizens for change,40

Kamala  Chandrakirana  sammanfattar  här  det  som  tunisiska  aktivister  genom  hegemonisk  och 

universell feminism betonar. Hotet mot kvinnors rättigheter och rätt till självbestämmande och till 

att vara oberoende som människa ligger i språket av artikel 28 i den nya föreslagna konstitutionen. 

Rådet  menar  att  trots  att  texten  välkomnar  kvinnor  in  i  utvecklingen  av  nationen  så  urholkas 

kvinnors rättigheter då hon välkomnas i egenskap av mäns komplement. Hon berövas genom artikel 

28 möjligheten att delta som en aktiv medborgare för förändring i det samhälle hon lever i. Kvinnor 

förtjänar enligt konstitutionen sina rättigheter genom att vara ett komplement till män. Tunisiens 

nya regering uppmanas av FN att ändra i den föreslagna konstitutionen, detta för att främja den 

jämställdhet som existerat i Tunisien de senaste fem decennierna; kvinnors rättigheter är mänskliga 

rättigheter och grunden för dessa är att man är människa – inte någons komplement eller partner.41   

3.2 Monica Marks och Ennadha genom teorin om equity

Ennahda gör anspråk på att förespråka jämställdhet mellan män och kvinnor, och därav kan vi inte 

utan en analys av dess politik avvisa partiet för att strida mot rättvisa principer om jämställdhet. 

Varför gör Ennahda åtskillnad mellan kön och vad innebär begrepp som ”complementary”? Vad är 

jämställdhet för Ennahda?

I en intervju med det ideella internetbaserade magasinet  Reset-Dialogues On Civilizations 

före det tunisiska valet 2011 svarar Ennahdas ledande kvinnliga representant Souad Abderrahim på 

frågor om partiets politik i fråga om kvinnors rättigheter;

40 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12447&LangID=E.
41 Ibid.
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Our aim is the freedom of all women....We do not question the status of women and the role they 

played in the revolution. Tunisian women are well educated, brilliant, well read. I myself am 

committed,  as  a  person and not  just  as  a  politician,  to  achieving the objectives of  women,  

increasing their involvement in institutions, in political and economic life, and in public life in 

general.42

Antagandet  om en jämn könsfördelning bland de som kandiderade för  de 217 platserna  i  ”the 

Constituent assembly” i valet 2011 betyder att alla partier bör ha haft en jämn uppdelning av män 

och kvinnor på sina listor över kandidater. Så var dock inte fallet  i  valet  2011; få partier satte 

kvinnor överst på sina listor, vilket resulterade i att  enbart  49 kvinnor blev inröstade i den 217 

platser stora församlingen. Partiet som efter valet föregår med bäst exempel är Ennahda, där faktiskt 

42 av de 49 kvinnorna i församlingen kommer ifrån.43

I en artikel i Foreign Policy bemöter Marks den kritik som riktas mot artikel 28 i den nya 

föreslagna konstitutionen. Hon menar att anklagelser om att Ennadha medvetet utformat artikeln i 

syfte  att  urholka  kvinnors  rättigheter  är  falska  och  att  artikeln  är  missförstådd  av  de  sekulära 

muslimer som tolkat definitionen av kvinnan som mäns komplement eller som mäns partner. Det 

som ovan nämnda talare  översätter  som kompletterande tolkar Marks som ”fulfil  one another”. 

Artikeln bör tolkas utifrån att män och kvinnor kompletterar  varandra inom ramen av nation och 

familj.  Denna  relations-terminologi  speglar  Ennahdas  filosofi  om  gemenskap  och  mänskliga 

rättigheter  och  finner  stöd  inom  ramen  av  theory  of  equity.  Istället  för  att  se  de  mänskliga 

rättigheterna i termer om individualism föredrar Ennahda att se människor som sammankopplade i 

ett umma, eller trogen gemenskap, som består av olika men lika komponenter. Enligt Marks anser 

både manliga och kvinnliga representanter för Ennahda att de två könen är skapade lika under Gud, 

men att våra biologiska och familjära roller är olika. Ur deras perspektiv är denna kompletterande 

relation symbolen för jämställdhet. 

