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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um kvenréttindi í Egyptalandi. Athugað verður hafa áhrif 

nýyfirstaðin stjórnarbylting hefur haft á stöðu kvenna í landinu. Ritgerðin flokkast undir 

kynjamannfræði og er meginhugtak hennar kyngervi (e. gender). Kvenréttindi eru skilgreind 

út frá CEDAW sáttmála Sameinuðu þjóðanna en miðað við þá skilgreiningu voru réttindi 

kvenna fótum troðin í Egyptalandi Mubaraks. Þegar bylting skall svo á voru konur í fremstu 

víglínu og virkir gerendur í henni allri. Vonin var sú að kynjajöfnuður myndi skila sér út í 

samfélagið eftir byltingu. Annað kom á daginn og konur hafa að mörgu leiti verið útilokaðar 

frá uppbyggingu samfélagsins og ofbeldi gegn konum hefur aukist til muna síðan byltingunni 

lauk. Fræðimenn hafa leitt að því líkum að kynferðisofbeldi sé beitt markvisst til að hræða 

konur aftur til síns hefðbundna félagslega hlutverks. Í lokaorðum verða færð fyrir því rök að 

ólíkt því sem virðist í fyrstu hafi kvenréttindabaráttan skilað árangri og aukið ofbeldi sé 

viðbragð valdhafa sem óttast þær raunverulegu félagslegu breytingar sem þeir horfa upp á.  
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1. Inngangur  

Í desember árið 2010 hófst uppreisn í Túnis gegn forseta landsins Zine El Abidine Ben Ali. 

Árangur uppreisnarinnar og lýðræðiskrafa Túnisbúa má segja að hafi oltið af stað hrynu 

mótmæla í nágrannalöndunum þar sem fólkið ætlaði ekki að bíða lengur heldur heimtaði: Nýtt 

stjórnkerfi! Þessi atburðarrás hlaut viðurnefnið Arabíska vorið í þeirri bjartsýni að nú myndi 

birta til á svæðinu með lýðræðisúrbótum. Í dag eru rúm þrjú ár liðin síðan og þó að því sé 

fjarri að öllum markmiðum uppreisnanna sé náð þá hefur stjórnmála landslagið á svæðinu 

tekið breytingum. Uppþotin enduðu með stjórnarbyltingu í fjórum löndum, Lýbíu, 

Egyptalandi, Túnis og Jemen, borgarastyrjöld sem stendur enn yfir í Sýrlandi og breytingum á 

stjórnarfari víðar svo sem í Alsír, Jórdaníu og Bahrain (Amnesty International, 2013). 

 Stjórnarbylting er frekar ferli en tiltekinn atburður og hvert þessara landa á sína sögu 

af aðdraganda, uppreisn og eftirmálum (Moruzzi, 2013). Í þessari ritgerð ætla ég að beina 

sjónum að Egyptalandi þar sem forsetanum Hosni Mubarak var steypt af stóli í 

fjöldamótmælum í febrúar árið 2011 (Osman, 2011). Ég ætla að einbeita mér að þeim 

atburðum sem snúa að kvenréttindum í landinu og athuga hvaða áhrif byltingin hefur haft á 

stöðu kvenna í Egyptalandi. Ritgerðin flokkast undir kynjamannfræði en það er sjónarhorn 

innan mannfræðinnar sem skoðar viðfangsefni út frá kynjabreytunni eða kyngervi (e. gender) 

(Lewin, 2006).  

 Uppreisnin hófst á mótmælum sem ungliðahreyfingar höfðu skipulagt á Degi egypsku 

lögreglunnar þann 25. janúar árið 2011. Mótmælin sameinuðu ólíka hagsmunahópa; 

verkalýðsfélög, trúarfélög, vinstri- og hægrisinnaða, konur jafnt og karla og fólk úr hinum 

ýmsu stéttum. Atburðarásinni var varpað beint á internetið og heimurinn fylgdist með. Unga 

fólkið sem krafðist lýðræðis með snjallsímann á lofti, tístu gangi mála á Twitter og deildu 

myndböndum á Facebook nutu stuðnings umheimsins. Tæknivæðing hafði minnkað heiminn 

til muna og byltingin virtist ekki svo fjarlæg (Osman, 2011). Isobel Coleman (2011) segir 

jafnframt að með Arabíska vorinu í Egyptalandi hafi hefðbundnum kynjahlutverkum verið 

ögrað en þessa daga hafi ekki aðeins þagnarmúr verið rofinn heldur líka kynjamúr. Egypskar 

konur hafi orðið táknmynd byltingarinnar og hlutverk þeirra hafi verið bæði áberandi og 

áhrifaríkt. Nadine Naber (2011) segir konur hafi ekki eingöngu gegnt hefðbundnum 

kvennahlutverkum svo sem aðhlynningu og útdeilingu matar heldur voru þær líka í fremstu 

víglínu, skipuleggjendur og þátttakendur í öllu því helsta sem byltingin sneri að. Vonin var sú 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zine_El_Abidine_Ben_Ali
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að eftir byltingu myndi sá jöfnuður sem ríkti í uppreisninni sjálfri skila sér út í samfélagið og 

áhrif þess yrði aukið kynjajafnrétti. Réttindi kvenna voru ekki virt í valdatíð Mubaraks en 

andrúmsloft byltingarinnar gaf fyrirheit um að nú voraði í Egyptalandi. 

 Uppreisnin hófst fyrir þremur og hálfu ári síðan. Þessi ár hafa verið róstursöm og má 

segja að byltingin sé ennþá í ferli. Árin hafa einkennst af ringulreið og ofbeldi hefur aukist til 

muna, á það sérstaklega við ofbeldi gagnvart konum. Í upphafi byltingar fengu konur tækifæri 

til að nýta krafta sína á opinberum vettvangi samfélagsins. Sigur byltingarinnar steypti ekki 

aðeins einræðis stjórnvöldum heldur ögraði samfélagsskipan þar sem karlar nutu forréttinda 

fram yfir konur. Forréttindahópar sjá gjarnan bætta stöðu annarra sem ógn við sína eigin (Al-

Ali, 2013). Talið er að kynferðislegt ofbeldi og áreitni sé notuð skipulega bæði af lögreglunni, 

hernum, glæpaklíkum og jafnvel almennum borgurum í þeim tilgangi að hræða konur af 

götunum og aftur heim (Langohr, 2013). Sú spurning sem ég vil reyna að svara í þessari 

ritgerð er hvort aukið ofbeldi gegn konum í Egyptalandi eftir Mubarak byltinguna megi túlka 

sem örvæntingarfullt viðbragð forréttindahóps sem reynir að spyrna á móti 

þjóðfélagsbreytingum eða hvort ástandið sé til marks um afturför í jafnréttismálum kynjanna? 

 Í mannfræði náminu voru tveir áfangar sem höfðuðu sérstaklega til mín. Þetta eru 

áfangar í mannfræði stjórnmála og í kynjamannfræði. Mig langaði til að sameina þessi tvö 

sjónarhorn og útfrá því eru efnistök ritgerðarinnar valin. Ritgerðin hefur tekið miklum 

breytingum frá því sem var upphaflega ætlunin að fjalla um. Egypska byltingin er gífurlega 

flókið ferli sem er fjarri því að vera lokið. Atburðir gerast hratt og aðeins tíminn mun leiða í 

ljós hver áhrif byltingarinnar verða til lengri tíma litið. Ég er meðvituð um það að hlutirnir líta 

öðruvísi út að utan en að innan og ritgerðinni eru þau takmörk sett að ég er íslensk kona sem 

hef ekki komið til Egyptalands og tala ekki arabísku. Innsæi mitt takmarkast við heimildirnar 

sem ég aflaði mér sem eru ýmist skrifaðar á ensku eða þýddar yfir á ensku. Ritgerðin gæti því 

allt eins verið heimild um það hvernig fjallað er um Arabíska vorið í hinum enskumælandi 

heimi eins og raunsæ úttekt á ástandinu í Egyptalandi.  

 Ritgerðin er í sex köflum sem hafa sína undirkafla. Sá fyrsti er kenningarkafli sem er 

skipt í þrennt og byrjar á skilgreiningu á því hvað er átt við með kvenréttindum eða stöðu 

kvenna. Þar verður notuð skilgreining úr sáttmála Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um afnám 

misréttis gagnvart konum (CEDAW) en undir sáttmálann hafa flestar aðildarþjóðir SÞ skrifað, 

þar á meðal Egyptar. Þar á eftir eru hugtökin mismunur og mismunun skýrð. Að lokum er 

hugtakið kyngervi (e. gender) skilgreint sem er hið menningar- og félagslega mótaða kyn og 

er grundvallarhugtak í ritgerðinni. 
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 Á eftir kenningarkaflanum verður farið í grófum dráttum yfir sögu byltingarinnar sem 

steypti einræðisherranum og forseta landsins til rúmlega þrjátíu ára, Hosni Mubarak, af stóli. 

Kaflinn heitir sögulegt samhengi og er ætlað að setja ástandið í kvenréttindamálum í 

Egyptalandi í dag í samhengi við atburði síðustu ára. Í þessum kafla eru tekin etnógrafísk 

dæmi bæði af ytra (e. public sphere) og innra rými (e. private sphere) egypsk samfélags. 

 Fjórði kafli fjallar um framlag kvenna í uppbyggingu landsins eftir afsögn Mubaraks. 

Afturför varð í kvenréttindamálum á þessum tíma og kynbundið ofbeldi varð áberandi. Fjallað 

er um helstu áhersluþætti kvenréttindahreyfinga og hvaða áhrif valdhafar í samfélaginu höfðu 

á kvenréttindabaráttuna. Þar verður sjónum aðallega beint að hernum (the Supreme Council of 

Armed Forces, SCAF) annars vegar og Bræðralagi múslima (e. the Muslim Brotherhood) hins 

vegar. 

 Í fimmta kafla eru niðurstöður þriggja rannsókna kynntar en þær snúa allar að 

kvenréttindum í Egyptalandi eftir byltingu. Þetta eru rannsóknir á vegum Thomson Reauters 

Foundation, the World Economic Forum og the Egyptian Center for Womens Rights.  

 Síðasti kafli ritgerðarinnar byggir á fréttagreinum um nýlega atburði í Egyptalandi 

hvað réttindi kvenna varðar en sú réttindabarátta er í fullum gangi er hvergi nærri lokið. Í 

lokaorðum eru heimildir teknar saman og dregin ályktun. Sú ályktun er dregin með tilliti til 

þess að atburðarrásin er í fullum gangi og ef miðað er við örar stefnubreytingar síðustu ára 

getur verið erfitt að spá fyrir um framhaldið.  
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2. Kenningar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim kenningum og hugtökum sem eru miðlæg í 

ritgerðinni. Aðrar kenningar sem liggja ekki til grundvallar en eru notaðar til frekari 

rökstuðnings verða skilgreindar jafnóðum í seinni köflum. 

2.1 Kvenréttindi og afnám misréttis gagnvart konum 

Fyrst af öllu þarf að skilgreina hvað átt er við með kvenréttindum eða stöðu kvenna. Sú 

skilgreining sem er notuð byggir á jafnréttisreglunni sem er grunnstoð í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (SÞ) og segir að: ,,..allir menn séu frjálsbornir 

og jafnir að virðingu og réttindum og að öllum beri þar til greind réttindi og frelsi, án 

nokkurrar mismununar, þ.á.m. vegna kynferðis..." (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

            Í fyrstu grein í stofnskrá Sameinuðu þjóðanna stendur að stofnunin einseti sér að 

stuðla að mann- og frelsisréttindum allra burt séð frá kyni, trúarbrögðum, kynþætti eða tungu. 

