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fortæller den dramatiske historie om Egyptens kvinder, der i begyndelsen af 1900-tallet forlod haremmerne i
protest mod haremskulturen. De fyldte gaderne, stormede parlamentet og krævede rettigheder for kvinder. De
egyptiske feminister var ikke stakler i et bur; de var stærke kvinder, der ikke ville finde sig i noget. Kvinderne
kommer selv til orde gennem uddrag fra selvbiografier og avisartikler. Således hører vi eksempelvis Huda
Sharawi, der 13 år gammel blev tvangsgift med sin aldrende onkel, berette om, hvordan hun gjorde oprør og
grundlagde Den Egyptiske Feministunion i 1923. Vi hører også om Nabawiyah Musa, der i 1907 som den
første egyptiske kvinde gik til studentereksamen (uden forudgående undervisning). På daværende tidspunkt
var studentereksamen forbeholdt mænd, og da Musa blev nummer 34 ud af 200 studerende, forbød de britiske
kolonimyndigheder, at flere kvinder gik til studentereksamen. Musas triumf var en stor nyhed, og hun beretter
selv: ”Min succes var en stor nyhed. Aviserne bragte historien med store overskrifter med fede bogstaver som
for eksempel: ”Første kvindelige student får bachelordiplom” og ”Egyptisk kvindelig overlegenhed”. Selv

hvis jeg havde erobret Frankrig på det tidspunkt, ville mit navn ikke havde givet mere genlyd.”

 

FRA HAREM TIL ISLAMISK FEMINISME fortæller den
dramatiske historie om Egyptens kvinder, der i begyndelsen af 1900-
tallet forlod haremmerne i protest mod haremskulturen. De fyldte
gaderne, stormede parlamentet og krævede rettigheder for kvinder.
De egyptiske feminister var ikke stakler i et bur; de var stærke

kvinder, der ikke ville finde sig i noget. Kvinderne kommer selv til
orde gennem uddrag fra selvbiografier og avisartikler. Således hører
vi eksempelvis Huda Sharawi, der 13 år gammel blev tvangsgift med

sin aldrende onkel, berette om, hvordan hun gjorde oprør og
grundlagde Den Egyptiske Feministunion i 1923. Vi hører også om
Nabawiyah Musa, der i 1907 som den første egyptiske kvinde gik til
studentereksamen (uden forudgående undervisning). På daværende
tidspunkt var studentereksamen forbeholdt mænd, og da Musa blev



nummer 34 ud af 200 studerende, forbød de britiske
kolonimyndigheder, at flere kvinder gik til studentereksamen. Musas
triumf var en stor nyhed, og hun beretter selv: ”Min succes var en

stor nyhed. Aviserne bragte historien med store overskrifter med fede
bogstaver som for eksempel: ”Første kvindelige student får

bachelordiplom” og ”Egyptisk kvindelig overlegenhed”. Selv hvis
jeg havde erobret Frankrig på det tidspunkt, ville mit navn ikke

havde givet mere genlyd.”
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