Artikel 28 är väldigt lik teorin om equity. För kvinnor som Souad Abderrahim, som kvinna 

och talesperson för Ennahda, är jämställdhet viktigt för ett fungerande demokratiskt samhälle, men 

för henne är det inte associerat med lika uppgifter och arbete för män och kvinnor. De rättigheter 

som Ennahda i den nya föreslagna konstitutionen definierar för män och kvinnor är lika i värde och  

status, men dess grunder skiljer sig beroende på kön. Likt teorin om equity uppger Monica Marks 

våra biologiska skillnader som grund till olika roller både inom nation och familj. Utifrån teorin om 

equity och artikel 28 i konstitutionen bör män och kvinnor vara och jobba i enlighet med dessa 

roller  för att  samhället  ska uppleva rättvisa,  jämställdhet  och största  möjliga  utveckling för sin 

42 http://www.resetdoc.org/story/00000021822.
43 Human Rights Watch; Country summary; Tunisia; january 2012 s. 4. 
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nation och det muslimska samhället.44

Marks  menar  också  att  de  som  tolkat  artikel  28  som  en  definition  av  kvinnan  som 

kompletterande till  män har  tagit  artikeln och dess  innebörd ur  sin  rätta  kontext  och medvetet 

ignorerat  artikel  22,  som lyder  "citizens  are  equal  in  rights  and duties  before  the  law without 

discrimination in absolutely any way."45 Artikel 28 bör alltså läsas i ett samband med artikel 22. 

3.3 Debatten genom post-kolonial feminism

Min uppgift är inte att berätta för er vilken sida av debatten som argumenterar bäst för sin sak eller 

vem som har rätt i frågan om jämställdhet; jag vill genom att använda post-kolonial feministisk 

teori visa på varför debatten uppstår och förblir intressant.

Monica  Marks  är  efter  sin  tid  i  Mellanöstern  och  efter  forskning  i  Ennahda och  andra 

islamistiska  rörelser  kritisk  till  den  generalisering  av  islam  som  utmålar  religionen  som 

bakåtsträvande  och  som  allmänt  patriarkal.  Diskriminering  och  förtryck  av  kvinnor  är 

kontextberoende och inte generellt för religionen islam.46 Att dra slutsatsen att ett muslimskt parti 

innebär ett definitivt bakslag för kvinnors rättigheter utan befintlig kunskap i partiet är enligt Marks 

felaktigt. Ennahda består utav nästan 50 procent kvinnor; kvinnor som strävar efter jämställdhet och 

demokrati i den nya tunisiska eran. Möjligtvis är deras syn på könsroller och jämställdhet mellan 

kvinnor och män annorlunda än den universella synen på våra rättigheter, men att partiet är emot  

jämställdhet är en förhastad slutsats.

Monica Marks medger att även om många kritiker har ägnat för lite uppmärksamhet på den 

exakta innebörden av artikeln, finns det ingen tvekan om att språket kring jämställdhet i artikel 28 

avviker  något  från  den  liberala,  individualistiska  mall  av  västerländska  normer  för  mänskliga 

rättigheter.47 Hon besvarar  detta  genom att  påpeka att  de  flesta  av  dessa  kritiker  aldrig  varit  i 

Mellanöstern,  aldrig  intervjuat  någon kvinnlig  aktivist  som bär  full  slöja  för  ansiktet  och  som 

kämpar för rättigheter som ser annorlunda ut än de i internationella konventioner. Hur kan vi då 

förstå eller göra dessa kvinnor rättvisa?

Att dra slutsatser utifrån universella mänskliga rättigheter är svårt då konventioner tenderar 

att använda begrepp utan att riktigt definiera dem. Är ”kompletterande” i själva verket kompatibelt 

med CEDAW och annan folkrätt?