Síðar hafa svo verið gerðir ýtarlegri samningar sem byggja á þessari jafnræðisreglu en eru 

gerðir sérstaklega til að gæta réttinda hópa sem standa hallari fæti í samfélaginu en aðrir og 

hafa þurft að þola mismunun. Dæmi um slíkan samning er samningur um afnám misréttis 

gagnvart konum (e. the Convention on the elimination of all forms of discrimination against 

women, CEDAW) (Björg Thorarensen, 2008). Um samninginn er gjarnan talað sem 

alþjóðlega reglugerð um réttindi kvenna og er hann frá árinu 1979. Undir CEDAW 

samninginn skrifuðu flest aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Egyptar og ég miða 

við þessa skilgreining í ritgerðinni. Samningurinn er í íslenskri þýðingu inn á heimasíðu 

Mannréttindaskrifstofu Íslands og hljóðar skilgreining á kynjamisrétti svo; ,,Í samningi 

þessum merkir „mismunun gagnvart konum“ hvers kyns aðgreiningu, útilokun eða takmörkun 

sem byggð er á kynferði sem hefur þau áhrif eða markmið að hindra eða koma í veg fyrir að 

konur, óháð hjúskaparstöðu, á grundvelli jafnréttis karla og kvenna, fái viðurkennd, geti notið 

eða framfylgt mannréttindum og grundvallarfrelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, 

félagsmála, menningarmála, borgaralegra mála eða á sérhverju öðru sviði 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)." 

 Samningurinn er leiðbeinandi og til viðmiðunar fyrir ríkisstjórnir sem vilja koma í veg 

fyrir að lagakerfið búi til eða viðhaldi mismunun gagnvart konum. Samningurinn býr til 
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aðhald og forsendu fyrir alþjóðasamfélagið til að standa saman gegn misrétti gagnvart konum 

(Björg Thorarensen, 2008). Það að útrýma misrétti gagnvart hópum sem hafa lengi orðið þess 

varir er vandasamt verk. Mismunun er ekki alltaf opin eða eitthvað sem er haldbært og hægt 

að breyta um leið og auga er komið á. Norm samfélagsins geta viðhaldið dulinni mismunun 

sem smýgur inn í stofnanir samfélagsins og geta takmarkað aðgengi eða velferð einstaklinga 

innan þeirra. Staða einstaklinga markast ekki aðeins af lagalegri stöðu þeirra og valdið sem 

heldur aftur af einstaklingum er ekki alltaf stofnanabundið (Gestur Guðmundsson, 2012). 

Umfjöllun hér að neðan um kyngervi og skilin milli mismunar og mismununar sýna að 

óskrifaðar venjur og gildi samfélaga geta búið til og viðhaldið samfélagsskipan sem 

mismunar. 

2.2 Mismunur eða mismunun 

Í kenningum og skilgreiningum í þessari ritgerð kemur hugtakið mismunun iðulega 

fram. Þetta hugtak er vert að greina frá öðru hugtaki sem er mismunur og er annað en ekki 

óskylt hugtak.  

 Við erum öll mismunandi. Við erum alin upp í tilteknu umhverfi og hljótum í arf bæði 

frá foreldrum og samfélagi viss menningarleg einkenni. Maðurinn er félagsvera og skynjar 

sjálfan sig bæði sem einstakling og hluta af heild og hluta af mismunandi heildum innan 

heildarinnar. Engir tveir eru staðsettir á nákvæmlega sama stað innan samfélagsins og því 

erum við óhjákvæmilega öll mismunandi og höfum mismunandi þarfir. Mismunur er því 

eðlislægur þáttur í lífi einstaklinga og réttur hvers og eins (Ólafur P. Jónsson, 2011). Upplifun 

einstaklinga af mismuni markast af verðmætamati hvers samfélags og þeim atriðum sem hafa 

skipt okkur í mismunandi flokka frá fæðingu líkt og efnahag, húðlit, tungumáli og kyni 

(Ólafur P. Jónsson, 2011). Mismunun er þegar einstaklingar eða hópar líða fyrir það að 

tilheyra einstaka slíkum flokki. Félagsleg mismunun er þegar félagslegri stöðu einstaklinga og 

hópa er gert mishátt undir höfði og aðgangur þeirra að gæðum samfélagsins er ójafn (Gestur 

Guðmundsson, 2012). Mismunun er í þessu samhengi hvoru tveggja í senn þýðing á enska 

orðinu dicrimination og enska orðinu inequality sem oft er þýtt sem misrétti. Með því að slá 

þessu tvennu saman í eitt hugtak er ekki greint á milli opinnar mismununar líkt og misréttis 

fyrir lögum og hins vegar dulinnar mismununar sem er viðhaldið með menningarbundnum 

venjum og gildum. Frekar er gert ráð fyrir því að gagnvirknin þarna á milli sé mikil og ekki 

alltaf svo hæglega gert að greina á milli (Gestur Guðmundsson, 2012).      
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  Menningarlegur mismunur hefur löngum verið viðfangsefni mannfræðinnar og 

kynjamannfræðin leggur áherslu á rétt einstaklinga til að vera mismunandi, jafnt innan 

samfélaga sem og á milli þeirra. Menning er þar með túlkuð sem fjölradda vettvangur en ekki 

samróma heild og það viðurkennt að einstaklingar innan sama samfélags upplifa það ekki allir 

á sama hátt (Lewin, 2006; Moore, 1988).  

  Í ritgerðinni verður gengið út frá þeirri hugmynd að markmið mannréttindabaráttu sé 

að einstaklingar öðlist frelsi til að stjórna eigin lífi. Frelsið til að stjórna eigin lífi takmarkast 

þó alltaf af því að sjálfið og einstaklingurinn koma ekki fram í tómarúmi heldur eru aðeins til 

í samhengi við aðra. Norm samfélagsins hafi áhrif á hegðun okkar og geta stjórnað henni. 

Þetta hafa margir félagsvísindamenn bent á og má þar nefna Foucault sem talar um 

sjálfsveruna (e.subject) en hugtakið á að skýra tengslin milli sjálfsins og samfélagsgerðarinnar 

(Nanna H. Halldórsdóttir, 2013). Þetta svipar til hugtaks Bourdieu, habitus, eða að sérhver 

maður skynji sjálfan sig bæði sem einstakling og hluta af heild (Gestur Guðmundsson, 2012). 

Félagslegur veruleiki leiðir af sér samskipti og í veruleikanum verður að taka tillit til þeirra. 

Því má segja að raunverulegt markmið sé sá réttur allra að fá að stjórna lífi sínu eftir bestu 

getu en þó aldrei þannig að það skerði getu annarra til þess að stjórna eigin lífi (Ólafur P. 

Jónsson, 2011). 

2.3 Kyngervi 

Kyngervi er íslensk þýðing á enska orðinu gender og á við þá menningarlegu merkingu sem 

samfélag leggur í kyn. Hugtakið hefur einnig stundum verið þýtt sem kynmenning og á þá 

betur við um heildina á meðan kyngervi er einstaklingsmiðaðra. Táknræn merking kyns er 

menningarlega sköpuð og mótar félagslegt hlutverk einstaklinga. Kyngervi er bæði mótað og 

því viðhaldið í tilteknu menningarlegu samhengi. Eðlishyggjunni er þar með afneitað og 

kynjamismunur að mestu talinn félagslega skapaður. Kyngervi er huglægt og margbreytilegt 

eftir stað og stund á meðan líffræðilegt kyn (e. sex) er í flestum tilfellum staðreynd (Lewin, 

2006; Moore, 1988). 

            Kynjamannfræðin gengur, eins og áður sagði, út frá því að menning sé fjölradda 

vettvangur en ekki einsleit heild. Menningarlegur margbreytileiki getur verið jafnt innan 

samfélags sem utan og upplifun og skilningur allra á því er ekki sá sami. Það að vera kona eða 

karl getur haft ólíkar afleiðingar eftir staðsetningu einstaklings innan samfélagsins. Kyn er 

aðeins ein breyta í samverkandi þáttum sem móta félagslega stöðu einstaklinga en stétt, staða, 

etnískur uppruni, kynhneigð og aldur eru dæmi um aðra áhrifaþætti. Gert er ráð fyrir þessum 
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fjölmörgu breytum og því að félagslega hlutverkið kona og félagslega hlutverkið karl geti 

verið jafn margbreytilegt innan samfélaga sem og á milli þeirra (Lewin, 2006; Moore, 1988). 

            Samkvæmt þessu er ekkert til sem er sammannleg alheims kvenmennska eða alheims 

karlmennska og ójöfn valdatengsl kynjanna eru menningarlega sköpuð og þeim er þar með 

hægt að breyta (Moore, 1988). Kyngervi er síbreytilegt og myndast í samskiptum líkt og vald 

og er þar með háð valdatengslum um leið og það viðheldur þeim. Þetta segir Norma C. 

Moruzzi (2014) og þar með séu tengsl kyngervis og stjórnmála órjúfanleg. Kyngervi og 

stjórnmál hafi gagnvirk áhrif hvort á annað en þetta vill gleymast og gjarnan er 

jafnréttisbarátta kynjanna aðskilin annarri baráttu fyrir félagslegum breytingum. 
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3. Sögulegt samhengi 

Í þessum kafla verður fjallað um byltinguna gegn Hosni Mubarak og gerð grein því hvernig 

andrúmsloftið var í upphafi uppreisnarinnar. Tekin eru dæmi bæði af innra og ytra rými 

egypsk samfélags. 

3.1 Bylting gegn Hosni Mubarak 

Þann 25. janúar árið 2011 brutust út mótmæli í Egyptalandi gegn forseta landsins Hosni 

Mubarak. Ungir aðgerðarsinnar höfðu skipulagt mótmælin en þeir vildu koma á lýðræði í 

landinu. Krafan sem var sett fram var tafarlaus afsögn forsetans og nýtt stjórnkerfi. 

Andspyrnuhreyfingum hafði vaxið fiskur um hrygg á árunum fyrir byltingu en nú þótti nóg 

komið af ójöfnuði, skertu tjáningarfrelsi og lögregluofbeldi. Efnahagskerfið var í molum og 

lífsgæði Egypta samkvæmt því. Erfið ræktunarskilyrði og mikil fólksfjölgun komu því 

sameiginlega svo fyrir að innlend matarframleiðsla gat aðeins brauðfætt um þriðjung 

þjóðarinnar. Ríkisfjármagn skorti til að brúa bilið og flytja inn mat svo vel mætti vera. 

Egyptaland var ekki aðeins í hópi þróunarlanda heldur var meðal þeirra 40% sem Sameinuðu 

þjóðirnar töldu verst settar. Mubarak var harðlega gagnrýndur fyrir viljaleysi til að bæta hag 

almennings og sagður án nokkurra tengsla við þjóð sína. Spillingin var mikil og fámenn 

valdaelíta lifði í vellystingum á meðan hinn almenni borgari leið skort (Osman, 2011). 

 Egyptar eru ung þjóð en samkvæmt tölum frá árinu 2008 voru 75,9% þjóðarinnar fólk 

35 ára og yngra (Egypt State Information Service [SIS], e.d. -a). Inná heimsíðu SIS (e.d. -b) 

kemur einnig fram að atvinnuleysi hafi verið sérstaklega slæmt meðal þessa hóps. Þó að 

andspyrnan hafi komið úr hinum ýmsu áttum urðu ungliðahreyfingar sérstaklega 

atkvæðamiklar í uppreisninni. Samtökin ,,We are all Khaled Said“ og ,,The 6
th

 of April 

Movement“ áttu drjúgan þátt í að fá fólk til þátttöku í mótmælunum. Hvoru tveggja eru 

ungliðahreyfingar og virkar á samskiptamiðlum á netinu sem hóparnir nýttu til að ná til sem 

flestra án þess að stjórnvöld gætu gripið inn í (Osman, 2011). Þetta var mikilvægt þar sem 

neyðarlög höfðu ríkt í landinu síðan árið 1982 sem gerðu það ólöglegt að gagnrýna forsetann 

(Rutherford, 2013). 

 Samkvæmt fræðikonunni Nadine Naber (2011) voru kynjahlutföll í flestum andspyrnu 

ungliðahreyfingunum nokkuð jöfn. Sérstaka athygli vakti myndskeið sem hin 26 ára gamla 
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Asmaa Mahfouz birti á Facebook til að vekja athygli á málstaðnum. Í myndskeiðinu hvetur 

hún fólk til að taka þátt þann 25. janúar. Hún sagði ekki ástæðu til að óttast mótmælin því það 

sem í rauninni væri að óttast væri samfélagsástandið sem Mubarak byði þjóðinni. Kúgun, 

atvinnuleysi, misrétti og spilling þyrfti ekki lengur líðast í Egyptalandi ef fólkið í landinu 

tækju málin í sínar hendur (Naber, 2011). Aðgerðasinnum tókst með þessu móti að fá til liðs 

við sig nokkra tugi þúsund manna í Kaíró og svipaðan fjölda í Alexandríu. Hópurinn spannaði 

bæði konur og karla og fólk úr hinum ýmsu stéttum þó að ungir karlmenn væru í meirihluta 

(Osman, 2011; Winegar, 2012).      

