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1 Inledning  
 

Egypten har fascinerat omvärlden i tusentals år, från faraonerna via den första kristna kyrkan, 

genom den muslimska tiden och fram till dagens moderna Egypten. Egypten har ca 80 

miljoner invånare och är det största landet bland arabländerna när det kommer till befolkning 

och det näst största landet på den afrikanska kontinenten.1  

 

I Egypten lever kopterna, de är kristna och tillhör landets urbefolkning, släktingar till de stora 

faraonerna.2 I Egypten är Islam ”Religion of the State”, den officiella religion, vilket får 

konsekvenser för kopterna och för andra religiösa ”oliktänkare”.3  

 

Kristendomen kom tidigt till Egypten, redan så tidigt som på 40-talet e. Kr. och har 

praktiserats i Egypten ända sen dess.4 På grund av arabernas ankomst i landet, 641 e. Kr. så 

har islam varit den dominerande religionen i landet. Det sista muslimska styret, det Osmanska 

riket, föll i slutet av 1800-talet och efter det så har det muslimska inflytande i landets varierat 

i styrka.5 Det muslimska inflytandet har i dagens Egypten fått en allt större roll och läget kan 

beskrivas genom detta citat: 

 
“Some even talk of the re-Islamisation of Egypt, where Islamic faith is increasingly  

invoked as the exclusive norm for social as well as political and cultural behaviour.” 6 

 

Detta citat är hämtat från den amerikanskkoptiska diasporans hemsida och vid vidare läsning 

av artikel Egyptian Christian Worried Sectarian Violence Could Continue uttrycks oro för 

vad som skulle kunna ske i Egypten om islam skulle vara den enda religionen som fullt ut 

accepteras.7 

 

 

 

                                                 
1 se http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm 2006-08-10  
2 Malaty, Fr. Tadros Yacoub, Introduction to the Coptic Orthodox Church, 1993, s. 8 
3 se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/HRights/041200000000000001.htm 2005- 11-21  
4 Cannuyer, Christian, Coptic Egypt, the Christians of the Nile, 2001, s. 16 
5 se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/HRights/041200000000000001.htm 2005-11-21 
6 se http://www.copts.net/detail.asp?id=800 2005-11-14 
7 se Ibid. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på om kopterna har religionsfrihet i samma 

utsträckning som muslimer i dagens Egypten.  

 

Har kopter religionsfrihet på lika villkor som muslimer i dagens Egypten? 

 

Med följande underfrågor: 

• Vad säger Egyptens lagstiftning om religionsfrihet? 

• Vilka lagliga rättigheter har kopter när det kommer till religionsfrihet och blir deras 

rättigheter tillgodosedda?  

 

1.2 Begreppsdefinition 
 

Kopter är numera främst en benämning på de kristna i Egypten. Kopter kallas också den 

befolkning som fanns i Egypten före den arabiska erövringen på 600-talet.8 På grund av att 

Egypten var kristet på 600-talet då muslimerna kom, blev egyptier och kopt mer eller mindre 

samma ord, de båda begreppen blev med tiden förenade och svåra att sära på.9 Trots att 

termen kopt från början inte hade någon som helst kristen anknytning så har det blivit använt 

så i uppslagsverk och i dagligt tal. Det har blivit ”allmänt erkänt” att syfta på en kopt som en 

kristen egyptier.10 En svårighet med att säga att en kopt är en kristen egyptier är att det finns 

många olika kristna kyrkor och samfund. Jag kommer att hänvisa kopt som en kristen egyptier 

tillhörande den koptisk ortodoxa kyrkan.11 
 

Muslimer är en beteckning på de människor som tillhör islam. 

”En som har accepterat islam som sin tro och som grund för tillvaron”12 

Religionsfrihet är frihet att öppet bekänna och utöva sin religion.13  

Religionsfrihet handlar också om friheten att välja bort religion.14  

                                                 
8 Cannuyer, Christian, 2001, s. 11 f.f. 
9 Watson, John H., Among the Copts, 2000, s. 7 
10 Ibid. s. 7 
11 Ibid. s. 5 f.f. 
12 Baek Simonsen, Jorgen, Islamlexikonet, 1994, s. 195 
13 Ewald, Stefan, (red.), Religionlexikonet, 1996, s. 454 
14 se http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=715253&i_word=religionsfrihet 2006-08-10 
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Minoritet kan sedan delas in i några olika kategorier enlig Ma’oz, professor i mellanöstern 

kunskap och ”Senior Fellow” vid Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of 

Peace, the Hebrew University of Jerusalem. Jag tar bara upp den kategori som handlar om 

kopterna.  

 

”Den grupp människor som avviker från den sunni-arabiska majoriteten i sin religiösa 

tillhörighet och/eller sin etnisk-kulturella identitet”. En ytterligare beskrivning ges av Ma’oz:  

”Religiösa grupper som inte är sunni-muslimer men som är etniskt eller kulturellt araber. Till 

denna kategori tillhör kopterna”. 15 

 

Definition av begrepp och termer är en svår uppgift då det finns väldigt många olika 

definitioner. Det viktigaste är att hitta en/flera definitioner som är relativt snäv för att inte 

definitionen ska bli för vid och omfattande men tillräckligt öppen för att kunna innefatta 

det/de begrepp som man avser att behandla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                 
15 Ma’oz, Moshe, Sheffer, Gabriel, Middle Eastern Minorities and Diasporas, 2002, s. 30 
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2 Metod och material 
 

Den metod som jag har använt är den deskriptiva metoden för min undersökning och analys. 

Jag vill undersöka hur verkligheten ser ut för kopterna genom att undersöka vardagens 

situationer. Jag vill främst titta på och läsa rapporter, skrivna av båda sidor, muslimer och 

kopter, samt oberoende parter som exempelvis svenska utrikesdepartementets årliga rapport 

om mänskliga rättigheter. Ansatsen är att försöka ge en så rättvis bild som möjligt av hur 

verkligheten ser ut för kopterna. Det finns röster som talar om orättvisor men jag vill 

undersöka hur sanna de är, om det bara är överdrivna påståenden från koptiska intressen, 

kopter i diasporan, utanför Egypten eller om det är sant att kopter blir marginaliserade i det 

egyptiska samhället. 