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean 

44 http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20/complementary_status_for_tunisian_women.
45 http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20/complementary_status_for_tunisian_women.
46 Marks http://www.huffingtonpost.com/monica-l-marks/do-arabs-really-hate-wome_b_1453147.html
47 Ibid.
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any  distinction,  exclusion or restriction made  on the basis  of  sex which has  the  effect  or 

purpose  of  impairing  or  nullifying  the  recognition,  enjoyment  or  exercise by  women, 

irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.48

Utifrån hegemonisk feminism är artikel 28 ur Tunisiens föreslagna konstitution och definitionen av 

kvinnan som ett komplement inte kompatibel med artikel 1 ur CEDAW. De kvinnor som hävdar att 

Ennahda urholkar kvinnors rättigheter med sin definition av kvinnan som mäns partner, gör detta 

utifrån ett likt perspektiv som det som skapade universella principer om mänskliga rättigheter. I 

artikel  1  ur  CEDAW  står  det  att  all  diskriminering  i  form  av  åtskillnad,  exkludering  och 

inskränkning av kvinnors friheter är förbjuden. Någon åtskillnad får inte göras på grund av kön och 

olika biologiska förutsättningar ska inte resultera i olika roller i samhället.

Men svaret  på frågan är  mer komplext.  Enligt  Ennahda är en uppdelning av uppgifter i 

offentliga och privata miljöer inte en form av diskriminering. Eftersom de anser att jämställdhet 

skapas då män och kvinnor får leva upp till sina respektive roller och fullborda samhället på så vis,  

kan även de finna stöd i CEDAW. Enligt teorin om equity erkänns kvinnan, samt tillges rättigheter i 

lika värde som män genom sin roll som mor och hustru.

Ur  ett  kritiskt  post-kolonialistiskt  feministiskt  perspektiv  ifrågasätts  utformningen  av 

konventioner som CEDAW; är de värderingar som ligger till grund för konventioner som CEDAW 

faktiskt  universella?  Genom  att  titta  på  Ennahdas  politik  och  resonemang  kring  den  nya 

konstitutionen  genom  post-kolonial  feminism blir  det  tydligt  att  det  finns  olika  sätt  att  se  på 

jämställdhet  och  mänskliga rättigheter.  Utan  att  säga  vilken  som är  den  ”rätta”  versionen  eller 

bedöma giltighet så kan vi ändå konstatera att det inte går att utelämna kontext-beroende orsaker 

och faktorer när vi analyserar politik, teorier eller moralfrågor. Ur ett post-kolonialt feministiskt 

perspektiv  ifrågasätts  de  som  kritiserar  Ennahdas  kvinnor  för  att  arbeta  emot  främjandet  av 

tunisiska kvinnors rättigheter. 

Chandra Talpade Mohanty talar om hur västerländsk feministisk diskurs tenderar att placera 

alla kvinnor inom samma ram av förtryck. För att applicera hennes teori på detta sammanhang så 

faller  de  som förespråkar  universell  västerländsk feminism när  de  inte  tar  hänsyn till  religiösa  

kvinnor i Tunisien. Deras resonemang tar inte hänsyn till olika intressen och mål; dessa kvinnor 

använder  sina egna situationer för att  förespråka rättigheter  för  kvinnor  som befinner sig  inom 

väldigt annorlunda ramar, där uppfattningen om strukturen av familj, försörjning och utveckling av 

nationen är olik den i  västvärlden.  För Ennahdas kvinnor handlar jämställdhet  om att  dela  upp 

48 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1249 U.N.T.S 13. 18 december 1979 
art 1.
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uppgifter efter bästa kapacitet; kvinnor är lärda att sköta hem och hus, barn och familj; uppgifter  

som i deras kultur uppfattas som viktiga för att tillsammans med mäns ”utomstående” och betalda 

arbete hålla ihop nationen.