Áhersla var lögð á að mótmælin væru friðsæl og sameinast um leiðir til að bregðast 

við og verjast öryggislögreglunni án þess að grípa til ofbeldis (Osman, 2011). Mótmælendur 

voru skipulagðir og eining ríkti meðal þeirra. Samkvæmt Vickie Langohr (2013) hafði 

kynferðisleg áreitni gegn konum verið vandamál í Egyptalandi og takmarkað aðgengi kvenna 

að ytra rými samfélagsins. Í uppreisninni hafi konur svo staðið á torginu jafnar bræðrum 

sínum, óhræddar við áreiti. Langohr (2013) vitnar í viðtal við egypsku kvenréttindakonuna 

Dinu Wahba sem sagði þá átján daga sem uppreisnin tók vera þá einu sem hún hafi ekki orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni í Egyptalandi. 

 Mótmælendur skiptu sér ekki í flokka eftir kyni, málefnum, stétt eða trú heldur voru 

sameinuð með eitt yfirlýst markmið; að steypa stjórninni. Sá fjöldi sem safnaðist saman á 

fyrsta degi mótmæla var ekki nægilegur til að valda stjórnarbyltingu í ríki sem telur um áttatíu 

og fimm milljónir ríkisþegna, öfluga öryggislögreglu og stóran her. Þarna hafði samt sem 

áður myndast þúfan sem að endingu velti hlassinu (Osman, 2011). 

            Mótmælin fóru ekki friðsamlega fram enda var ekki við því að búast að stjórn Hosni 

Mubaraks myndi taka uppátækinu létt. Pólitískir andstæðingar stjórnarinnar höfðu verið 

ofsóttir og pyntaðir, margir fangelsaðir og sumir drepnir (Osman, 2011; Rutherford, 2013). 

Viðbrögð forsetans voru jafnvel harðari að þessu sinni en áður þar sem Jasmínbyltingin 

svokallaða í Túnis hafði borið árangur. Forseta Túnis, Zine El Abidine Ben Ali, var steypt af 

stóli aðeins ellefu dögum áður en mótmælin brutust út í Egyptalandi. Þetta varð 

aðgerðarsinnum innblástur á sama tíma og það hræddi stjórnarleiðtoga í nágrannalöndunum. 

Mubarak var staðráðinn í að leyfa leiknum ekki að endurtaka sig í Egyptalandi og vildi taka 

fast á mótmælendum en hljóðlega (Rutherford, 2013; Shehata, 2011). Fjölmiðlar voru 

ríkisreknir og birtu neikvæða mynd af uppreisninni. Á sama tíma slökktu stjórnvöld á síma- 

og internet sambandi í landinu til þess að stoppa upplýsingaflæði í gegnum vefmiðla 

(Winegar, 2013; Osman, 2011). Þessar tilraunir til þöggunar snerust í höndum stjórnvalda. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zine_El_Abidine_Ben_Ali
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Ómögulegt reyndist að stöðva upplýsingaflæðið í þessari byltingu sem var ein af þeim allra 

fyrstu til að vera varpað beint á internetið. Snjallsímar og gervihnattaútsendingar gerðu þeim 

sem heima sátu kleift að sjá bæði aðgerðir mótmælenda og lögreglunnar. Harkaleg viðbrögð 

lögreglunnar ávann mótmælendum bæði samúð og liðstyrk. Hundruðir þúsunda bættust nú í 

hóp mótmælenda (Rutherford, 2013; Osman, 2011). 

             Egypska öryggis- og óeirðalögreglan hafði yfir miklu fjármagni að ráða og yfirmenn 

lögreglunnar höfðu margir hlotið þjálfun hjá bandarísku alríkislögreglunni, FBI. Árásir þeirra 

á mótmælendur voru mannskæðar en samt sem áður, að því er virtist, handahófskenndar. 

Öllum að óvörum virtist ringulreið ríkja innan egypsku lögreglunnar og þegar mótmælin 

stigmögnuðust voru ákvarðanir teknar í skipulagsleysi og óðagoti (Osman, 2011).            

 Fjöldi mótmælenda hélt áfram að vaxa og mikilvægur liðsauki bættist við þegar 

Bræðralag múslima ákvað að veita byltingunni lið. Meðlimir Bræðralagsins eru íslamistar 

sem höfðu lengi sætt pólitískum ofsóknum ekki aðeins af hendi Mubaraks heldur líka forvera 

hans Gamal Nassers og Anwar Sadats. Leyniþjónustan njósnaði um meðlimi félagsins sem 

voru fangelsaði af engum sökum og beittir ofbeldi. Áróður gegn félaginu var mikill og 

Bræðralagið naut almennt ekki vinsælda meðal almennings. Í fyrstu voru tilfinningar 

mótmælenda til þátttöku þeirra því blendnar. Meðlimir Bræðralagsins áttuðu sig á miklvægi 

þess að taka byltinguna ekki yfir með trúarslagorðum eða eigin hagsmunarekstri heldur lögðu 

áherlsu á að þeir væru þangað komnir af sömu ástæðu og aðrir. Þeir voru komnir til að berjast 

fyrir lýðræði í Egyptalandi (Rutherford, 2013; Shehata, 2011; Osman, 2011). 

            Fleiri hagsmunasamtök lögðu til hliðar eigin baráttumál meðan byltingin gegn 

Mubarak stóð sem hæst en þar á meðal voru kvenréttindahreyfingar (Al-Ali, 2013). Lýðræðið 

skipti konur miklu máli enda hafði staða kvenna í Egyptalandi farið versnandi síðustu áratugi. 

Kynferðisleg áreitni gegn konum var tíð og lögreglan beitti skipulega kynferðisofbeldi 

(Winegar, 2011). Samkvæmt tölum frá Alþjóðabankanum hlutu konur síður menntun en 

karlar og atvinnuþátttaka kvenna lítil, árið 2011 var aðeins um 24% af vinnumarkaðnum 

konur (World Bank, e.d.). 

            Mubarak lét í veðri vaka að hann vildi nútímavæða landið og kvenfrelsi hefur löngum 

þótt tákn nútímavæðingar. Borgaraleg réttindi kvenna eins og annarra fóru samt sem áður 

mikið eftir því hvaða stétt konurnar tilheyrðu og raunverulegar aðgerðir í átt að auknu 

kvenfrelsi voru litlar. Pólitískt vægi almennings í landinu var ekkert, kosningar 

ólýðræðislegar en frelsi kvenna sem karla hefði ógnað einræðinu. (Coleman, 2011). 
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            Eiginkona Mubaraks, Suzanne Mubarak, varð formaður nefndar um kvenréttindi. Lög 

nefndarinnar hafa síðar verið gagnrýnd fyrir það að hafa aðeins átt við um auðugar vinkonur 

hjónanna og ekki komið í veg fyrir ítrekuð brot á konum úr alþýðustétt. Litið hefur verið á 

lögin, sem eru kölluð ,,Lög Suzanne“ í háðungarskyni, sem gæluverkefni forréttindakonu sem 

var líkt og eiginmaðurinn í litlum tengslum við egypsku þjóðina (Coleman, 2011). 

            Fólk bar þá von í brjósti að lýðræði og jafnrétti myndu haldast í hendur og nú var ekki 

tími eiginhagsmuna heldur samheldni. Lýðræði var krafa sem allir hópar gátu sameinast um. 

Egyptar þurftu að bjarga Egyptalandi og það versta sem gat gerst var að fjöldinn snerist gegn 

hver öðrum (Osman, 2011; Al-Ali, 2014). Mikil þjóðerniskennd hafði myndast í 

mótmælunum en það að höfða til þjóðerniskenndar í fólki getur verið öflugt tæki bæði til að 

sameina ólíka hópa og til að ná völdum. Þörfin til að tilheyra hópi er sterk og vill magnast 

þegar á brattann sækir (Eriksen, 2010). Þjóðerniskennd er sérstaklega sterk í Egyptaland sem 

ólíkt mörgum nágrannalöndum þess hefur haldið landamærum sínum í þúsundir ára. 

Egyptaland á sér sögu sem heimsveldi og menning þess og listir hafa haft árif um allan heim. 

Þetta er mikilvægt að hafa í huga til þess að skilja uppreisnina og þá miklu reiði sem ríkti 

meðal Egypta. Það var ekki aðeins efnahagurinn sem var í molum heldur líka sjálfsmyndin. 

Kaíró sem í upphafi 20. aldar var nefnd í sömu andrá og París og Róm var nú komin á lista 

yfir fátækustu borgir heims. Egyptar sem byggðu píramída sem hafa um aldir vakið aðdáun 

heimsins gátu nú ekki hýst eða brauðfætt þjóð sína. Svo var komið fyrir hinni miklu 

menningarþjóð Kleópötru að árið 2011 voru 42% kvenna ólæsar. Egypska skáldið Amal 

Donkol fangar þessa menningarlegu minnimáttarkennd sem hrjáði Egypta í ljóðinu ,,Kolzma 

Fashiloun“ en það er í enskri þýðingu ,,We are all lousers“. Nú þurfti að spyrna við, rísa gegn 

hnignun og heimta breytingar (Osman, 2011).  

 Þegar fjallað er um byltingar er það gjarnan gert af hughrifum. Hinir valdalausu hafa 

fundið sér vopn og sýna það og sanna að í krafti fjöldans getur litli maðurinn sigrað hinn 

stóra. Yfirleitt eru aðstæður þó flóknari en svo og valdabrölt setur mark sitt á ferlið (Lewellen, 

2006). Þegar mótmælin voru orðin lögreglunni ofviða sendi Mubarak herinn út á göturnar. 

Hann hafði verið fjarlægur þjóð sinni og vanmetið aðstæður þegar byltingin skall á. Hann 

ofmat á sama tíma tryggð hersins við stjórnina. Yfirmenn hersins tóku þá ákvörðun að beita 

ekki valdi gegn mótmælendum og varð sú ákvörðun vendipunktur í atburðarrásinni 

(Rutherford, 2013; Osman, 2011). Þetta segir meðal annara stjórnmála- og Mið-

Austurlandafræðingurinn Bruce K. Rutherford (2013). Hann segir jafnframt að þrátt fyrir að 

mótmælendur hafi háð hetjulega baráttu og það sé ekki að ástæðulausu að þeim sé ánöfnuð 
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byltingin hefði ólíklega farið sem fór hefði herinn tekið sér stöðu með Mubarak. Rutherford 

segir tímasetningu skipta öllu þegar kemur að byltingum en hvers vegna herinn snerist gegn 

Mubarak á þeirri stundu sé umdeilt og lítið um það vitað. Hins vegar er ljóst að með því 

tryggði herinn stöðu sína í Egyptlandi eftir stjórnartíð Mubaraks. Þegar egypska byltingin var 

gerð var Mubarak orðinn 83 ára gamall og hvernig sem færi var augljóst að hann yrði ekki 

forseti mikið lengur aldurs sins vegna. Sonur hans, Gamal Mubarak, var orðaður við 

forsetastólinn en hann var lærður í fjármálum frá Vesturlöndum og nátengdur viðskiptajöfrum 

sem höfðu hagnast á umdeildri einkavæðingu egypskra ríkisstofnana á tíunda áratug síðustu 

aldar. Forsetasonurinn þótti ekki fýsilegur kostur en vinsældir hersins má rekja aftur til 

valdatíðar hershöfðingjans Gamal Nassers. Herinn fékk tækifæri og greip það (Rutherford, 

2011; Shehata, 2011). 

 Um þetta má hafa mörg orð en hvað sem hverju líður urðu málsatvik þau að allar 

tilraunir stjórnvalda hvort sem var til að grafa undan byltingunni með áróðri eða til að lægja 

öldurnar með málamiðlunum voru til einskis. Hosni Mubarak sagði af sér sem forseti 

Egyptalands föstudaginn 11. febrúar árið 2011 (Osman, 2011; Shehata, 2011).  