 

I valet av material har jag framförallt sökt efter material som talar om kopterna, deras liv och 

deras situation i dagens Egypten. Jag har tagit del av skrivna rapporter, både från det svenska 

MENA-projektet, från amerikanska Bureau of Democracy, Human Rights and Labour och 

från Sveriges utrikesdepartements rapport om mänskliga rättigheter i Egypten, 2005.  Jag har 

även läst en mängd litteratur som jag har använt mig av för att få svar på min frågeställning. I 

ett försök att komma närmare egyptierna själva, fick jag kontakt med Moheb Zaki, som 

är ”Senior Advisor” vid Ibn Khaldun Center of Development Studies i Kairo vilket 

resulterade i ytterligare information om kopterna. En hel del material från Internet såsom 

Egyptens konstitution och olika koptiska hemsidor har jag använt. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Ständig forskning pågår om kopterna och deras situation, på många håll i världen. De största 

förespråkarna för förändring av kopternas situation i Egypten är kopter i diasporan. På deras 

hemsida, www.copts.com, kan man finna mycket material och ta del av forskningsrapporter. I 

Sverige ger utrikesdepartementet årligen ut en rapport om hur de mänskliga rättigheterna 

efterlevs och handhas i världens länder, däribland Egypten. USA: s regering ger genom 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, ger även dom ut en årlig rapport om läget i 

Egypten. Här beskrivs bland annat om hur religionsfriheten försvaras och attackeras på olika 

sätt i Egypten. 
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I en C-uppsats i Missionsvetenskap vid Uppsala Universitet skriver Ulrika Gustavsson en 

uppsats med namn: Koptiska risktagare i det egyptiska samhället.16 Hon undersöker om det 

finns diskriminering av kopter när det gäller anställningar av olika slag. Hon kommer fram till 

några olika slutsatser. Hon beskriver situationen på den egyptiska arbetsmarknaden och att 

den behöver förbättras på grund av att det i dagsläget finns diskriminering, dock inte sagt att 

den enbart drabbar kopter. Diskriminerande inslag har funnits sedan 1951 i bland annat 

utbildningssektorn där korantexter används vid studier av det arabiska språket vilket varit 

oacceptabelt för kopter. Utbildningen är i Egypten statligt finansierad men det är enligt Ulrika 

inte skäl för diskriminering. Däremot finns det diskriminerande inslag som exempelvis höga 

avgifter som tas ut för studier vid privata skolor och universitet. I detta menar Ulrika att 

diskrimineringen sker men inte på grund av etnicitet utan i differentieringen mellan fattiga 

och rika. Ulrika beskriver vidare arbetsmarknaden och hur den ser ut och påpekar att det inte 

utbildas arbetskraft som den egyptiska arbetsmarknaden efterfrågar vilket gör att företag 

behöver importera arbetskraft utifrån, detta har lett till ökad arbetslöshet bland egyptier. Den 

egyptiska staten har på senare tid lyssnat på de forskare som sett närmare på vilka åtgärder 

som kan göras för att förbättra situationen. Den koptiska kyrkan har erbjudit bra utbildning, 

för lite pengar, för att ge alternativ till den privata utbildningssektorn. Dock är problemet det 

att den saknar stöd på arbetsmarknaden och på så sätt saknas möjligheten att konkurrera. 

Många kopter har arbetat inom den stora oljemarknaden i MENA-regionen och i takt med att 

efterfrågan på arbetskraft inom oljeindustrin har minskat har detta drabbat framförallt kopter. 

Ulrika skriver vidare att den koptiska nationalismen blivit starkare de senaste åren och att de 

känner sig diskriminerade. Kopterna har inte något sätt att ge utlopp åt sina missnöjen 

eftersom det enligt 1981 års undantagslag råder demonstrationsförbud och även förbud mot 

att bilda politiska partier grundade på religion. Det är motsägelsefullt, enligt Ulrika, att de 

kopter som hon har intervjuat ser sig som diskriminerade men att de inte har någon lösning på 

problemet. Det finns möjligheter för kopterna att utnyttja sina kontakter med den koptiska 

etniciteten utomlands men de gör inte det och varför det är så är en tankegång som Ulrika ger 

uttryck för. Hon tror att det skulle kunna hjälpa kopterna på ett positivt sätt när det kommer 

till att få arbete utomlands.17 

 

                                                 
16  Gustavsson, Ulrika, Koptiska risktagare i det Egyptiska samhället, C-uppsats vid Institutionen för 
missionsvetenskap, Uppsala Universitet, 2004 
17 Ibid. 
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2.2 Fortsatt forskning 
 
Kopternas situation i dagens Egypten och frågan om deras faktiska religionsfrihet är en källa 

till vidare forskning. Ju mer man läser om situationen mellan kopter och muslimer ju mer 

inser man hur komplicerat livet är i Egypten. De är oerhört sammanväxta både vad gäller 

kultur, språk och vardagsliv. Det skulle vara intressant att titta vidare och närmare på hur 

kopterna arbetar med att förbättra och förändra sin situation, både politiskt och socialt. 

 

2.3 Litteraturgenomgång 
 

Den litteratur som jag har använt består till mesta del av böcker om kopterna, deras historia 

och deras dagliga religiösa liv men även en del om deras situation i dagens Egypten. Även 

Internetkällor har varit till stor hjälp främst från den så kallade Freedom Rights Report som 

årligen ges ut av Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor som lyder under USA: s 

regering.  

 

Att hålla sig kritisk till innehållet i den litteratur och de källor som används vid skrivandet av 

en uppsats är en skyldighet. Saklighet innebär att de uppgifter som läggs fram är riktiga och 

sanna. Det är därför viktigt att som författare kontrollera att de uppgifter som tas upp är 

riktiga och då är det bästa att om möjligt gå till primärkällan.18 Ett sätt att försöka att vara 

objektiv är att återge olika åsikter från alla viktiga håll, om det är möjligt.19 

 

I de fall jag använt mig av Internetkällor har jag funnit att de håller en hög trovärdighet. Detta 

på grund av att jag har funnit mycket av samma fakta i de böcker och skrifter jag läst. De 

böcker som varit mest betydande för mitt arbete är följande: 

  

Coptic Egypt, the Christians of the Nile av Christian Cannuyer 

MENA-projektet Mellanösterns religiösa minoriteter En studie med tyngdpunkt på kristna 

minoriteter av Göran Gunner 

Christian versus Muslims in Modern Egypt The Century-Long Struggle For Coptic Equality 

av S.S. Hasan  

                                                 
18 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, studentlitteratur, 2003, s. 17 
19 Ibid. s. 19. 
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Minorities and The State In the Arab World, Egypt’s Coptic Pandora’s Box av Ami Ayalon. 

Ofra Bengio, Gabriel Ben-Dor (eds.) 