Kvinnor världen över strävar inte efter samma rättigheter. Utgår vi från detta kan vi också 

förstå och erkänna att det måste finnas olika sätt att se på jämställdhet. Även för kvinnor inom 

Tunisien  kan  synen  på  rättigheter  skilja  sig;  religion  och  kultur  har  i  detta  sammanhang  en 

avgörande roll för att bestämma hur definitionen av jämställdhet ser ut i de två lägren. Genom post-

kolonial feminism kan vi om vi vill rättfärdiga kulturrelativism. Det går inte att dra alla kvinnor 

över en kam och det går inte heller att dra alla muslimer eller muslimska rörelser över en kam.
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4 Slutsats

Debatten  kring  kvinnors  rättigheter  efter  revolutionen  i  Tunisien  pågår  i  skrivande  stund.  Den 

sekulära delen av Tunisiens befolkning kräver ändring i den nya konstitutionen. Möjligtvis kommer 

den  nya  regeringen  att  på  grund  av  dessa  påtryckningar  bli  tvungen  göra  ändringar  innan 

konstitutionen träder i kraft. Fram tills dess spekuleras det fritt kring tunisiska kvinnors framtid.

Jag kommer i denna del att både sammanfatta de olika delarna av min uppsats men också 

dra  slutsatser  och  besvara  mina  inledande  frågeställningar.  Mitt  syfte  har  från  början  varit  att 

undersöka  debatten  kring  begreppet  complementarity i  Tunisiens  nya  föreslagna  konstitution, 

framför allt på nationell Tunisisk nivå men också med inblandning av utländska experter. Jag ville 

förstå  de  olika  sidorna  inom  diskussionen;  förtydliga  de  argument  som  hämtar  belägg  i 

internationella överenskommelser men kanske fram för allt skapa förståelse för den religiösa del 

som argumenterade för konstitutionens innehåll.

I första delen av mitt arbete använde jag de vägledande frågeställningarna för att besvara 

min primära fråga i fråga om hur definitionen av begreppet jämställdhet skiljer sig i den tunisiske 

debatten,  samt  för  att  uppfylla  mitt  syfte.  Hur  definieras  jämställdhet  utifrån  internationella 

konventioner  respektive inom religiösa ramar och vilka är de primära argumenten hos de olika 

aktörerna  för  att  stödja  sin  definition  av  jämställdhet?  Jag  använde  i  denna  del  av  uppsatsen 

hegemonisk feministisk teori samt teorin om equity för att göra debattens aktörer rättvisa och för att 

kunna ställa de två sidorna mot varandra. Hegemonisk feminism och teorin om  equity  är i detta 

sammanhang  varandras  motsatser  och  att  använda  dem  mot  varandra  gjorde  analysen  mer 

intressant. Trots att jag gjorde enskilda redogörelser och analyser av debattens två sidor så blev 

denna del av arbetet indirekt en komparativ analys.

Kvinnorna  och  nätaktivisterna  som efter  publiceringen av  den föreslagna  konstitutionen 

skrivit och debatterat kring kvinnors bakslag efter revolutionen hämtar belägg både i universella 

mänskliga rättigheter  och dess olika dokument men också från Tunisiens historia.  Tunisien har 

länge haft en progressiv utveckling vad gäller kvinnors rättigheter; deras familjelagstiftning är långt 

mer liberal än andra motsvarigheter i andra arabiska grannländer. Före revolutionen låg fokus på 

den tunisiske medborgarens rättigheter och frigörelse. I den äldre konstitutionen från 1959 görs 

ingen åtskillnad mellan män och kvinnor utan här är grunden till rättigheter att du är medborgare av 

Tunisien. Nätaktivisterna kräver en jämställdhet som inte regleras i konstitutionen eller andra lagar. 