3.2 Bylting við eldhúsgluggann 

Hetjur byltingarinnar eru þau sem steyttu hnefa framan í lögregluna, gáfu sig ekki en kölluðu 

eftir lýðræði meðan barið var á þeim. Þessu hugrakka fólki sem ýmist hætti eða fórnaði lífi 

sínu fyrir mannréttindi og framtíð Egyptalands verður minnst og um þau skrifað í 

sögubækurnar. Mannfræðingurinn Jessica Winegar (2012) segir það forréttindi að tilheyra 

þessum hópi og færri hafi fengið að taka beinan þátt í byltingunni en vildu. Fyrir þessu færir 

hún rök í grein sinni The Privilege of Revolution: Gender, Class, Space and Affect in Egypt. 

Þar lýsir hún ástandinu á innra rými (e. private sphere) egypsk samfélags á meðan á 

byltingunni stóð. Innra rými samfélagsins er persónulega rýmið eða heimilið og fjölskyldan. 

Þessar grunnstoðir samfélagsins eiga það til að verða lítið annað en bakgrunnsupplýsingar 

bæði í almennri og fræðilegri umfjöllun. Innra rýmið ratar sjaldnar í forgrunn en hinn opinberi 

vettvangur og Winegar beinir því sjónum að mikilvægum vettvangi sem vill gleymast (Lewin, 

2006).  

 Winegar (2012) var sjálf stödd í Egyptalandi þann 25. janúar árið 2011 þegar 

mótmælin brutust út en var eins og margar aðrar konur bundin heima af börnum og 

fjölskyldu. Hún lýsir ástandinu hjá sér og nágrannakonum sínum sem sátu fastar heima í þá 

átján daga sem byltingin tók. Hún segir frá eirðarleysinu og óvissunni. Lamandi ótta og 
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vanmáttarkennd. Hversu leiðar þær voru orðnar á sjónvarpinu og börnin óróleg af inniverunni. 

Hún lýsir barnaafmæli sem hún hélt ásamt Monu vinkonu sinni á öðrum degi mótmælanna en 

engin bylting er nógu stór til að aflýsa megi fimm ára afmæli, að minnsta kosti ekki í huga 

afmælisbarnsins. Hún segir frá því hvernig þær stóðu í biðröðum eftir mat þegar bera fór á 

matarskorti. Þær hlustuðu útum gluggann á óm byltingar og biðu eftir mönnum, sonum, 

vinkonum og systrum sem gátu tekið þátt og mótmælt.  

 Í frásögn Winegar (2012) endurspeglast sú stéttskipting sem var í Egyptlandi þegar 

hún segir frá afstöðu Amal sem var húshjálpin og kona af annarri og lægri stétt en Winegar og 

Mona. Amal var á móti byltingunni og hafði áhyggjur af afkomu sinni og fjölskyldu sinnar. 

Hún mátti ekki við því að missa úr vinnu og þurfti fullar mánaðartekjur til að ná endum 

saman. Amal bjó í hinum enda borgarinnar, komst ekki heim og vissi ekki um afdrif 

fjölskyldu sinnar þegar net- og símasamband var tekið af. Allt var þetta í byltingu sem hún 

kærði sig ekki um. Hún hafði ekki trú á því að uppreisn myndi bæta hag sinn. Femínismi líkt 

og önnur stjórnmálabarátta hafði að mestu leyti verið forréttindi yfirstéttarinnar og 

ómenntaðar og fátækari konur höfðu lítinn aðgang að umræðunni. Hagsmunamál þessara 

kvenna áttu það því til að gleymast í baráttunni (Winegar, 2012). 

 Aðrar vinkonur Winegar studdu aftur á móti byltinguna. Mona hafði látið til sín taka í 

mótmælum gegn Mubarak stjórninni á árum áður og hún og maðurinn hennar handtekin og 

hann pyntaður á áttunda áratugnum. Baráttumálin voru að hennar mati mörg en sérstaklega 

vildi hún þó breytingar fyrir dætur sínar. Aðgengi kvenna að menntakerfinu var erfitt en Mona 

var sjálf háskólagengin og kenndi dætrum sínum heima fyrir (Winegar, 2012). 

 Skólakerfið hafði nánast verið knésett eftir efnahagslegar hagræðingar að hætti 

Alþjóðabankans (WB) í byrjun tíunda áratugarins. Velferðarkerfið í heild sinni lét verulega 

undan og þá dró sérstaklega úr aðgangi kvenna að menntakerfinu. Atvinnuleysi varð mikið og 

meira meðal kvenna en karla (Rutherford, 2013). Í þessu samfélagsástandi var lítil hvatning 

fyrir ungar stúlkur til að sækja sér menntun og bakslag varð í jafnréttismálum kynjanna 

(Winegar, 2012). Fyrrum forseti landsins, frelsishetjan og sósíalistinn Gamal Nasser hafði 

komið því kerfi á að allir, bæði konur og karlar, væru örugg með vinnu hjá ríkinu að námi 

loknu. Nám var í boði fyrir alla þá sem vildu en þetta var á sínum tíma mikil réttindabót fyrir 

konur og gaf þeim áður óséð tækifæri utan heimilisins. Í skiptum fyrir þetta naut forsetinn 

lýðhollustu og þar með viðhélst fyrirkomulagið í valdatíð hægrisinnaðri forseta, Anwar Sadat 

og Hosni Mubarak. Það má ætla að ásetningurinn með kerfinu hafi verið góður en mikil 

fólksfjölgun varð til þess að það fór að fyllast í stöður hjá ríkinu. Til þess að fjölga 
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stöðugildum voru stofnaðar deildir sem höfðu mismikinn tilgang á sama tíma og laun 

lækkuðu. Þetta var eitt af því sem varð til þess að í byrjun tíunda áratugarins blasti við 

þjóðargjaldþrot í Egyptalandi Egyptalandi og því þörf á hjálp frá alþjóðasamfélaginu. Hosni 

Mubarak sótti þá um lán sem Alþjóðabankinn veitti. Bankinn vann eftir kapítalískri stefnu og 

vildi minnka umsvif ríkisins og fá hinn frjálsa markað til að taka við keflinu. Einkavæðing 

hófst þá af krafti en fátæktin var orðin mikil og þar af leiðandi hinn frjálsi markaður sem átti 

að taka við keflinu aumur. Spilling var innan stjórnarinnar og sá auður sem safnaðist við 

einkavæðinguna varð persónulegur ágóði góðvina Mubaraks en skilaði sér ónægilega út í 

samfélagið. Þegar ríkið dró seglin saman tók lítið annað við (Shehata, 2011; Rutherford, 

2013).  

 Úr grein Jessicu Winegar (2012) má lesa að mismunun kvenna í Egyptalandi fyrir 

byltingu hafi verið þvert á kyngervi þeirra þrátt fyrir stéttskiptingu. Í greininni er fjallað um 

konur af efri- og neðristétt og mæður og dætur og því lýst hvernig félagsleg mismunun birtist. 

Sú bylting sem varð var knúin af vilja þjóðarinnar til breytinga var ekki aðeins háð á götum 

úti heldur á öllum sviðum samfélagsins. Margir þeirra sem fylltu Tahrirtorgið þessa 

örlagaríku daga voru þar á þeim forsendum að aðrir sætu heima yfir börnum og búi. Winegar 

(2012) segir þessi meirihluti sem ekki gat tekið beinan þátt í mótmælunum vera fólkið sem 

munu halda byltingunni áfram en því ferli var langt frá því að vera lokið þegar uppreisninni 

var lokið. 
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4. Lýðveldið Egyptaland 

Hér að ofan var farið í grófum dráttum yfir það hvernig byltingin hófst og hvernig 

andrúmsloftið var bæði í innra og ytra rými egypsk samfélags meðan á henni stóð. Í þessum 

kafla verður fjallað um eftirmála hinnar sögulegu uppreisnar sem færði Egyptum lýðræði og 

athyglinni beint að þeim atburðum sem snúa að kvenréttindum. 

4.1 Kvenréttindabarátta gegn kerfislægu ofbeldi  

Eftir byltingar getur verið erfitt að ná stöðugleika.Væntingar almennings eru miklar og 

kröfum um tafarlausar endurbætur getur verið erfitt að mæta. Það er oft sagt að byltingar éti 

börnin sín (Lewellin, 2005). Það kann að eiga við í tilfelli Arabíska vorsins í Egyptalandi. 

Ekki þó að því leyti sem oft er að þeir sem taka í lausan stjórnartauminn gleymi hugsjónum 

sínum og beiti sömu hörku og fyrrum kúgarar. Heldur má segja að þau sem hófu þessa 

byltingu hafi horfið á stjórnmálasviðinu. Fólk með hinar ýmsu hugsjónir höfðu sameinast í 

því markmiði að koma á lýðræði og það mótaði þann jöfnuð sem ríkti í uppreisninni og var 

styrkur hennar. Hópurinn þurfti á hverju öðru að halda og því tók enginn forystuna (Osman, 

2011). Enginn einn varð opinbert andlit byltingarinnar eins og Kohmeini varð í Írönsku 

byltingunni eða Che Guevara í þeirri Kúbönsku. Þar með var enginn augljós arftaki þegar 

Hosni Mubarak sagði af sér. Herinn tók við stjórninni eftir afsögn Mubaraks og 

stjórnmálalandslagið varð tveggja turna tal hersins annars vegar og Bræðralags múslíma hins 

vegar á móti þriðja kostinum sem voru gamlir flokksfélagar Mubaraks úr National 

Democratic Party (NDP) (Rutherford, 2013). Í þessum þremur stofnunum voru karlar í 

afgerandi meirihluta og leiddu og leiða enn forystuna. Þrátt fyrir þetta hafði almenningur 

verið virkjaður og margir bæst í hóp pólitískra aðgerðasinna. Konur voru sérstaklega áberandi 

í baráttunni gegn kerfislægu ofbeldi (Coleman, 2011).  

 Kerfislægt ofbeldi er mismunun sem er samofin hinu efnahagslega-, pólitíska- og 

félagslegakerfi og verðuþannig nánast ósýnilegt og eðlilegur hluti af heimsmyndinni. 

Samfélagskerfið er þá skaðlegt einstaklingum og hópum innan þess og sviptir það 

mannréttindum (Farmer, Nizeye, Stulac og Keshavjee, 2006). 

 Isobel Coleman (2011) skrifaði grein um stöðu kvenréttinda í Egyptlandi eftir 

stjórnarbyltinguna og í valdatíð hersins árið 2011. Hún taldi kvenréttindabaráttuna vera styttra 

á veg komin í Egyptalandi en í nágrannalöndum þess og það ætti við bæði fyrir og eftir 

byltingu. Almenningur í Egyptalandi virtist að hennar mati íhaldssamari og 
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kvenréttindahreyfingar áttu erfiðar uppdráttar þar en til dæmis í nágrannalandinu Túnis. Þrátt 

fyrir það hafi kvenréttindasamtök verið áberandi og fjölmiðlar gagnrýnir upp að því marki 

sem ritskoðun leyfði. Vefmiðlar reyndust áfram öflugt baráttutæki og spruttu meðal annars 

upp margar bloggsíður sem voru helgaðar kvenréttindum.  

Á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars árið 2011 komu nokkur hundruð 

konur saman til að mótmæla kynjamisrétti og minna á réttindi sín í hinu nýja lýðræðisríki. 

Samkvæmt Coleman (2011) var sú von að staða kvenna yrði betri í lýðveldinu Egyptalandi 

var þegar farin að bresta en fljótlega eftir uppreisnina urðu skipulagðar árásir á konur tíðar og 

klíkur gerðu árásir í hópum. Upptökur af árásum einkennisklæddra manna, ýmist hermanna 

eða lögreglumanna, á konur mátti finna á netinu en algengastar voru árásir óeinkennisklæddra 

manna sem fóru saman í hópum og umkringdu kvenmótmælendur og héldu þeim föstum á 

meðan þeir réðust á þær og beittu þær kynferðislegu ofbeldi (Moruzzi, 2013). Mótmælin voru 

engin undantekning á þessu en karlmenn umkringdu mótmælendur og ógnuðu þeim með 

líkamlegum tilburðum og niðrandi öskrum. Þennan dag bar mikið á bæði Bræðralagi múslima 

og hernum (Coleman, 2011). Bræðralaginu þóttu konurnar ganga gegn gildum íslam. Þeir 

vildu gæta þess að það tækifæri sem núna væri til að stofna íslamskt lýðveldi myndi ekki 

skolast í burtu með óhóflegu frjálsræði sem þeir tengdu siðleysi og Vesturlandavæðingu. 