Introduction to the Coptic Orthodox Church av Fr Tadros Yacoub Malaty 

The Copts Of Egypt Victims Of Discrimination av Moheb Zaki.  
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3 Resultat  

 

3.1 Kopternas historiska bakgrund  
 

I vardagstal så är begreppet ”kopt” en beteckning på den kristna befolkningen i Egypten.20 

Namnet kommer från det arabiska ordet Qibt, som i sin tur är en förkortning av det grekiska 

namnet Aigyptios, som betyder egyptier. Detta ord är i sin tur taget från det religiösa namnet 

för Memphis, Hikuptah som betyder huset/templet av Ptah: s energi. Ptah var en av det 

forntida Egyptens stora gudar.21 Innan den arabiska erövringen på 600-talet så var ordet kopt 

det samma som kristen egyptier. Detta på grund av att kristendomen var den religion som då 

dominerade området. 22 

 

Kopterna är avkomlingar till de forna egyptierna och ses idag som söner till de gamla 

faraonerna.23 I den koptisk-kristna traditionen finns många kulturella och religiösa kvarlevor 

kvar. Spår av gamla faraoniska riter, av hellenistisk och bysantinsk-egyptisk kultur och 

tradition, även den arabiska civilisationen har satt spår.24 

 

De gamla egyptierna var djupt religiösa och den grekiska historikern Herodotos skrev på 400-

talet att egyptierna var religiösa i överkant, och det mer än andra folk i världen.25 Den 

faraoniska kulturen byggde på religionen och på den stora kultutövan som präglade 

samhällets alla delar, den var en naturlig del i vardagslivet. Gudarna, som var många, var 

involverade i människans liv, liksom en herde ledde de den ”heliga människoflocken”.26 

 

Kristendomen kom tidigt till Egypten genom aposteln Markus, som senare blev martyr i 

Alexandria år 62 e. Kr. Kopterna var bland de första som accepterade kristendomen som sin 

religion då missionärer började komma. Det finns slående likheter mellan Kristus och flera av 

Egyptens gudar såsom Amun och Osiris och det är just dessa likheter som tros ha spelat stor 

roll då kristendomen togs emot i Egypten. Guden Osiris blev mördad av sin bror Set men blev 

                                                 
20 se www.ne.se 2006-08-22 
21 Cannuyer, Christian, 2001, s. 11 
22 Hasan, S.S., Christians Versus Muslims in Modern Egypt, 2003, s. 17  
23 Malaty, Fr. Tadros Yacoub, Introduction to the Coptic Orthodox Church, 1993, s. 8 
24 Cannuyer, Christian, 2001, s. 11 
25 Se: Malaty, Fr. Tadros Yacoub 1993, s. 8 
26 Cannuyer, Christian, 2001, s. 12 
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senare återuppväckt och välsignad med evigt liv. Här kan paralleller dras med Jesus, vars 

seger över döden ger mänskligheten hopp om ett evigt liv.27 En annan möjlig bidragande 

orsak till att kopterna tog till sig kristendomen var bland annat att kristendomen, liksom 

gammal egyptisk religion, trodde på ett liv efter döden. Amun (Amon) var ”Gudarnas Kung”, 

helig och skiljd från sitt skapade universum. Genom tilläggsnamnet Ra, namnet för solen, 

blev han Amun-Ra och på så vis synlig för människan. I en pyramidtext från det gamla 

kungadömet, beskrivs han som en Gud med skaparkrafter.28 Amun-Ra var den högste guden, 

skaparen av världen, den som ledde historien och även en herde för människorna. Han blev så 

viktig under Farao Ramses II: s tid att de andra gudarna snarare blev beskrivningar av hans 

egenskaper och makt att han nästan stod som ensam Gud, Egypten hade så gott som en 

monoteistisk religion. I denna beskrivning kan den kristna Guden klart kännas igen.29 

 

Kopterna är väl medvetna om den roll som deras land har spelat i den kristna historien. Den 

heliga familjen (Jesus, Maria och Josef) flydde till Egypten på grund av att den judiske 

konungen Herodes sökte efter Jesusbarnet för att döda det. Den heliga familjen bodde på olika 

platser runt om i Egypten och dessa platser har stor signifikans för dagens kopter.30  I Bibeln 

omnämns Egypten på flera ställen bland annat i 1: a och 2: a Mosebok som skildrar Egypten 

som en tillflyktsplats för människor i nöd såsom Abraham och Josef men även Israels folks 

uttåg ur Egypten. Kopternas står i stark förbindelse med dessa berättelser och de ger dem en 

stark sammanhållning och identitet.31 

 

Kopterna tillhör den koptisk-ortodoxa kyrkan som präglas av den alexandrinska teologin där 

Kristi gudomlighet starkt betonas. Att Kristus är en person i två naturer är något som den 

koptisk-ortodoxa kyrkan avvisar och detta har sitt upphov i det stora kyrkomötet i Chalcedon 

år 451 e. Kr. då Kristi gudomlighet och mänsklighet diskuterades. Kopter anslöt sig till de 

icke-chalcedonensiska gruppen, som ofta kallas monofysiterna. Deras religiösa liv präglas av 

religiösa högtider som följer genom hela året och som är en naturlig del av vardagen precis 

som det var för deras förfäder.32  

 

                                                 
27 Cannuyer, Christian, 2001, s. 14 
28 se http://www.copts.net/history.asp#outline  2005-12-05  
29 se Ibid. 
30 Cannuyer, Christian, 2001, s. 15 f.  
31 Gunner, Göran, 2000, s. 45 
32 Ewald, Stefan, (red.), 1996, s. 83, 271 



   10

Att söka tillflykt, tröst och ensamhet i öknen var en gammal Egyptisk tradition som hade 

rötter ända sedan 300-talet f. Kr. Denna tradition kom att ligga till grund för den 

världsomfattande kristna klostertraditionen. Klosterväsendet har haft stort inflytande på 

Egyptens kristna och under 300-talets första hälft var förföljelse av kristna fortfarande ett 

faktum, på grund av detta så flydde många kristna ut i öknen. I öknen fanns bosättningar där 

kollektiv tillbedjan praktiserades och där livet levdes i avskildhet. Det fanns många människor 

som levde som eremiter. En av de mest kända eremiterna är den helige Antonius, en av de 

första ökenfädren. Han levde till en början ensam i öknen men från omkring år 300 e. Kr. tog 

han till sig lärjungar och klosterrörelsen tog sin början. Efter det så har klosterrörelsen ökat 

markant.33 

 

Egypten var kristet ända fram till 641 då muslimerna gjorde sitt intåg i landet. Till en början 

levde muslimer och kristna i fredlig samvaro och i takt med att landet alltmer övertog arabisk 

och muslimsk kultur så assimilerades även kopterna in i den nya kulturen. Kopterna tog även 

över det arabiska språket och avsade sig till viss del det egna språket, koptiskan. Egypten kom 

att ligga under en rad olika muslimska dynastier, 7 stycken allt som allt, från ummayaderna på 

600-talet till den osmanska dynastin med slut på 1800-talet. Kopternas tillvaro under 

muslimskt styre kom att vara av varierande natur, från fredlig samvaro till förtryck med höga 

skatter och mindre medborgerliga rättigheter då man ansågs vara dhimmi.34 Kristna och judar 

är enligt islam dhimmi eller skyddsfolk, vilket betyder att de, inom islam, har rätt att leva i 

och utöva sin religion om de betalar en speciell skatt, den så kallade jizya.35 

 

