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Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och 
välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammad – må Guds frid och 
välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans 
sanna efterföljare. 

Ämne: Om kvinnans rättighet 

Ur Koranen kapitel 30 vers 21 
Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan 
finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta 
ligger helt visst budskap till människor som tänker. 

Enligt islam anses kvinnor inte vara underlägsna män. Män och kvinnor har 
liknande rättigheter och i vissa områden åtnjuter kvinnor faktiskt vissa privilegier 
som män inte har. När det gäller egendom, äktenskap och skilsmässa har kvinnor 
fått rättigheter och faktiskt vid varje tur har de övervägts och försörjts efter behov. 
Det är sant att säga att islam gav kvinnor rättigheter som saknar motstycke i 
kvinnors historia. 

Allah har förklarat i den heliga Koranen att Han har skapat män och kvinnor som 
jämlika varelser. 

Ur Koranen kapitel 39 vers 7 
Han har skapat er av en enda varelse av vilken Han sedan skapade dess make; 
Ur Koranen kapitel 49 vers 13 
Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk 
och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste 
vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. 
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Det finns också en hadith från den helige profeten(sa) som: 
"En person som är välsignad med en dotter eller döttrar och inte gör någon 
åtskillnad mellan dem och sina söner och uppfostrar dem med vänlighet och 
tillgivenhet, kommer att vara lika nära mig i paradiset som mitt pekfinger och 
långfinger är varandra." ( Muslim II, Sektion Beneficence). 

Ovanstående tar bort alla begrepp om underlägsenhet som riktas mot kvinnor i 
islam. Dessutom finns det många referenser i den heliga Koranen som hänvisar 
till livets olika sfärer där kvinnors status har höjts. 

Sammanfattningsvis är islam den enda religionen som ger kvinnor rätt till 
utbildning, äganderätt, arvsrätt och frihet till äktenskap och skilsmässa. Liknande 
rättigheter var inte tillgängliga för kvinnor i Europa under många århundraden 
efter islams tillkomst.