Herinn var við völd og þótti sömuleiðis of langt gengið og greip inn í með því að handtaka 

mótmælendur og beita grófu ofbeldi (Coleman, 2011). Mótmælendur voru barðir, þeim gefið 

rafstuð og konur látnar afklæðast fyrir framan fjölda hermanna og neyddar í skírlífispróf 

(Hafez, 2014). Læknir á vegum hersins sá um skírlífisprófanirnar sem vöktu umfjöllun í 

kjölfarið. 

 Samira Ibrahim er egypsk kvenréttindakona og var ein af þeim sem var handtekin í 

mótmælunum og neydd í skírlífispróf. Læknir á vegum hersins athugaði hvort meyjarhaft 

hennar væri rofið að tilskipan háttsettra manna innan hersins, SCAF. Ibrahim kærði lækninn 

fyrir verknaðinn en ómögulegt reyndist að kæra hershöfðingjana sem fyrirskipuðu 

prófanirnar. Egypski herinn er valdamikill og það vakti athygli að einstaklingur skyldi leggja í 

það að kæra stofnunina. Fyrir vikið varð Ibrahim andlit baráttunnar gegn kerfislægu ofbeldi 

gegn konum í Egyptalandi (Gamil, 2013). Hún gekk gegn venjum samfélagsins með því að 

tala opinskátt um kynferðislegt ofbeldi og ögraði valdamönnum með því (Hafez, 2014).  

 Herinn gaf út yfirlýsingu þar sem tilgangur skírlífisprófana er sagður að sýna fram á 

að fangar séu ekki hreinar meyjar og þannig koma í veg fyrir að herinn sé ásakaður um 

hópnauðgun. Í yfirlýsingunni er því jafnframt haldið fram að þær konur sem voru látnar sæta 

skírlífisprófunum hafi ekki hagað sér eins og hin almenna dóttir. Heldur hafi þarna verið 
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ógiftar konur sem höfðust að í tjöldum með karlmönnum (Hafez, 2014). Egypskir 

kynjafræðingar hafa aftur á móti sagt tilganginn með þessu að sýna vald hersins, að lítillækka 

konurnar og til að fæla þær frá frekari aktívisma (Gamil, 2013) 

 Læknirinn var sýknaður af kærunni (Hafez, 2014; Amnesty International, 2014). 

Fréttavefurinn Daily News Egypt greinir frá því að á Twitter reikning Ibrahim eftir að 

dómurinn féll hafi hún sagt að enginn hafi vegið að hennar heiðri þennan dag, heldur hefði 

verið vegið að heiðri Egyptalands og fyrir hana myndi hún halda áfram að berjast þar til 

réttlæti væri náð (Abdoun, 2012). Stuttu síðar féll dómur í Egyptalandi sem kvað á um það að 

skírlífispróf á föngum væru ólögleg (Amnesty International, 2014). 

Eins og fram kemur í kenningarkafla geta norm samfélagsins haft áhrif á stofnanir 

samfélagsins og takmarkað aðgang eða velferð einstaklinga innan þeirra. Í þessu tilfelli komst 

dómur að þeirri niðurstöðu að skírlífisprófanir væru bannaðar með lögum í Egyptalandi. 

Læknirinn sem var kæður beitti Ibrahim og hinar konurnar kynferðislegu ofbeldi fyrir framan 

fjölda hermanna að tilskipun háttsettra manna innan hersins undir þeirri skilgreiningu að um 

skírlífispróf væri að ræða. Þrátt fyrir það að dómur hafi síðar komist að því að slíkar prófanir 

væru ólöglegar var læknirinn sýknaður af kærunni.  

4.2 Útilokun úr stjórnmálum 

Í fyrstu eftir afsögn Mubaraks hafði fátt breyst í Egyptalandi annað en að Mubarak og hans 

fólk voru ekki við völd. Stjórnkerfið var eins sett upp og þær sex milljónir sem unnu við 

daglega stjórnsýslu voru þau sömu (Osman, 2011). Herinn, SCAF, sá um 

stjórnarskrárbreytingar í mars 2011 og settu á ný lög sem leyfðu stofnun stjórnmálaflokka. 

Þetta var nauðsynlegt til þess að hægt væri að efna til löglegra og lýðræðislegra kosninga 

síðar á árinu. Þessar breytingar voru í þágu lýðræðis en í löggjafavaldinu sem herinn hafði var 

talsvert forskot falið (Rutherford, 2013).  

 Tilkynning kom frá hernum þann 13. febrúar árið 2011, aðeins tveimur dögum eftir að 

Mubarak sagði af sér, þess efnis að stjórnarskráin frá 1971 yrði felld úr gildi og ný samin. Efri 

deild þingsins (e. Shure Council) og neðri deild þingsins (e. the Peoples Assembly) tilnefndu 

ásamt SCAF þann hundrað manna hóp sem átti að sjá um að skrifa nýju stjórnarskrána 

(Rutherford, 2013). The Egyptian Center for Womens Rights [ECWR], (2012) vöktu athygli á 

mikilvægi þess að hafa konur í nefndinni og undir það tók Dr. Kamal Ganzouri en hann var 

hershöfðingi og sitjandi forsætisráðherra. Hann sagði mikilvægt að konur væru í nógu háu 

hlutfalli í nefndinni til að geta talað fyrir sínum hagsmunamálum sjálfar. Hann sagði jafnframt 
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að nýja stjórnarskráin ætti að innihalda kafla um kvenréttindi en réttindi kvenna væru ekki 

þeirra einkamál heldur almenn mannréttindi sem alla varðar. Alltof oft væri litið framhjá 

konum, réttindum þeirra gleymt og þær ekki taldar sem fullgildir egypskir ríkisborgarar en 

það ætti ekki vera tilfellið að þessu sinni. Dr. Ganzouri tiltók ekki hvað væri nógu hátt hlutfall 

kvenna að hans mati en þegar upp var staðið sátu sjö konur í hundrað manna nefnd sem 

skrifaði nýju stjórnarskrána (ECWR, 2012). 

   Í þingkosningunum sem fylgdu árið 2011 fékk Bræðralag múslima meirihluta 

þingsins. Flokkurinn sagðist þá ekki ætla að standa fyrir forseta framboði en annað kom á 

daginn þegar Mohammed Morsi bauð sig fram til forseta sem fulltrúi Bræðralagsins í lok árs 

2011. Eftir því sem leið á kosningabaráttuna og skoðanakannanir bentu til þess að 

Mohammed Morsi úr Bræðralagi múslima myndi að óbreyttu bera sigur úr bítum gerðu 

hershöfðingjar breytingar á stjórnarskránni í flýti. Í þessum breytingum voru völd forsetans 

takmörkuð (Rutherford, 2013). 

 Þrjár konur gerðu tilraun til að bjóða sig fram fyrir forsetakosningarnar árið 2012. 

Þetta voru fréttakonan Bothaina Kamel, rithöfundurinn Anas Alugoud Eliwa og 

mannréttindafrömuðurinn Dalia Ziada. Stuðningur við framboðin var lítill og engin þeirra 

náði lágmarks undirskrifta fjölda sem eru 30.000 undirskrifir í 15 ríkjum eða 30 samþykki frá 

sitjandi þingmönnum (ECWR, 2012).  

 Mohammed Morsi varð fyrsti lýðræðislega kjörni forseti Egyptalands þann 30. júní 

árið 2012. Bræðralag múslima átti þá bæði meirihluta þingsins og forsetastólinn en hluti af 

stefnu þeirra var að konur gætu ekki orðið æðstu yfirmenn ríkisins (Rutherford, 2013). 

Bræðralag múslima eru egypsk samtök sem voru stofnuð árið 1928 og eru ein þau fyrstu til að 

berjast fyrir pólitísku íslam. Upphafsmenn Bræðralagsins voru þeir Hassan al-Banna og 

Sayyed Qutb en þeirra hugmyndafræði var sú að eina leiðin til að spyrna gegn 

Vesturlandavæðingu sem nýlendutíminn hafði í för með sér væri að lifa samkvæmt 

Kóraninum og túlka íslam á hefðbundinn hátt (Milton-Edwards, 2000). Meðlimir 

Bræðralagsins eru íslamistar en það er stjórnmálahreyfing innan íslam sem vill móta landslög 

út frá Kóraninum. Þannig er reynt að endurskapa það fyrirmyndar samfélag sem Múhameð 

spámaður leiddi í Medínu. Þetta er kallað pólitískt íslam (e. political islam) og byggir á Sharía 

lögum Kóransins. Þessi stefna er endurbótastefna (e. reform) og snýst um að aðlaga nútímann 

að íslam og finna leiðir til að halda í íslömsk gildi á breyttum tímum hnatt- og tæknivæðingar 

(Esposito, 1998). Forsetar í Egyptalandi höfðu allt frá því að landið fékk sjálfstæði árið 1952 

unnið gegn áhrifum trúarbragða á stjórnmál. Fyrsti forsetinn, Gamal Nasser, var hliðhollur 
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Sovétríkjunum og vildi ekki að trúarleg rit hefðu áhrif á stefnumótun ríkis. Þetta hafði í för 

með sér aðskilnað ríkis og trúar og lögleiðingu vissra atriða sem Kóraninn bannaði. Lögin 

sneru meðal annars að konum og færðu þeim réttindi sem þær hefðu annars ekki notið 

(Osman, 2011). John L. Esposito (1998) segir að það sé víða að finna í sögu múslima að 

hrakfarir séu raktar til þess að samfélagið hafi snúist frá íslam. Þá verði að bregðast við og 

snúa fólkinu á rétta braut en það sé vegur guðs. Staða og sýnileiki kvenna er gjarnan notuð 

sem ákveðin mælistika á samfélagsástandið og konur hafa gjarnan orðið táknrænar fyrir stöðu 

íslam í samfélaginu. Þetta gefur félagslegu hlutverki kvenna vægi en felur ekki alltaf í sér 

mikið gerendavald (Coleman, 2010).  

 Eins og fram hefur komið er gengið út frá því í þessari ritgerð að markmið 

mannréttindabaráttu sé að einstaklingar öðlist réttinn til að stjórna lífi sínu sjálfir með tilliti til 

réttar annarra til að stjórna sínu lífi. Þessi réttur til að stjórna eigin lífi er ekki tryggður hvorki 

í stefnu hersins, SCAF, né Bræðralags Múslima. Herinn notaði það sem afsökun fyrir því 

ofbeldi sem herfangar voru beittir að fangarnir væru konur sem hefðu hagað sér með hætti 

sem var að þeirra mati ósiðlegur. Með hegðun sinni gengu þær ekki á rétt annarra til að 

stjórna sínu lífi og voru því samkvæmt skilgreiningu ekki í órétti. Í stefnu Bræðralags 

múslima er konum gert að fylla upp í ákveðið félagslegt hlutverk sem er illa fallið til 

breytinga. Burt séð frá því hvað þetta félagslega hlutverk felur í sér gengur stefnan gegn rétti 

einstaklinga til að velja sitt hlutverk sjálfir. 

4.3 Bylting gegn Mohamed Morsi 

Í júlí 2013 Morsi þurfti að víkja á sama hátt og Mubarak gerði. Stefna hans var í heild sinni 

talin atlaga að lýðræði en Morsi hafði sett á svipuð lög og þau sem  voru við lýði í valdatíð 

Mubaraks. Lögin gerðu það ólöglegt að lögsækja forsetaembættið og veittu forsetanum bæði 

löggjafa- og framkvæmdavald (De Smet, 2014; Amnesty International, 2014). Þann 30. júní 

2013 brutust út mótmæli sem voru stærri en þau sem steyptu Mubarak árið 2011. Ofbeldið og 

ringulreiðin varð þó fljótlega svo mikil að margir þorðu ekki út (Gamil, 2013).  