Napoleon invaderade Egypten 1798 men efter hans nederlag föll Egypten återigen under 

osmansk kontroll. England och Frankrike som var ute efter länder att kolonisera kämpade 

båda om Egypten, då de fann landet attraktivt ur ekonomisk synvinkel. Under denna tid 

upplevde den koptiska kyrkan en renässans under påven Cyril IV. Han utarbetade reformer på 

liturgin, han grundade nya skolor, ordnande tryckpressar och arbetade för ekumenik med 

andra kristna grupper i landet. Denna nytändning i den koptiska kyrkan kom i samma veva 

som den moderna arkeologin började göra utgrävningar i landet. Till en början fick de 

faraoniska gravarna störst uppmärksamhet, men med tiden kom de koptiska gravarna med 

dess fina textillämningar att väcka allmänhetens intresse. Detta gav kopterna en stärkt 

                                                 
33 Cannuyer, Christian, 2001, s. 33 f. 
34 Ibid. s 61 f.f.  
35 Baek Simonsen, Jorgen, Islamlexikonet, 1994 s.94  
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identitet och självkänsla och de såg med stolthet på sitt arv. 36 

 

I slutet av 1800-talet byggdes Suezkanalen men Egypten hade finansiella problem och kunde 

inte slutföra bygget annat än med hjälp från Frankrike och Storbritannien. Den brittiska 

invasionen lät inte vänta på sig utan 1882 invaderades landet och togs i besittning av 

Storbritannien. 37  För den brittiska ockupationsmakten var det viktigt att påvisa likheten 

mellan muslimer och kopter, de var alla Egyptier. Lord Cromer, guvernör över Egypten, sa att 

en kopt är en egyptier som ber i en kyrka och en muslim är en egyptier som ber i en moské. 

Detta uttalande har använts av många som vill visa på samhörigheten mellan kopter och 

muslimer i Egypten, speciellt nationalister. 38  

 

Kopterna lever främst i övre Egypten, i provinshuvudstäderna Minya och Assuyt där de utgör 

ca 30 % av befolkningen. I huvudstaden Kairo finns det ca 500 000 kopter. De flesta kopter är 

bönder men de finns även många kopter som är framstående inom finanssektorn, och då 

speciellt i bankvärlden. Många kopter har också egna företag såsom juvelbutiker, 

kopieringsbutiker, apotek etc. 39 Det finns även många kopter representerade inom högre 

utbildning såsom medicin och ingenjörer. Trots detta så är de underrepresenterade när det 

kommer till statliga ämbeten som guvernörer, officerare inom armén och polisen. Det finns 

även några få kopter i högre ställning inom universitet och skolor samt inom regeringen i 

exempelvis presidentens kabinett.40 

 

Kopter har levt så sammanlänkat med muslimer ända sedan 600-talet e. Kr. att det inte går att 

skilja dem åt när det kommer till etnicitet eller sociala strukturer. Alla år av samexistens 

mellan kopter och muslimer har gjort att de båda grupperna influerat och påverkat varandra 

när det kommer till kultur, seder och bruk. På grund av detta upplevde kopterna att de 

behövde förtydliga sitt eget arv, sin egen historia och vad som gör dem till kopter så de kom 

att utveckla en distinkt kultur, den koptiska.41  Det som gör att kopterna har kunnat hålla kvar 

sina särdrag har att göra med den så kallade ”mytiska historien”.42 Denna ”mytiska historia” 

                                                 
36. Cannuyer, Christian, 2001, s  98 
37 Ibid. s. 94 f 
38 Hasan, S.S, 2003, s. 18 
39 Ibid. s. 20 
40 Ibid. s. 20 
41 van Doorn-Harder, Nelly, Vogt, Kari (eds.) Between Desert and City: The Coptic Orthodox Church Today, 
1997, s. 10 
42 Hasan, S.S, 2003, s. 21 
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bygger på händelser, personer som med tiden har kommit att få mytisk signifikans för den 

koptiska identiteten. Dessa händelser och personer har levt med i koptiskt medvetande länge 

och det är något som barn får lära sig tidigt och som särpräglar den koptiska gemenskapen. 

Till dessa händelser kan räknas förföljelsen av de tidiga kristna i Egypten, olika personer som 

blivit martyrer samt platser på vilka den heliga familjen varit. Alla dessa olika delar svetsar 

samman och stärker den koptiska identiteten och gör den specifikt koptisk.43 

 

Vad gäller språket så har kopterna ett eget språk, koptiskan, men det koptiska språket kom att 

avta i användning på 1400-1500-talet och blev mer eller mindre ersatt av arabiskan. En del 

lärda män försökte bevara språket genom att skriva grammatikböcker och lexikon på koptiska 

men trots det så var det arabiskan som kom att vara det språk som officiellt användes, och så 

är det än idag. Koptiskan har behållits i kyrkan, där den används vid gudstjänster och den 

heliga liturgin, som är stommen i gudstjänsten, sjungs i sin helhet på koptiska.44 

 

När det kommer till att räkna antalet kopter i Egypten så stöter man på problem eftersom det 

finns väldigt många olika och motstridande uppgifter på hur många de egentligen är. Den 

officiella siffran i Egypten är att kopter utgör 6 % av befolkningen men kopterna själva 

hävdar så mycket som upp till 20 %.45 I den officiella folkräkningen från 1960 var Egyptens 

befolkning 26 millioner varav 7 % var kopter. 1982 års räkning, genomförd av US 

Department of State’s Bureau of Public Affairs var antalet kopter i landet 10 % av det totala 

invånarantalet på 44 millioner. Vissa kopter hävdar att var 6:e eller 7:e person man möter på 

gatan är kopt.46 1986 års officiella folkräkning uppgav kopterna till att utgöra 5,7 % av 

befolkningen.47 Kopterna själva säger att de är ungefär 10 miljoner eller mer medan staten 

säger ca 3.5 miljoner, ungefär 6 % av invånarantalet i Egypten.48 Andra siffror talar om 

kopterna som 10-16 % av Egyptens totala befolkning vilket utgör 6.15-9.84 miljoner 

människor.49 

 

 

                                                 
43 Hasan, S.S, 2003, s. 21 
44 Watson, John H, 2000, s. 5, 37 
45 Hasan, S.S 2003 s. 18 
46 Watson, John H, 2000, s. 11 
47 Ayalon, Amy, Egypt’s Coptic Pandora’s Box, Minorities and the State in the Arab World, Benio, Ofra, Ben-
Dor, Gabriel (eds.) 1999, s. 53 
48 Cannuyer, Christian, 2000, s. 110 
49 Gunner, Göran, 2000, s. 44 
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Enligt svenska Utrikesdepartementets uppgifter kring mänskliga rättigheter i Egypten 

beräknas siffran ligga på ca 10 % av befolkningen.50 Exakt hur många kopter det finns är 

alltså svårt att säga då olika källor ger olika beräkningar. Det som kan sägas är att den 

egyptiska staten och den koptisk-ortodoxa kyrkan ser mycket olika på antalet kopter. 

