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Religion

• Fødested for tre største religioner
– Jødedommen
– Kristendommen
– Islam

• Dette forårsaket mange konflikter og krig i 
regionen.

• I dag er Sunni-muslimer den største gruppen 



Befolkning

• Befolkning av region: ca. 600 mill
• Mange ulike etniske grupper i hvert land
– Største gruppen er arabere 
– Andre grupper:
• Kurdere
• Persere
• Tyrkere
• Barbarer
• Balücherer



• Flere unge kvinner enn menn fordi:
• Flere jenter blir født
• Flere menn enn kvinner blir drept i krig og konflikter
• Flere menn flytter til vestlige land som 

fremmedarbeidere eller asylsøkere

– Dette betyr at regionen har mange millioner 
ungekvinner og mange flere av dem har høyre 
utdanning sammenlignet med forrige generasjon



Kolonialisme 

• Regionen har vært kolonialisert
– Direkte kolonialisme

Kolonialisten erklærer landet som sin koloni

– Indirekte kolonialisme (Semi-kolonialisme)

Kontrollerer landet økonomisk og politisk 
uten å erklærer det som koloni



  Regionen har blitt styrt av diktatorer så lenge vi 
kan huske. 
•Mange opprør og revolusjoner i regionen

–  Mot kolonialister
–  Mot lokale diktatorer

•Kvinner har alltid vært på barrikader i 
frigjøringsbevegelser.



• Rett etter at revolusjoner vinner blir kvinner 
sendt ut av offentlig rom

• Kvinners rettigheter er siste bekymring 
• I noen tilfeller som for eksempel i Iran ble 

systemet mer patriarkalsk og kjønns apartheid 
ble legalisert 

• Dette skjer i Egypt nå



• Frihet og demokrati defineres 
patriarkalsk 

- Inkluderer ikke kvinner

- Inkluderer ikke etniske og religiøse    
minoriteter



Kvinner har alltid vært organisert i form av:

- private samlinger

- Organisasjoner

- Forum

- Kvinnekomiteer i partier

- NGO

 



Religion og kvinner
• Politisk Islam ble brukt i kamp mot 

sosialdemokratiske bevegelser i regionen i 60- 
og 70-tallet 

• Sosialistiske kvinnebevegelse var den 
sterkeste i denne tiden. 

• Kvinner fikk stemmerett i mange land, fikk 
moderne familie lov. I den nye loven hadde 
kvinner fått en del rettigheter.



Drastisk endring for kvinner etter 
islamsk revolusjon i Iran

• Hele regionen ble mer og mer islamisert
• Islamske grupper som det muslimske 

brorskapet, Jama’at al-muslimin og mange 
andre grupper ble opprettet og fikk mye 
innflytelse i grasrot. Resultatet er drastisk for 
kvinner.

• Shari’a loven erstattet familie loven



Diskriminerende lover

• Polygami
• Arverett
• Rett til skilsmisse
• Rett til statsborgerskap
• Rett til å reise alene
• Rett til barneomsorg
• Rett til å velge klær
• Mange andre rettigheter



• I mange land måtte vi sette saker i dagsorden 
som vi trodde vi er ferdig med

• Kampen ble mye vanskeligere

• Det er ikke bare menn vi kjemper mot. 
Muslimske kvinner som støtter Shari’a loven 
er vanskeligste
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En million signatur kampanje

• NGO aktiviteter ble forbud i Iran fra 2005
• Iranske kvinner startet en million signatur 

kampanje
• Kampanjen var en stor suksess i å komme i 

kontakt med grasrot 
• Mange kvinner ble arrestert og fikk 

fengselsstraff på grunn av kampanjen



Opprør mot diktatorer

• Iran 2009
– Folk protesterer mot valgfusk
– Kvinner har lederrollen i mange samlinger og 

aksjoner
– Flere kvinner blir drept
– Mange kvinneaktivister blir arrestert og fengslet
– Iran er det eneste land i verden som feminister 

blir fengslet og torturert fordi de krever dere 
grunnleggende rett
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Arabsverdens opprør 2011

• Revolusjonen startet i Tunisia
• Spredde seg til andre arabiske land

Egypt, Jordan, Bahrain, Yeman, Syria 

• Kvinner (særlig ungekvinner) stod på 
barrikaden dag og natt



Tunisia
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Den Arabiske Våren

• Islamistene får mer makt
• Egypts revolusjon er i en kritisk fase. 

Situasjonen kan bli verre
• Libya blir indirekte-kolonialisert igjen
• Situasjonen har store konsekvenser for 

kvinner og kvinnebevegelse





• Vesten la regionen å bestemme om sin 
skjebne

• Sekulær lov og politisk system er eneste som 
kan beskytte alle uansett kjønn, religion eller 
etnisitet.

• Kvinner står fortsatt på barrikaden og slåss

 denne gangen kjemper de for sine 
grunnleggende rettigheter.



• Vestlige kvinner bør forstå hvor vanskelig og 
farlig kvinnekampen er i vår region

• Våre vestlige medsøstre må støtte oss i denne 
harde kampen
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