Morsi var steypt af stóli í uppreisn sem var annars eðlis en sú gegn Mubarak. Í fyrri 

uppreisninni sameinuðust ólíkir hagsmunahópar í von um breytta tíma en í þeirri síðari ríkti 

ringulreið. Hóparnir snerust gegn hvorum öðrum, stríðandi fylkingar, glæpaklíkur, lögreglan 

og herinn beittu ofbeldi. Enginn vissi almennilega hvar var við stjórn eða hvað gæti tekið við 

eftir þetta. Lýðræði var hvergi í augsýn og markmið fyrstu byltingarinnar hafði ekki náðst (De 

Smet, 2014). Ofbeldið hélt áfram að stigmagnast og mannréttindasamtökin The Human 
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Rights Watch gáfu út hjálparkall og biðluðu til Egypta að standa saman og reyna að stöðva 

það mikla kynferðisofbeldi sem liðist í mótmælunum. Egypsk samtök sem beita sér gegn 

kynferðisofbeldi sögðu að 91 tilkynning um kynferðisofbeldi hefði borist á fyrstu fjórum 

dögum mótmælanna. Þó að kynferðislegt ofbeldi hafi líka átt sér stað í byltingunni gegn 

Mubarak virtist ofbeldið vera á öðrum mælikvarða í þetta sinn (Langohr, 2013).  

 Það sem var þó líkt með byltingunum tveimur era ð herinn gegndi úrslitahlutverki og 

tók völdin í bæði skiptin. Hershöfðinginn Abdel Fattah Al-Sisi tilkyntti þann 3. júlí árið 2013 

að stjórnarskráin væri afnumin og Morsi farinn frá völdum (Langohr, 2013). Hann útnefndi 

dómarann Adly Mansour sem bráðabirgða forseta og formann nefndar um nýja stjórnarskrá 

(Al-Jazeera, 2013). Því var fagnað að Bræðralagið hefði verið svipt völdum. Herinn var 

orðinn tákn stöðugleika, naut fylgis og hefur verið við völd síðan (Al-Ali, 2013).  

Fræðikonan Nadje Al-Ali (2013) skrifaði grein um valdabreytingu egypska hersins, 

SCAF og hún furðar sig á þeim vinsældum sem herinn á að fagna í Egyptalandi. Hún segir 

herinn ekki síður hafa notað kynferðislegt ofbeldi gegn konum til að viðhalda ógnarvaldi sínu 

en Mubarak og Morsi. Hún veltir því upp hvort að óttinn við uppgang íslamista í landinu og 

hatrið á Bræðralagi múslima birtist í því að enginn þori að gagnrýna herinn? Hún vitnar í 

greininni í Deniz Kandiyoti sem segir herinn grípa til ofbeldis gegn konum í örvæntingafullri 

tilraun til að bjarga feðraveldi sem sé á barmi hruns. Vakning í kvenréttindamálum sé ekki 

aukaverkun af byltingunni heldur kjarni hennar og að valdhafar óttist raunverulegar 

breytingar. Í næsta kafla verður stöðu kvenréttindamála í Egyptalandi nú um stundir lýst en sú 

staða er ískyggileg.  
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5. Staða kvenna í Egyptalandi eftir uppreisn 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum þriggja rannsókna sem gerðar voru á stöðu kvenna í 

Egyptalandi eftir að Arabíska vorið hófst. Þetta eru rannsóknir á vegum the World Economic 

Forum (WEF) og snýr að aðgangi kvenna að efnahags- og atvinnulífi ásamt 

stjórnmálaþátttöku, Thomson Reauters Foundation (TRF) sem rannsakar tíðni 

kynbundisofbeldis gegn konum og The Egyptian Center for Womens Rights (ECWR) sem 

skoða stjórnmálaþátttöku kvenna. Rannsóknirnar komu allar út árið 2013. 

5.1 Womens Rights in the Arab world, TRF 

Mannréttindasamtökin Thomson Reuters Foundation (TRF) könnuðu árið 2013 stöðu 

kvenréttinda í 22 löndum í Norður Afríku, á Arabíu skaganum og í Gulf flóanum. Löndin 22 

mynda Arababandalagið að frátöldu Sýrland sem var stofnandi sambandsins en var gert 

brottrækt árið 2011. Rannsóknin er sú þriðja sem TRF hefur gert á svæðinu og snýr að 

kynbundnu ofbeldi gegn konum en samtökin nota skilgreiningar úr mannréttindasáttmálum 

Sameinuðu þjóðanna. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er að finna skilgreiningu á kynbundnu 

ofbeldi úr yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í íslenskri þýðingu: ,,Kynbundið ofbeldi er ofbeldi 

á grundvelli kynferðis sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns 

skaða eða þjáninga kvenna, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu 

frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi (Reykjavík, e.d.).“ 

 Fræðimenn TRF tóku viðtöl og lögðu spurningarlista fyrir 336 kynjafræðinga frá 21 af 

þeim 22 löndum sem könnunin nær til. Spurningar voru byggðar á ákvæðum sem 19 af 

ríkjunum sem mynda the Arab League hétu að uppfylla í alþjóðasamningi á vegum 

Sameinuðu þjóðanna; CEDAW en það er sami samningur og gengið er útfrá í þessari ritgerð 

og fjallað er um í kenningarkafla. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar á heimasíðu 

Thomson Reauters Foundation og eru annars vegar birtar í skýrslu sem greinir frá 

niðurstöðum úr spurningalistum og hins vegur í greinum sem skýra frá viðtölum við 

kynjafræðingana.   

 Niðurstöðurnar sýna að egypskar konur þurfa nú að berjast fyrir réttindum sem þær 

höfðu fyrir byltingu. Þetta á við í fleiri löndum sem áttu hlut í arabíska vorinu svo sem Túnis 

og Lýbíu. Ekkert landanna hefur þó komið verr útúr „vori“ samkvæmt rannsókninni og 

Egyptaland sem lenti neðst á lista á eftir Írak, Saudi-Arabíu og Sýrlandi. Það sem greinir 
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Egyptaland að er há tíðni kynferðislegrar áreitni og kynferðisofbeldis. Í skýrslunni er vitnað í 

rannsókn UN Women frá árinu 2012 sem leiddi í ljós að 99,3% egypskra kvenna hafi orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni (Boros, 2013).  

 Einn af sérfræðingunum sem TRF leituðu til er Dalia Abdel Hameed formaður 

samtakanna Head of the Gender Program at the Egyptian Initiative for Personal Rights 

(EIPR). Hún segir að þrátt fyrir afgerandi innlegg sitt við uppreisnina séu konur útilokaðar frá 

uppbyggingunni eftir hana. Ætlast sé til þess að þær snúi aftur til hefðbundinni starfa sem 

mæður og eiginkonur og kynferðislegtofbeldi og áreitni sé notuð skipulega í þeim tilgangi að 

hræða þær. Fleiri viðmælendur í rannsókninni lýsa því hvernig nauðganir séu í auknum mæli 

notaðar til að þagga niður í konum. Þetta varð samkvæmt skýrslunni áberandi í upphafi 

byltingarinnar gegn Morsi í júlí árið 2013 (Gamil, 2013). 

 Kynferðislegt ofbeldi er þó ekki eini áhrifaþátturinn sem veikir stöðu kvenna í 

egypsku samfélagi. Í TRF skýrslunni er vitnað í skýrslu UNICEF frá árinu 2013 þar sem 

kemur fram að 91% kvenna í Egyptalandi séu umskornar en hvergi í heiminum sé fjöldi 

umskorinna kvenna meiri. Lítið hafi verið gert til að stöðva þvinguð hjónabönd og mansal sé 

vandamál (Boros, 2013). Í skýrslunni kemur fram að aðgangur kvenna að heilbrigðiskerfinu 

sé aftur á móti ágætur og hafi ekki farið versnandi eftir byltingu. Til marks um það er að 79% 

fæðinga fara fram undir eftirliti heilbrigðisstarfsfólks (Thomson Reauters Foundation, 2013). 

Þetta er samhljóma skýrslu Economic Forum, The Global Gender Gap Report frá árinu 2013. 

5. 2. Skýrsla um jafnréttismál kynjanna á heimsvísu (The Global Gender Gap Report, 

WEF) 

Frá árinu 2006 hefur The World Economic Forum gefið út árlega skýrslu þar sem 

jafnréttismál kynjanna eru tekin út á heimsvísu. Rannsóknirnar eru vandaðar og búa til 

viðmiðunarstöðul sem gerir samanburð milli landa og ára mögulegan. The Economic Forum 

velja úr fjögur svið samfélaga sem snúa að efnahagsmálum og meta jafnrétti útfrá þeim. Þessi 

svið eru menntakerfið, heilbrigðiskerfið, efnahagskerfið og stjórnmálakerfið.  

 Í Gender Gap skýrslu ársins 2013 lendir Egyptaland í 125. sæti af þeim 136 löndum 

sem skýrslan nær til. Sá þáttur sem kom verst út og dró meðaltalið niður var þátttaka kvenna í 

stjórnmálum og er landið í 128. sæti í þeim málaflokki. Aðgangur kvenna að heilbrigðiskefinu 

kom best út líkt og í skýrslu TRF og Egyptar lenda í 51. sæti í þeim flokki.  

 Þegar skýrslan er skoðuð í samanburði við hinar frá UN Women, TRF og the Egyptian 

Center for Womens Rights kemur í ljós að þegar kynbundið ofbeldi er tekið úr jöfnunni 
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stendur Egyptaland betur að vígi. Lönd sem lenda ofar í hinum rannsóknunum eru neðar í 

þessari en til dæmis má nefna Saudi Arabíu í 127. sæti Global Gender Gap skýrslunnar og 

Sýrland í 133. sæti.   

 Skýrslan sýnir samanburð milli ára aftur til ársins 2006 en ekki er að sjá á 

samanburðartölum að stjórnarbylting hafi orðið í Egyptalandi. Meðaltöl standa nokkurn vegin 

í stað og Egyptar lentu í 126. sæti listans bæði árið 2009 og árið 2012. Í skýrslunni frá árinu 

2009 koma Egyptar verst út í stjórmálaþátttöku kvenna líkt og árið 2013 en lentu þá 129 sæti 

af 130 löndum. The Egyptian Center for Womens Rights (ECWR) hafa gert ítarlega rannsókn 

á stjórnmálaþátttöku kvenna í Egyptalandi. 

5.3 Report on Egyptian Women Conditions in 2012, ECWR 

The Egyptian Center for Womens Rights (ECWR) eru frjáls félagasamtök sem hafa verið 

starfrækt í Egyptalandi síðan árið 1996. Samtökin einsetja sér að bæta stöðu kvenna í landinu 

bæði fyrir lögum og hvað varðar þátttöku í atvinnulífi og stjórnmálum. Þau hafa gert 

rannsóknir og gefið út skýrslur til að draga fram staðreyndir og vekja upp umræðu um 

kvenréttindi. Samtökin hafa einnig staðið fyrir styrkveitingum til kvenna í fyrirtækjarekstri.  

 ECWR gáfu árið 2012 út skýrsluna Report on Egyptian Women Condition in 2012. Í 

formálanum er það tekið fram að skýrslan hafi verið skrifuð við talsvert erfiðari aðstæður en 

áður og þetta komi niður á gæðunum. Félagsmálaráðuneytið (Ministry of Social Affairs) hafi 

beitt samtökin líkt og önnur mannréttindasamtök miklum þrýstingi og reynt að koma í veg 

fyrir útgáfu skýrslunnar. Þegar skýrslan var í vinnslu árið 2012 var herinn við völd fyrri 

helming árs og Bræðralag múslima seinni part árs en það er ekki tekið sérstaklega fram við 

hvora stjórnina eða báðar er átt. Þetta hafi gert gagnaöflun og úrvinnslu erfiða og skýrsluna 

ekki eins vandaða og árin áður. Fræðimenn innan samtakanna hafi lagt mikið á sig til þess að 

skýrslan gæti komið út og telja hana nytsamlega sé tekið tillit til aðstæðna þeirra.  

 Í skýrslunni kemur fram að hvergi hafi kvenréttindum farið jafn mikið aftur á stuttum 

tíma og í Egyptalandi. Hlutfall kvenna á þinginu hafi til að mynda farið frá 12,5% árið 2010 

niður í 2% árið 2012. Í þingkosningunum 2012 margfaldaðist fjöldi kvenframbjóðenda. 

Kvenframbjóðendur voru þá 984 en árið 2010 höfðu þær verið 404 og árið 2005 aðeins 133. 