3.2 Egyptens moderna historia, 1882-1951 
 

Egyptens moderna historia räknas i allmänhet från det att landet ockuperades av britterna 

1882 och blev en brittisk koloni. Både kristna och muslimer sökte i en tid av oro sina 

respektive identiteter och detta identitetssökande skapade spänningar mellan de båda 

grupperna. Vikten av en koptisk identitet började det talas om vid 1900-talets inledning vilket 

följdes av en kulturell och språklig väckelse och förnyelse inom kyrkan. Bland annat startades 

ett prästseminarium i Kairo och ett nätverk av söndagsskolor för unga kopter. Det startades 

även olika religiösa projekt som utvecklades till sociala stödgrupper för dem med sämre 

förutsättningar. Dessa stödgrupper fick senare en alltmer politisk roll då de kristna började 

tala om vikten av en ”koptisk nation” och en politisk grupp som förde de kristnas talan. Detta 

var något som skulle stärka den koptiska identiteten. Dessa idéer lades dock på is i samband 

med den muslimsk-kristna samverkan då man kämpade för självständighet mot den brittiska 

ockupationen.51  

 

Kopterna kämpade sida vid sida med muslimer för att skapa en Egyptisk identitet, inte så 

mycket en religiös identitet eftersom de hade olika religiösa uppfattningar. Kopterna föredrog 

Nationalistpartiet på grund av att dess ledare, Mustafa Kamil (1874-1908), sa att kopterna och 

muslimerna var ett folk, förenade av nationalitet, tradition och mentalitet. Han underströk att 

kopter och muslimer var egyptier i första hand och religion var bara något som diskuterades i 

kyrkan eller i moskén.52 Även om kopterna stödde partiet fanns oro för de tendenser av anti-

kristna och panislamistiska 53  tendenser som fanns inom nationalist partiet. Detta växte 

starkare i och med Mustafa Kamils död 1908 och mordet på den kristna premiärministern 

Butrous Ghali 1910. Trots detta så kämpade kristna och muslimer tillsammans mot den 

brittiska ockupationen och revolten gick under namnet ”The unity of the Crescent and the 
                                                 
50 se http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.583.=1  
 2006-09-06  
51 Ayalon, Amy, 1999, s. 55 
52 Ma’oz, Moshe, Sheffer, Gabriel, 2002, s. 33 f.  
53 dvs. att alla muslimer oavsett etnisk tillhörighet är medlemmar av al-umma, som i sin tur är ett ord som 
används i Koranen för ett folk, en nation, eller en grupp personer som delar religion. 
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Cross” under ledning av Sa’d Zaghlul (1859-1927). En rad uppror som syftade till att förklara 

sig självständiga slogs ned av britterna men 1922 blev Egypten till slut en självständig stat. I 

Zaghluls första självständiga parti 1922 ingick bland annat två koptiska ministrar.54 

 

Trots fredlig samexistens mellan kristna och muslimer så fanns spänning mellan grupperna. 

Under 1940-talets senare del började det på nytt talas om en koptisk identitet då spänningar 

mellan kopter och muslimer blossade upp. Koptiska aktivister startade Jama’at al-Umma al-

Qibtiyya (Coptic Nation Society), som blev ett politiskt parti 1952. Kopterna arbetade 

för ”egyptianism”, ett samhälle för alla egyptier. Egyptisk nationalism föddes i kölvattnet av 

första världskrigets slut och den blev populär i kampen mot den utländska domineringen och 

det var kristna ledare som var bland de största förespråkarna för denna ideologi.55 

 

3.3 Nasser-tiden 1952-1970 
 

Vid en militärkupp i juli 1952 blev Egypten en militärdiktatur under ledning av överste Gamal 

Abdel-Nasser, (1918-1970). Under revolutionen och Nassers jakt på Pan-arabism, trycktes 

koptiska intressen ner.56 Denna Pan-arabism var oerhört problematisk för kopter på grund av 

att de inte kunde identifiera sig med detta begrepp. För Nasser var det också ett politiskt 

program då han ville sträva efter att alla arabstater skulle ha ett väldigt nära samarbete för att 

känna samhörigheten med varandra.57 

 

Nasser är en av arabnationalismens stora förgrundsgestalter och anses av många att vara den 

viktigaste arabledaren i historien. Nasser blev upphov till vad som kom att 

kallas ”nasserismen”, en form av arabisk socialism med sekulär ideologi58 vilket ledde till 

konflikter med muslimska extremistiska grupper på uppgång under 50- och 60-talen. Nasser 

talade för ett starkt aggressivt statsstyre som skulle skydda arabländerna mot det förhatliga 

väst. Nasser talade för industrialisering och modernisering och ett avskaffande av den 

traditionella samhällsstrukturen. Han påskyndade industrialisering och modernisering i 

Egypten men på grund av sitt diktatoriska ledarskap så kvävdes försöken till 

                                                 
54 Ibid. S. 34 f.  
55 Ayalon, Amy, 1999, s. 55 
56 Pan-arabismen är uppfattningen om att alla arabfolk utgör en enda nation trots olikheter i religionstillhörighet, 
taltradition och kulturtradition. 
57 Ayalon, Amy, 1999, s. 55 
58 Hasan, S.S. 2003, s. 262 f.f  
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demokratisering.59  

 

Under Nasser hade kopterna en svår tid, speciellt de kopter som hade egna rörelser såsom 

banker och företag. Övergången till en militär regim blev oerhört svår, konfiskeringen av 

kristna tillgångar och nationaliseringen av kristna företag berövade den kristna eliten dess 

offentliga inflytande, så gjorde även avskaffandet av politiska partier. De nya kanalerna för 

inflytelse var genom militären eller genom den statligt kontrollerade civila byråkratin. 

Kopterna var få inom militären och de hade svårt att nå inflytande inom den civila byråkratin 

annat än med presidenten goda vilja.60 

 

I och med att Nassers jordbruksreformer infördes drabbades även koptiska jordägare och de 

förlorade stora landegendomar i övre Egypten. Nasser ville ha en ickereligiös arabstat dvs. en 

stat som inte byggde på religionen, vilket ledde till att de religiösa instanserna i landet, 

däribland kopternas, drabbades av förtryck och konfiskering av sina egendomar. 1955 blev 

den koptiska religiösa fastighetsorganisationens waqfs tillgångar konfiskerade.61  Kopterna 

kände sig åsidosatta vilket ledde till att gamla känslor om utanförskap på nytt blossade upp. 