Staten  ska  förbli  neutral  i  fråga  om män och kvinnors  roller,  både  i  den  offentliga  och  i  den 

familjära  och privata  sfären.  Att  i  lag  besluta  om könsroller  och  uppdelningar  innebär,  oavsett 

definition,  en stor inskränkning på människans friheter. Både män och kvinnor bör vara fria att 
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besluta över sina roller i samhället. Kompletterande roller skulle kunna vara en form av jämställdhet  

om definitionen innebar att män och kvinnor kompletterar varandra, men inte när enbart kvinnan 

anges  som  mannens  komplement.  I  detta  sammanhang  är  den  kompletterande  rollen,  utifrån 

nätaktivisternas mening, hegemonisk feminism och deklarationer som CEDAW, inte en form av 

jämställdhet.

Monica Marks representerar i min uppsats partiet Ennahda. Likheten mellan resonemanget 

kring artikel 28 och teorin om equity  är slående. Teorin om equity  handlar om en rättvisa mellan 

män och kvinnor baserad på könens biologiska förutsättningar och uppgifter;  uppgifter  som ser 

olika ut i form och mening men lika i fråga om värde. Ennahda har i sin utformning av artikel 28, i 

sin mening, definierat jämställdhet i likhet med denna teori. De tror på en jämställdhet som främjar 

våra  biologiska  egenskaper  och  att  vi  genom  denna  uppdelning  kan  uppfylla  och  fullborda 

samhället.  De talar förbi den västerländske tanken på individualism och menar att vi  istället  är 

sammankopplade i en slags gemenskap. För kvinnorna i Ennahda är rollen som mor och hustru lika 

prisad som männens roll som försörjare, och det är i egenskap av dessa roller som män och kvinnor 

förtjänar sina rättigheter.

För att besvara frågan varför definitionen av begreppet jämlikhet skiljer sig i Tunisien och 

för  att förstå  hur  det  kommer sig  att  kvinnor,  även inom Tunisien,  känner olika  i  denna fråga 

använde jag mig av Chandra Talpade Mohanty's artikel  Under western eyes.  Genom att granska 

debatten ur detta post-kolonialt feministiska perspektiv ville jag visa på att synen på jämställdhet, 

rättvisa och kvinnors rättigheter kan skilja  sig; att ett  perspektiv inte  är det rätta  och att  övriga 

perspektiv på rättigheter inte nödvändigtvis är fel. Min andra fråga löd; finns det olika sätt att se på 

jämställdhet? Svaret på denna fråga har jag fått genom att granska debatten artikel 28 i Tunisiens  

nya konstitution.

Att förutsätta att alla kvinnor känner lika i fråga om rättigheter och dess grund leder till att  

kvinnor som lever inom andra kulturer, i andra religioner och situationer missgynnas. Om kvinnor i 

exempelvis västvärlden följer utvecklingen i Tunisien efter revolutionen och applicerar sin egen 

teori kring jämställdhet, hegemonisk feminism, på tunisiska kvinnors situation, blir resonemanget 

kring  complementarity  främmande  och  ogiltigförklarat.  Post-kolonial  feminism  låter  oss  vara 

kritiska  till  denna  generalisering  av  förtryck  och  strävan.  När  vi  granskar  debatten  som den  i 

Tunisien, eller själva granskar den nya konstitutionen, måste vi ha detta i åtanke. Religion, kultur, 

historia, ideologier, samhällsklass och traditioner spelar roll. Detta leder till att kvinnor även inom 

Tunisiens gränser känner olika i fråga om rättigheter och friheter. Min slutsats i denna fråga är att 

synen på jämställdhet kan skilja; juridiskt finns det internationella överenskommelser som bör följas  

men i denna debatt strider inget av perspektiven automatiskt mot CEDAW.
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4.1 Diskussion

I den sista delen av denna diskussionsanalys kommer jag att diskutera mina slutsatser, utvärdera 

min process samt kort dela med mig av mitt perspektiv på det ämne jag forskat i.