Konur fengu samt sem áður aðeins þrjú sæti á þinginu samkvæmt skýrslunni. Í efri deild 

þingsins, Shura council, voru árið 2012 samtals fimm konur af 180 sætum og voru þar með 

2,7% ráðsins. Það má þó teljast jákvæð þróun að fjörtíu sinnum fleiri konur buðu sig fram til 
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ráðsins en árið 2010. Árið 2010 voru kvenframbjóðendur níu talsins en árið 2012 voru 

kvenframbjóðendur alls 396.  

 Það má ætla að eftir stjórnarbyltingu hafi bæði kven- og karlframbjóðendum fjölgað. 

Það er þó ekki tekið fram í skýrslunni hversu mikil almenn aukning var og því ekki hægt að 

fullyrða hér hvort kvenframbjóðendum hafi fjölgað hlutfallslega. 
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6. Staða kvenréttindabaráttunnar 

Eins og áður sagði er egypska byltingin ekki atburður sem hægt er að líta yfir í 

baksýnisspeglinum heldur ferli sem er ennþá í gangi. Gróskan í landinu er mikil og breytingar 

gerast ört. Þessi kafli fjallar um nýlega atburði í kvenréttindamálum. Í kaflanum er aðallega 

byggt á frétta- og tímaritsgreinum þar sem atburðir eru svo nýliðnir að lítið tóm hefur gefist 

fyrir fræðilega úttekt. Greinarnar eru valdar fréttamiðlum sem geta talist vandaðir en þó skal 

sá varnagli sleginn að ekki er um fræðilega umfjöllun að ræða. 

6.1 „Ekki segja mér hvernig ég á að klæða mig, segðu þeim að hætta að nauðga“ 

„Þetta er ekki það Egyptaland sem við vildum“ sagði Ayman Abdelmeguid talsmaður the 6th 

of April Movement í janúar árið 2014 í samtali við breska fréttablaðið The Guaradian. The 

6th of April Movement eru ein af ungliðahreyfingunum sem skipulögðu mótmælin gegn 

Mubarak en segjast núna aðeins vilja stöðugleika fyrir Egyptaland. Amr Hussein er 23 ára 

gamall og tekur í sama streng þar sem hann stendur fyrir utan líkhús í miðborg Kaíró. Þangað 

var hann kominn til að fylgja vini sínum sem lögreglan skaut til bana á þriggja ára afmæli 

egypsku uppreisnarinnar, 25. janúar árið 2014. Hussein lýsir sorg sinni og segir: „Við héldum 

að þessu myndi linna, við héldum að byltingin yrði nýtt upphaf, breyttir tímar“ (The 

Guardian, 2014). Dalia Abdel Hameed segir ofbeldið vera orðið eins og plága sem liggur yfir 

landinu og lamar alla lýðræðisþróun. Kynferðislegt ofbeldi gegn konum hafi náð nýjum 

hæðum á síðustu misserum en það sama megi segja um ofbeldi almennt. Það sé ekki hægt að 

lýsa ástandinu öðruvísi en sem stjórnleysi. Þjóðin sé orðin vön því að sjá blóð og þjáningu á 

götum úti og ástandið bitni verst á þeim sem áttu undir högg að sækja fyrir (Gamil, 2013). Þar 

má nefna meðlimi Bræðralags múslima en mörg hundruð þeirra hafa verið dæmdir til dauða í 

réttarhöldum eftir afsögn Morsi en rétthöldin hafa Amnesty International (2014) fordæmt. 

 Abdel Fattah Al-Sisi yfirmaður SCAF gekk útfrá því kosningabaráttu sinni að fólkið 

vildi stöðugleika. Hann sigraði forsetakosningarnar með 93,3% atkvæða og varð forseti 

Egyptalands 8. júní árið 2014 (AlJazeera, 2014-a). Liður í því að ná stöðugleika var að 

stemma stigu við kynbundnu ofbeldi gagnvart konum. Eitt af síðustu verkum Adly Mansour í 

embætti, rétt áður en hann lét forsetastólinn eftir til Al-Sisi, var að skrifa undir lög sem gera 

kynferðislega áreitni refsiverða. Regluverk í þessum málum hafði vantað en viðurlögin við 

slíkum glæpum eru nú bæði fangelsisvist og fjársekt. Lögin taka sérstaklega til mála þar sem 

sá sem beitir kynferðislegri áreitni er einkennisklæddur eða aðili sem hefur valdastöðu 
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gagnvart fórnarlambinu. Refsing í slíkum tilfellum er minnst tveggja ára fangelsi (Amnesty 

International, 2014; AlJazeera, 2014-b). Eins og kemur fram í TRF skýrslunni (2013) höfðu 

dómstólar þangað til notað siðferðisleg viðmið frekar en lagaleg til að dæma í 

kynferðisafbrotamálum. Þar með var það háð túlkunum hvers og eins dómara hvað teldist 

kynferðislegt ofbeldi og hver eigi sökina á því.  

 Ef miðað er við umfjöllun Gests Guðmundssonar (2012) í kenningarkafla hér að ofan 

um gagnvirkni misréttis fyrir lögum og menningarbundinnar mismununar þá má vona að 

lögin séu til marks um hugarfarsbreytingu í Egypsku samfélagi sem lögin geti svo styrkt 

frekar. Gestur (2014) fjallar um það hvernig menningarbundin gildi geta smitast út í stofnanir 

samfélagsins. Þegar kom að byltingu í Egyptalandi árið 2011 höfðu konur dregist aftur úr 

körlum hvað menntun varðar þó svo að engin lög takmörkuðu aðgengi þeirra að skólakerfinu 

með beinum hætti (Winegar, 2011). Rannsóknir frá árinu 2013 sýna að 99,3% egypskra 

kvenna hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni en engin lög bönnuðu slíkt ofbeldi (TRF, 2013). 

Þessi háa tíðni kynbundins ofbeldis gæti hafa haft áhrif á aðgengi kvenna að ytra rými 

samfélagsins sem skólakerfið er hluti af. Samkvæmt því stemmdi ríkisstjórnin ekki stigu við 

mismunun eins og CEDAW samningurinn gerir ráð fyrir og lagakerfið takmarkaði aðgengi 

kvenna að skólakerfinu en með óbeinum hætti. Samkvæmt skýrslu Amnesty Inernational 

(2014) um stöðu mannréttinda í Egyptalandi eru nýju lögin réttindabót fyrir konur og þeim 

ber að fagna þegar reynslan sýnir að þeim sé framfylgt.  

 Í greininni The Privilige of Revolution lýsir Jessica Winegar (2011) samtölum sem 

hún átti við vinkonur sínar þegar símasamband komst aftur á eftir afsögn Mubaraks. Þar lýstu 

þær gremju sinni yfir því að hafa ekki mátt taka þátt í mótmælunum. Jafnvel þó að fjölskylda 

þeirra hafi stutt mótmælin hafi bræður þeirra, feður eða frændur frekar verið valdir til þess að 

taka þátt. Fjölskyldurnar óttuðust um velferð og öryggi dætra sinna og treystu sonum sínum 

frekar í mótmælin. Þessu viðhorfi var mótmælt í Kaíró í júní árið 2014 eftir að mynband fór á 

netið af nauðgun sem átti sér stað í hátíðarhöldum í borginni við innvígslu Abdul Fattah Al-

Sisi í forsetaembætti. Á spjaldinu stendur: „Ekki segja mér hvernig ég á að klæða mig, segðu 

þeim að hætta að nauðga“ (Reauters, 2014).  

Þegar Abdul Fattah Al-Sisi varð forseti Egyptalands var það eitt af hans fyrstu 

embættisverkum í júní árið 2014 að fara í sjúkravitjun til konu sem hafði orðið fyrir 

hrottafengri nauðgun. Myndband af nauðguninni hafði lekið á internetið þar sem hópur manna 

ræðst ítrekað á konuna sem reyndi nakin og blóðug að fikra sig í átt að nærliggjandi sjúkrabíl. 

Egypska ríkissjónvarpið fylgdi forsetanum á sjúkrahúsið þar sem að hann færði konunni blóm 
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og lofaði að þeim sem réðust á hana yrði refsað. Vefmiðilinn The Egyptian Street (2014) 

fjallar um heimsóknina og ávarp Al-Sisi þar sem hann talar til konunnar og segir að þeim 

þykji öllum mikið fyrir þessu og viðurkennir að þeir hafi brugðist. Hann sagðist vilja biðja 

allar egypskar konur afsökunar en hér eftir yrði allt gert til að binda endi á kynferðislegt 

ofbeldi gegn konum. Hann sagðist með þessu ekki tala til dómsmálaráðuneytisins eða 

innanríkisráðherrans heldur til hvers einasta almenna hermanns, hvort sem væri í lögreglunni 

eða hernum. Hann sagði að hver einasti egypski karlmaður sem léti ofbeldi af þessu tagi 

lýðast ætti að skammast sín, það væri verið að ráðast á þeirra eigin borgara og það væri 

óásættanlegt. Hann minnti fjölmiðla á sameiginlega ábyrgð allra og sagði að þjóðin þyrfti að 

standa saman til að koma í veg fyrir að ofbeldi af þessu tagi héldi áfram að endurtaka sig. Það 

skipti ekki máli hvort að árásirnar væru margar eða fáar af því að engin slík árás ætti að eiga 

sér stað. Hann endar svo ávarpið með því að endurtaka persónulega afsökunarbeiðni sína til 

konunnar og um leið til allra egypskra kvenna. Í myndbandinu sem fylgir fréttinni er andlit 

fórnarlambsins falið. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð er fjallað um eftirmála uppreisnar sem steypti Hosni Mubarak þáverandi 

forseta Egyptalands af stóli og veitti Egyptum lýðræði í fyrsta sinn. Markmið ritgerðarinnar er 

að varpa ljósi á það hvaða áhrif Arabíska vorið hefur haft á kvenréttindi í Egyptalandi en svo 

nefnist hryna uppreisna sem áttu sér stað árið 2011 í Túnis, Egyptalandi, Sýrlandi og Líbíu. 

Uppreisnin er ekki tiltekinn atburður heldur byltingarferli sem eiga sér enn stað.  

Kvenréttindi eru skilgreind útfrá CEDAW sáttmála Sameinuðu þjóðanna um afnám 

misréttis gagnvart konum og byltingin er skoðuð útfrá hugtakinu kyngervi. Í kenningarkafla 

er gerð grein fyrir megininntaki CEDAW sáttmálans og hugtakinu kyngervi. Þar er einnig 

gerður greinarmunur á mismuni og mismunun en samkvæmt skilgreiningu urðu konur fyrir 

félagslegri mismunun í valdatíð Mubaraks. Það hefur ekki breyst og í fljótu bragði má segja 

að ástandið hafi versnað eftir að byltingin hófst og mismunun sem konur þurfa að þola hefur 

aukist til muna.   

 Uppreisnin gegn Mubarak var skipulögð og framkvæmd bæði af körlum og konum. 

Með sameiginlegan óvin á bakinu og sameiginlegt markmið fyrir augum skiptu mótmælendur 

sér ekki í flokka eftir þjóðfélagshópum eða kyni heldur börðust saman fyrir lýðræði. Konur 

voru atkvæðamiklar í uppreisninni og það þótti táknrænt fyrir nýja tíma og bætt Egyptaland 

en vonin var sú að jöfnuður byltingarinnar myndi skila sér út í hið nýja lýðveldi. 

Mótmælendur nýttu sér samskiptamiðla á netinu til að samhæfa aðgerðir og það gerði líka 

umheiminum kleift að fylgjast með atburðunum á annan hátt en áður. Sífellt fjölgaði í hópi 

mótmælenda og svo fór að herinn tók þátt í uppreisninni sem lauk með fullnaðarsigri þegar 

Hosni Mubarak sagði af sér 11. febrúar árið 2011. Uppreisninni fylgdi bæði ofbeldi og 

dauðsföll og hefur verið sagt að þeir sem fórnuðu sér fyrir lýðræði Egypta verði minnst sem 

hetjum.  