Under denna period var det många förmögna kopter som lämnade landet och emigrerade till 

bland annat USA, Australien och Europa.62 

 

3.4 Sadat-tiden 1970-1981 
 

Efter Gamal Abdel-Nassers död 1970 blev Anwar Sadat (1918-1981) president. Han stärkte 

banden med väst och tog avstånd från Nassers socialism. Han införde ekonomisk liberalism, 

den så kallade infitah, som möjliggjorde privat investering och den egyptiska ekonomin fick 

ett uppsving. Han förespråkade privata investeringar både nationellt och internationellt. 

Kopterna fick under denna tid ett ekonomiskt uppsving och möjligheter att investera.63 Under 

Sadats regim fick även islamistiska grupper ett uppsving, de hade varit förtryckta under 

Nasser men stärktes under Sadat. Anledningen var att Sadat använde islam i sin politiska 

agenda för att vinna stöd av folket mot sina politiska motståndare. Han gav regimen en stark 

                                                 
59 Ibid. s. 98 f.f   
60 Ayalon, Amy, 1999, s. 55 
61 Cannuyer, Christian, 2000, s. 102 f.  
62 Ayalon, Amy, 1999, s.56 
63 Cannyuer, Christian, 2000, s. 108 f.  
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islamisk grund och detta var något som gjorde kopterna oroliga. Under 1970-talet växte 

islamisterna sig starka och så gjorde även våldet mot kopterna.64 

 

Den 14 november 1971, året efter det att Sadat blivit president fick kopterna en ny Påve, 

Shenuda III.65 Han var en karismatisk och dynamisk ledare som inte kompromissade med sina 

skarpa politiska åsikter och insatser, i klar kontrast till den föregående påven Kyrillos VI. 

Shenuda III fick en betydande roll för den koptiska identiteten då han påtalade vikten av att 

ventilera sina åsikter och ställa krav på regeringen, framförallt genom passiv kamp.66 Att 

Shenouda III gick emot president Sadat hade att göra med det så kallade Hamayouni dekretets 

förbud att bygga och renovera kyrkor utan presidentens godkännande. Shenouda III ansåg att 

det behövdes fler kyrkor och resultatet blev en ökning av kyrkor vilka inte alla byggdes med 

presidentens godkännande.67 Den samtida resningen av aktiv islamism och ett starkt kristet 

ledarskap skapade stor omställning för kopterna, från att ha varit en nedtryckt minoritet 

öppnades klimatet för en starkare koptisk identitet. Shenudas III starka personlighet och klara 

ledarstil inspirerade kopterna till att öppet ta ställning för sin sak och att våga uttala den kritik 

man kände inför de orättvisor som fanns emot dem. Detta resulterade ibland i öppna och 

ibland våldsamma konflikter mellan kopter och muslimer.68 

 

En av de starkaste synpunkterna som kopterna lyfte var diskrimineringen när det gällde att 

bygga kyrkor, eller hus för tillbedjan. Lagen som låg till grund för denna diskriminering var 

en lag från den Ottomanska perioden 1856, Hammayuni-dekretet, som garanterade 

jämställdhet mellan kristna och muslimer men som krävde ett regeringsbeslut för 

kyrkbygge.69 1934 kom ett regeringsdekret som vidare specificerade tio krav som ytterligare 

begränsade byggandet av kyrkor. Här specificerades bland annat ett minimiavstånd mellan 

kyrka och moské samt att de muslimska grupperna i närheten inte sa nej till uppförandet av 

kyrkan. Att få ett tillstånd för att bygga en kyrka blev en alltmer svårarbetad sak då regeringen 

inte visade sig speciellt villig att godkänna det.  

 

 

                                                 
64 Zaki, Moheb, The Copts of Egypt: Victims of Discrimination, 2000? s. 1 
65 Den koptisk-ortodoxa kyrkan har en egen påve, patriarken av Alexandria. Man räknar aposteln Markus som 
den första påven och nuvarande Shenouda III som den 117: de. Van Doorn-Harder, Nelly, Vogt, Kari, 1997 s 9 
66 Ayalon, Amy 1999, s. 56 f.  
67 Watson, John H, 2000, s. 67 
68 Ayalon, Amy, 1999, s. 57 
69 Ibid. s. 57 
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Situationen blev alltmer ohållbar eftersom alltfler kristna, på grund av nationell migration, 

flyttade in till städerna. Samtidigt ville den egyptiska regeringen hålla de islamiska 

grupperingarna nöjda och inte tillåta att fler kyrkor byggdes. Detta ledde ofta till att kopterna 

olagligt byggde kyrkor, ofta under namnet ”filantropisk verksamhet”. Detta var något som 

provocerade de muslimska grannarna och som i vissa fall då reagerade med våldsamheter, 

detta var vad som hände i Khanka, där den 1972 års uppförda kyrka var olagligt byggd. En 

demonstration, för kopternas rätt att uppföra kyrkor, utvecklades till en muslimsk-kristen fejd 

och en parlamentarisk kommission utsågs för att undersöka de koptiska klagomålen. Tack 

vare kommissionens undersökning varade ett lugn i cirka 5 år men det fanns starka känslor 

som bubblande under ytan. Under president Sadat blossade känslorna upp igen vilket ledde 

till att folks religiösa radikalism ökade.70 

 

Det var inte bara förbudet mot att uppföra kyrkor som oroade kopterna utan även det faktum 

att islamistiska grupper tryckte allt hårdare på införandet av shari’a som lag, gällande för alla 

i Egypten. Ett förslag från islamisterna, som i Maj 1980 antogs och lades till i konstitutionen, 

var de så kallade Shari’a-tillägget, införandet av shari’a som huvudkälla för lagstiftning, 

vilket oroade kopter.71 Religiös intolerans gentemot kopter var en verklighet men det var inte 

bara i den religiösa sfären som diskrimineringen fanns utan även i andra områden. Inom 

utbildningsområdet infördes muslimska textböcker till koptiska barn och kopterna blev utsatta 

för massiv muslimsk propaganda medan de själva fick utså en allt starkare censur. Även inom 

politiken var kopterna gravt underrepresenterade.72 

 

Vid denna tid spreds även många anti-kristna rykten, såsom att kristna samlade stora 

vapenarsenaler för att ta landet i besittning och även för att de byggde illegala kyrkor. 