Jag  gick  in  i  detta  arbete  med  en  föreställning  som överensstämde  med  den  allmänna 

medieopinionen i Sverige. Jag hade intrycket av Tunisiens kvinnor gått miste om mer än de vunnit 

genom att delta i revolutionen och den arabiska våren. Som medborgare hade de gjort en vinst;  

Tunisiens diktator störtades i revolutionen och demokratiska val har redan genomförts. Men hade de  

som kvinnor fått ta ett steg tillbaka i frågan om rättigheter? Under processens gång upptäckte jag att 

situationen som råder i Tunisien efter landets första port-revolutionära val är långt mer komplex än 

jag först trott. Från att ha gått in i arbetet med en vilja att förklara revolutionen som ett steg tillbaka  

för  Tunisiens kvinnor blev mitt  syfte  istället  att  undersöka den pågående debatt  kring den nya 

preliminära  konstitutionen.  Detta  innebar  att  identifiera  mig  både  med  de  som  talar  om 

konstitutionen som stridande mot universella lagar, men också med den religiösa andel av Tunisiens 

kvinnor som såg den nya konstitutionen som en seger.

Att definiera jämställdhet utifrån sekulär, universell och västerländsk standard är för mig i 

grunden inte främmande, men det har varit viktigt för mig att göra båda sidor inom denna debatt  

rättvisa. Att fördjupa mig i Ennahdas politik, argument och teori kring rättvisa har omkullkastat en 

del av de teorier jag gick in i detta arbete med och det har gett min uppsats en annan mening. Jag 

gick från att vilja analysera tunisiska kvinnors nedåtgående status med fokus på intersektionen att 

vara medborgare och kvinna till att göra Ennahda rättvisa genom post-kolonial feminism.

Jag tror på universella mänskliga rättigheter; vi behöver en gemensam standard att luta oss 

mot och att jämföra med, men vi måste kosta på oss att vara kritiska. Det finns olika sätt att se på 

jämställdhet;  synen och perspektiven är högst kontext-beroende och det finns starka och giltiga 

argument på båda sidor. Teorin om rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor som Ennahda 

följer har en viss relevans, men jag är i samma mening som de tunisiska nätaktivisterna i fråga om 

statens inblandning. Stater bör förbli neutrala och ska inte reglera könsroller, varken i offentliga 

eller  privata  sammanhang.  Denna reglering  innebär  en  begränsning och en  inskränkning  på  de 

tunisiska kvinnornas frihet. För de som är födda i sekulära samhällen och som har växt upp med 

västerländsk moral i ryggen kan en kompletterande roll i samhället och inom äktenskap och familj 

framstå  som  bakåtsträvande.  För  västerländska  feminister  är  det  just  denna  roll  man  försökt 

motarbeta det senaste seklet. Stat och regering bör vara neutrala i frågan om kvinnor och mäns 

roller både inom nationens offentliga sfär men också inom familj. Att lagstifta om bestämda roller 

innebär en oerhörd begränsning, inte enbart juridiskt utan även i det sociala rum som skapas utifrån 
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normer och traditioner som planteras utifrån befintliga lagar. Trots att det finns många kvinnor som 

stödjer  tron  om kvinnors  kompletterande och familjära  roll  så  finns  det  många som inte  är  av 

samma åsikt.  Oavsett  vad Ennahda menar med att  använda begrepp som ”complementary” och 

partner i artikel 28, så kommer konstitutionen, som den är utformad nu, inte att hjälpa kvinnor eller 

främja deras rättigheter. Språk är ett mäktigt verktyg, tvetydlighet i den nya konstitutionen kommer 

inte bidra till en smidig övergång från diktatur till demokrati. Kvinnor bör vara fria att ta beslut om 

sina liv, utan några restriktioner från staten. Teorin om equity i samband med Ennahdas politik har 

en viss relevans i kulturella sammanhang, men inte i politiska.
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