 Jessica Winegar bjó í Egyptalandi þegar byltingin skall á og bendir á að ekki megi 

vanmeta framlag þeirra sem heima sátu. Samfélagsástandið og viðhorf samfélagsins gerðu 

það að verkum að konur voru frekar heima en karlar. Þetta á við þvert á kyngervi en í frásögn 

hennar koma fyrir konur úr hinum ýmsu stéttum og stöðum í samfélagsstiganum. Winegar 

minnir á að bylting takist ekki nema með samtakamætti samfélagsins í heild sinni og að 

margir þeirra sem hafi mannað mótmælin hafi gert það á þeim forsendum að annar sæti heima 

og gætti barna og bús. Þannig var byltingin gerð möguleg. 
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 Herinn, SCAF, tók við völdum eftir afsögn Mubaraks en í þeirri stofnun eru karlar í 

miklum meirihluta og skipa forystuna. Eftir árangursríka uppreisn hafði samfélagið verið 

virkjað og konur úr hinum ýmsu áttum sameinast í baráttu gegn kynferðislegu- og ekki síður 

kerfislægu ofbeldi gegn konum. Á Alþjóðlegum degi kvenna í mars árið 2011 mættu nokkur 

hundruð konur til kröfugöngu. Þær vildu gæta þess að réttindi þeirra gleymdust ekki í hinu 

nýja lýðveldi Egyptalands. Herinn brást við og beitti mótmælendur grófu ofbeldi. Konur voru 

handteknar og neyddar til að afklæðast og gangast undir skírlífisprófun fyrir opnum tjöldum 

þar sem óbreyttir hermenn gátu gengið hjá. Skírlífisprófanirnar vöktu hörð viðbrögð en ein 

kvennanna, Samira Ibrahim, kærði lækninn framkvæmdi þær. Læknirinn var sýknaður af 

kærunni en það breytti því ekki að umræða hafði skapast í samfélaginu um kynferðislegt 

ofbeldi gegn konum og lögregluofbeldi. Ibrahim gafst ekki upp í baráttu sinni og fór að lokum 

svo að dómstólar dæmdu skírlífisprófun á föngum ólöglega í Egyptalandi. Það má því ætla að 

gildi samfélagsins hafi fengið að ráða niðurstöðu dómsins þegar læknirinn var sýknaður og 

landslög hafi verið virt að vettugi. Þetta er samhljóma umfjöllun Gests Guðmundssonar um 

gagnvirkni stofnana samfélagins og viðtekinna gilda þess. Herinn notaði hegðun kvennanna 

sem afsökun fyrir ofbeldinu og sagði þær ekki vera eins og hverjar aðrar dætur. Það með var 

litið framhjá rétti kvenna til að vera mismunandi og réttinum til að stjórna eigin lífi. 

 Konur áttu erfitt uppdráttar bæði í þing- og forsetakosningum árið 2012. Hlutfall 

kvenna á þinginu fór frá því að vera 12,5% árið 2010 og niður í 2% árið 2012. Bræðralag 

múslima vann meirihluta þingsins en í flokknum var hlutfall kvenna lágt og hluti af stefnu 

flokksins var að konur gætu ekki orðið æðstu yfirmenn ríkis. Þrjár konur ætluðu sér í 

forsetaframboð en stuðningur við framboðin var lítll og engin þeirra náði lágmarks 

undirskriftafjölda eða lágmarks fjölda stuðningsmanna á þinginu. Mohammed Morsi úr 

Bræðralagi múslima varð fyrsti lýðræðislega kjörni forseti Egyptalands. Bræðralagið var þá 

komið í þá yfirburða stöðu að hafa bæði meirihluta á þingi og forsetastólinn.  

 Kvenréttindum fór enn aftur á þeim tíma sem Morsi og Bræðralagið voru við völd. 

Stefna stjórnvalda gekk gegn kvenréttindum og þótti í heild sinni ólýðræðisleg. Morsi hafði 

fært löggjafavaldið og framkvæmdavaldið til forseta embættisins og var þar með kominn með 

meiri völd en Mubarak hafði á sínum tíma. Þegar Mohammed Morsi var búinn að vera forseti 

í eitt ár var gerð bylting gegn honum. Í þeirri byltingu mættust stríðandi fylkingar. 

Hagsmunaöfl snerust gegn hvert öðru á sama tíma og lögreglan fór með ofbeldi gegn 

mótmælendum. Konur urðu illa úti í uppreisninni og mannréttindasamtök hafa talið að 91 

nauðgun hafi verið tilkynnt á fjórum dögum í mótmælunum. Samstaða þjóðarinnar sem var 
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ráðandi í byltingunni gegn Mubarak var á bak og burt og má segja að það eina sem 

uppreisnirnar tvær eigi sameiginlegt sé að herinn tók við völdum að þeim loknum. Yfirmaður 

egypska hersins Abdul Fattah Al-Sisi sagði stjórnarskránni afnumið þann 3. júlí árið 2013 og 

útnefndi Adly Monsour bráðabirgða forseta og formann nefndar um nýja stjórnarskrá. 

 Í ritgerðinni eru kynntar niðurstöður þriggja rannsókna á kvenréttindum sem taka 

aðallega til kynbundins ofbeldis og stjórnmálaþátttöku kvenna eftir að Arabíska vorið hófst. 

Þetta eru rannsóknir á vegum Thomson Reauters Foundation, The World Economic Forum og 

the Egyptian Center for Womens Rights. Rannsóknirnar sína að kvenréttindum hefur farið 

mjög aftur í Egyptalandi á síðustu árum. Ekkert þeirra landa sem eiga þátt í Arabíska vorinu 

hafa komið eins illa út hvað réttindamál kvenna varðar samkvæmt rannsókn TRF. 

Stjórnmálaþátttaka er minni en hún var fyrir uppreisn samkvæmt skýrslu ECWR og 

kynbundið ofbeldi hefur aukist til muna samkvæmt skýrslu TRF. Engar breytingar er að sjá á 

aðgengi kvenna að efnahagslífinu en það heldur áfram að vera lítið samkvæmt rannsókn 

WEF. Það sem má þó teljast til jákvæðra breytinga er að kvenframbjóðendum hefur fjölgað 

mikið. Í þingkosningum árið 2012 rúmlega tvöfaldaðist fjöldi kvenframbjóðenda frá því sem 

var árið 2010. Í sömu kosningum buðu 40 sinnum fleiri konur sig fram til Shura ráðsins, efri 

deildar þingsins, en höfðu gert árið 2010. 

 Atburðir síðustu ára í Egyptalandi eru að mörgu leiti mótsagnakenndir. Þjóðin stóð 

saman í kröfu sinni um lýðræði en hefur síðan kosið til valda íhaldsöm öfl sem beita 

ólýðræðislegum stjórnunaraðferðum. Bræðralag múslima stendur fyrir íhaldssöm og 

fastmótuð gildi sem eru ekki líkleg til breytinga og mismuna konum ef miðað er við 

skilgreiningu hér að ofan á félagslegri mismunun og brjóta gegn CEDAW samningnum. 

Herinn vann á árum áður náið með Mubarak og hefur ítrekað beitt almenna borgara ofbeldi. 

Dæmi um ofbeldi hersins er að finna víða en þar má nefna skírlífisprófanirnar sem ganga 

bersýnilega gegn CEDAW samningnum, fjöldaaftökur á meðlimum Bræðralags múslima en 

réttarhöldin í þeim málum hafa þótt vafasöm og dauðsföll af hendi lögreglunnar á þriggja ára 

afmæli uppreisnarinnar í janúar árið 2014.  

  Það er sömuleiðis mótsögn í því hvernig uppreisnin hófst og hvernig ástandið í 

kvenréttindamálum varð. Konur gegndu lykilhlutverki í uppreisninni sem losaði þjóðina við 

Mubarak en voru síðan að mörgu leyti útilokaðar frá því að taka þátt í uppbygginu 

samfélagsins eftir hana. Aðeins 7 konur fengu sæti í 100 manna nefnd sem skrifaði fyrstu 

stjórnarskrána. Kynferðislegu ofbeldi gegn konum hefur verið beitt skipulega og leiddi 

rannsókn UNWomen frá 2013 í ljós að 99,3% egypskra kvenna hafa orðið fyrir kynferðislegri 
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áreitni. Hlutfallið er svo hátt að það er óhætt að segja að það gangi þvert á kyngervi og 

mismun á milli kvenna og hefur verið talið að kynferðislegu ofbeldi sé beitt til að hræða 

konur frá þjóðfélagsmálum. 

 Konur áttu undir högg að sækja í Egyptalandi fyrir byltingu og hafa orðið illa fyrir 

barðinu á stjórnvöldum og karllægum gildum samfélagsins eftir byltingu. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er samt sem áður sú að vakning hafi orðið í kvenréttindamálum og ofbeldi af 

hendi karla sé til marks um ótta þeirra við óumflýjanlegar breytingar. Í landinu hefur það 

tíðkast að stjórnvöld beiti þá ofbeldi sem ögra valdi þeirra. Gildi egypsk samfélags virðast 

vera karllæg og karlar hafa haft forskot á konur í stofnunum samfélagsins. Forrétindahópar sjá 

gjarnan bætta stöðu annarra sem ógn við sína eigin. Konur fundu til máttar síns í byltingunni 

gegn Mubarak og hafa verið virkjaðar. Fjöldi kvenframbjóðenda margfaldaðist og 

kvenréttindahreyfingar urðu áberandi á samfélagsmiðlum. Hafi kynferðislegum árásum verið 

ætlað að þagga niður í konum og draga úr þeim baráttuviljann þá virðist það hafa mistekist. 

Niðurlægjandi skírlífisprófanir hersins gerðu ekki annað en að vekja umræðu um kynbundið 

ofbeldi og ofbeldi af hendi valdhafa. Skömmu síðar voru sett á lög sem banna kynferðislega 

áreitni í fyrsta sinn í Egyptalandi og eru sérstök viðurlög við því sé árásamaður 

einkennisklæddur eða aðili sem hefur valdastöðu gagnvart fórnarlambinu. Skírlífisprófanir 

voru eins og fram hefur komið sömuleiðis dæmdar ólöglegar fyrir rétti. Nauðganir og árásir á 

konur í byltingunni gegn Morsi komu ekki í veg fyrir að konur mættu á fjöldasamkomur árið 

2014. Þegar upptökur af hrottafenginni hópnauðgun sem átti sér stað þegar Al-Sisi sór 

embættiseið í júní síðastliðinn birtust á internetinu var því svarað með mótmælum gegn 

kynferðislegu ofbeldi gegn konum. Málið vakti svo mikla reiði að eitt fyrsta embættisverk 

Abdul Fattah Al-Sisi var að heimsækja konuna þar sem hún lá á sjúkrahúsi. Al-Sisi bað hana 

og allar konur Egyptalands afsökunar og sagði að nú yrði allt gert til að stöðva kynferðislegt 

ofbeldi gegn konum. Al-Sisi kallar karla til ábyrgðar og talar sérstaklega til lögreglumanna og 

hermanna þegar hann segir karlmenn eiga að láta af slíku ofbeldi eða skammast sín. Hann 

segir jafnframt að árásarmönnum verði refsað og biður konuna aftur afsökunar. Kynferðislegt 

ofbeldi hafði lengi verið þaggað niður og skömmin látin sitja eftir hjá fórnarlambinu. Það 

kann að vera til marks um hugarfarsbreytingu að forseti sjái pólitískan hag í því að biðja 

fórnarlamb nauðgunar afsökunar. Breytingar gerast þó í skrefum og í sjónvarpsútsendingu frá 

heimsókninni var andlit fórnalambsins það eina sem var falið.   

Fjöldahreyfingar egypskra kvenna sem berjast gegn kynbundnu ofbeldi og félagslegri 

mismunun munu ekki játa sig sigraða úr þessu. Í íhaldssömu stjórnkerfi kraumar enn krafan 
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um lýðræðislegar umbætur og jafnrétti. Konur berjast fyrir réttinum til að stjórna lífi sínu 

sjálfar og hefur verið refsað fyrir þó að þær hafi ekki gengið á rétt annarra til að stjórna sínu 

lífi. Eitt er víst að kvenréttindabaráttan í Egyptalandi er í fullum gangi og tilraunir til að 

stöðva hana hafa reynst árangurslitlar. Tíminn einn getur svo leitt í ljós hvaða áhrif Arabíska 

vorið mun hafa á kvenréttindi í Egyptalandi. 
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