Kopterna avvisade dessa rykten och krävde att regeringen skulle skydda dem.  Staten var inte 

i en position att ge effektivt skydd och vid flera tillfällen uttryckte sig president Sadat negativt 

om kopternas sätt att uppföra sig.73 

 

Sadat försökte förgäves bli populär hos folket men Shenuda III ställde många obekväma 

frågor som rörde kopternas situation i landet. Dessa frågor tvingades Sadat att besvara vilket 

ledde till att en allt större klyfta mellan kristna och muslimer i samhället. Ett annat problem 
                                                 
70 Ayalon,Amy, 1999 s. 56 f.f. 
71 Ibid. s. 56 f.f. 
72 Hasan, S.S, 2003, s. 171 
73 Ayalon, Amy, 1999, s. 59 
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var att kopter i diasporan, i USA, Australien och Frankrike, framställde de koptiska kraven 

vilket ledde till en allt större misstänksamhet från muslimskt håll gentemot de Egyptiska 

kopternas patriotism. 74  Ett ytterligare problem var att de flesta konfrontationerna mellan 

kristna och muslimer skedde i övre Egypten där den större koncentrationen av både kopter 

och radikala muslimer fanns. I dessa områden, långt ifrån huvudstaden, var polisen inte 

särskilt effektiv och den gamla blodshämndstraditionen var stark både hos kristna och hos 

muslimer.75 

 

Våldet fortsatte och även om regeringen inte godkände våldet så gjorde de inget för att stoppa 

det och på så vis blev det tolererat.  Regeringen skyllde på interna konflikter över privata 

saker människor emellan. Inte förrän islamisterna utökade våldet till att omfatta statliga 

institutioner, höga regerings tjänstemän och turister, vidtogs åtgärder för att stoppa våldet. 

Man erkände även att kopterna var en utsatt grupp.76 Den 6 oktober 1981 blev Sadat mördad 

av medlemmar i en militant islamisk grupp.77 

 

3.5 Mubarak-tiden 1981-2006 
 

Dagens Egypten styrs av Sadats efterträdare Hosni Mubarak (1928-) som var vice 

premiärminister under Sadat 1975-1981.78 När han efterträdde den mördade Sadat fick han ta 

över alla de spänningar och ”under ytan” konflikter som fanns.79 1987 blossade konflikter upp 

igen på grund av anti-kristna rykten som florerade. Ryktena handlade om att kopter skulle ha 

sprejat muslimska kvinnors slöjor med en speciell kemikalie som resulterade i att ett 

korsformat märke syntes på deras ansikten efter ett tag.80 

 

Mubarak har fortsatt att försöka skapa lugn i förhållandet mellan minoriteter, däribland 

kopterna, och den muslimska majoriteten i Egypten. 81  Han införde en lågmäld politik, 

anställde människor som skulle ha en lugnande effekt. Han var ytterst noga med att inte starta 

                                                 
74 Ayalon, Amy, 1999, s. 59 
75 Hasan, S.S, 2003, s. 108 f.f. 
76 Zaki, Moheb, 2000? s. 1 
77 Se http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61687.htm 2006-08-17 
78 Se Ibid. 
79 Ayalon, Amy, 1999, s. 60 
80 Ibid, s. 60 
81 Cannuyer, Christian, 2000, s. 109 
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anti-kristna tyckanden hos muslimer och på så vis starta upplopp. De människor han anställde 

förespråkade vänskap mellan kristna och muslimer och Mubarak försökte också att inte göra 

så stor affär av frågor gällande den muslimsk-kristna relationen. Regimen sa att upproriskhet 

från sekteristiskt håll inte var en fråga i Egypten utan ett överdrivet uttryck för sociokulturella 

skillnader som framställdes utav oppositionen och av utländsk media. Mubarak gav fler 

platser i sin regering till kristna och hoppades att på så sätt minska spänningarna i landet.82 

 

Våren 1994 hölls en konferens på ”Ibn Khaldun Center for Development Studies” i Kairo där 

agendan var att diskutera hur Mellanösterns minoriteter hade det, inklusive kopterna. Detta 

stack i ögonen på kopterna som menade att de inte alls var en minoritet.83 Kopterna i Egypten 

vill inte se sig själva som en minoritet utan menar att deras historia och kultur spelar en stor 

roll för landet, deras rötter går långt tillbaka i tiden så de är en viktig del av historien och 

därför ingen minoritet.84  En välkänd egyptisk författare vid namn Muhammad Hasanayn 

Haykal skrev i tidningen al-Ahram en artikel vid namn ”Egypt’s Copts Are No Minority but 

Part and Parcel of Egypt’s Human and Cultural Fabric”. I artikelns spår följde många andra 

artiklar, uppsatser och liknande som ifrågasatte konferensens koncept och dess organisatörer. 

Kritiken blossade upp allt mer och konferensen tvingades flytta till Cypern och man tog bort 

beskrivningen om kopterna som ”minority” och skrev istället ”religious community ”.85 

 

Dagens Egypten har ekonomiska problem och islamistiska fundamentalister skyller ofta på 

kopter och använder dem som syndabock för allt som går fel i landet.86 Den koptiska kyrkan 

talar om nationell enhet och är noga med att visa sin lojalitet med styret och med landet, man 

vill vara egyptier.87 Påven är noga med att visa sitt stöd för den sittande regeringen och i och 

med att det nya lagförslaget angående Hamayouni-dekretet 88  antogs skickade Påven ett 

särskilt tack till President Mubarak. Kopter i diasporan, framförallt i USA, är ofta inte sena 

med att påpeka de problem som Egyptens kopter dagligen får möta. Detta är inte bara till 

fördel för de kopter som lever i Egypten utan kan i många fall försvåra för de Egyptiska 

                                                 
82 Ayalon, Amy, 1999, s. 62 
83 se http://www.eicds.org/english/publications/reports/annualreport05/egypt.htm  2005-11-25 
84 Cannuyer, Christian, 2000, s. 110 
85 Ayalon, Amy, 1999, s. 63 
86 Cannuyer, Christian, 2000, s. 109   
87 Sehttp://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=wL5SU6TmXpeJH/te/qrW8GBGb2Kz6x5Ae>bZHJi
Rms4=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2006-09-06 
88  Hamayouni-dekretet är en lag från den ottomanska tiden som till en början var till för att förhindra 
diskriminering p.g.a. religiös tillhörighet. Ett godkännande av sultanen, numera presidenten, krävdes för att få 
tillstånd att bygga, reparera kyrkor. 
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kopterna, de anti-kristna uppfattningar och åsikter kan uppstå och uppstår.89  

 

Trots den enade fronten från kyrkan så har Påve Shenouda III kritiker i sin egen kyrka och 

den sista tiden har Shenouda III fått skarp kritik av en biskop vid namn Maximus. Denne 

Maximus har hotat med att starta en utbrytarkyrka eftersom han anser att Påve Shenouda III 

under sin tid framkallat och framkallar mer sekteristiskt våld mellan kopter och muslimer. 

Maximus går emot de gängse normerna i den koptisk-ortodoxa kyrkan och förespråkar 

skilsmässa och giftermål för präster. Påve Shenouda III har gått ut och starkt fördömt 

Maximus handhavande och säger att han inte stöttar denna ”nya” kyrka och den stora koptiska 

majoriteten står fast vid sin påve.90 

 

Moheb Zaki som är Senior Advisor vid Ibn Khaldun Center for Development Studies i Kairo 

skriver i en artikel i Civil Society and Democratization in the Arab World att kopterna är en 

utsatt grupp i dagens Egypten.91 Han menar att det i det egyptiska samhället finns röster som 

säger att det inte finns motsättningar mellan kopter och muslimer utan att de lever i harmoni 

med varandra och enligt hans mening stämmer inte detta. Han uttrycker en allvarlig oro i 

artikeln när han skriver om motsättningarna mellan kopter och muslimer. Han säger att det 

finns ”a deep sectarian cleavage within Egyptian society”, 92 och att kopterna under årtionden 

blivit utsatta för attacker från radikala islamistiska grupper. De har skett flera attacker mot 

kopter bland annat i Alexandria.93 Den 14 april 2006, bröt sig en muslimsk man in i tre kyrkor 

där man höll gudstjänst, knivskar urskiljningslöst och dödade en person samt skadade 15. 

Koptiska demonstrationer följde vilket genererade att en muslimsk mobb gav sig på och 

skadade fler människor samt förstörde flera koptiska affärer. 94 

 

Mycket av anledningen till att konflikten mellan kopter och muslimer är djupt rotad är att 

muslimer har sett och ser fortfarande kopter som ”hedningar”. Detta har skapat en känsla av 

främlingsskap mellan grupperna. Grunden till detta ligger i att den politiska makten går hand i 

hand med religionen. De islamiska inslagen i landet är mycket starka och landet har islam 

                                                 
89 Cannuyer, Christian, 2000, s. 109 f.  
90 http://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=wL5SU6TmXpeJH/te/qrW8GBGb2Kz6x5Ae>bZHJiRm
s4=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2006-09-06 
91 Zaki, Moheb, 2006, The Copts and the Mentally Deranged, Civil society and Democratisation in the Arab 
World, s. 3 
92 Zaki, Moheb, 2000? s. 3  
93 Zaki, Moheb, 2006, s. 3  
94 Zaki, Moheb, 2000? s. 3  
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som statsreligion istället för ett sekulärt styre.95 

 

3.6 Egyptens konstitution 
 

Att makten i landet innehas av folket ges uttryck för i artikel 3 av Egyptens konstitution: 

“Sovereignty is for the people alone they are the source of authority”,96 men den reella 

auktoriteten ligger dock hos den sittande presidenten.97  Egyptens President är Hosni Mubarak, 

som 2005 blev omvald till att styra landet i ytterligare sex år.98 

Presidenten väljs inte direkt av folket utan utses av den lagstiftande församlingen men det 

slutliga valet av president bekräftas av en folkomröstning. Presidenten, vars valperiod är på 6 

år, utser en eller flera vicepresidenter, en premiärminister och ett kabinett. Den lagstiftande 

församlingen är ”The People’s Assembly” som har 454 medlemmar, 444 som är folkvalda 

och 10 som utses av presidenten. Det finns 17 lagligt erkända partier i landet varav det 

ledande partiet som är ”National Democratic Party” som är presidentens parti. Politiska 

partier som baseras på religion är förbjudna enligt lag. Presidenten utser även guvernörerna 

över Egyptens 26 provinser.99 Under den nationella nivån utövas auktoriteten av och genom 

guvernörerna och borgmästarna som utsetts av den centrala regeringen samt av folkvalda 

lokala stadsfullmäktige. 100 

 
Den Egyptiska konstitutionens 1: a artikel säger: 
 

The Arab Republic of Egypt is a democratic, socialist State 
based on the alliance of the working forces of the people. 
The Egyptian people are part of the Arab Nation and work 
for the realisation of its comprehensive unity.101 

 

I denna 1: a artikel grundläggs landets uppbyggnad. Landet är en demokrati, en stat i 

socialistisk anda där alla dess invånare skall ha samma självklara rättigheter. Här slås även 

fast att landet är en del av arabnationen. Det vill säga att landet erkänner sig som en arabstat 

                                                 
95 Zaki, Moheb, 2000? s. 1  
96 se http://www.eicds.org/english/publications/reports/annualreport05/egypt.htm  2005-11-25 
97 se http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61687.htm 2006-08-17 
98 se http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.583.=1 2006-
09-06 
99 se http://www.eicds.org/english/publications/reports/annualreport05/egypt.htm  2005-11-25 
100 se http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61687.htm 2006-08-17 
101 se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/Constitution/Text/040703000000000001.htm# 2005-11-21 
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som tillsammans med andra arabstater vill arbeta med att förverkliga arabnationens 

omfattande enhet.  

 

Att islam är den religion som landet vilar på, den officiella statsreligionen, klarläggs redan i 

artikel två, islamisk jurisprudens är rättsväsendets grundstomme. “Islam is the religion of the 

State and Arabic its official language. Islamic jurisprudence is the principal source of 

legislation.”102 

 

Det råder inga tvivel om vilken religion det är som innehar den mest framstående ställningen i 

landet. Trots detta så accepteras andra religioner om de inte strider mot islam. Kristendom och 

judendom är bland annat de religioner som är accepterade.103  

 

3.7 Religionsfrihet och individens frihet 
 

I del 3 av den Egyptiska konstitutionen hittar man lagen om medborgarens frihet, rättigheter 

och plikter. Här talas det om att alla medborgare är lika inför lagen, alla medborgare har 

samma rättigheter och plikter. Ingen skall diskrimineras av någon orsak, vare sig då det gäller 

ras, etniskt ursprung, språk, religion eller trosbekännelse. Det står vidare att frihet är en 

naturlig rättighet. I artikel fyrtiosex som handlar om religionsfrihet står det följande att “The 

State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practice of religious rites.”104 

 

Här kan man klart och tydligt läsa att det är religionsfrihet som gäller och att varje individ har 

rätt att utöva sin religion på det vis som religionen påbjuder. I följande artikel, 47, utvecklas 

tanken om individens rättighet att uttrycka sig fritt: 

 
Freedom of opinion is guaranteed. Every individual has the 
right to express his opinion and to publicise it verbally or in 
writing or by photography or by other means within the limits 
of the law. Self-criticism and constructive criticism is the 
guarantee for the safety of the national structure.105 

 

                                                 
102 se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/Constitution/Text/040703000000000001.htm# 2005-11-21 
103 Baek Simonsen, Jorgen, 1994, s. 83 
104 se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/Constitution/Text/040703000000000001.htm# 2005-11-21 
105 se Ibid. 
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Varje Egyptisk medborgare har klart och tydligt samma rättigheter inför lagen. Varje 

medborgare får tala fritt och sprida sina åsikter. Dock finns det restriktioner på hur denna 

individuella frihet får användas. I artikel 41 står det om individuell frihet: 

 

 
 
Individual freedom is a natural right and shall not be touched. Except 
in cases of a flagrant delicate no person may be arrested, inspected, 
detained or his freedom restricted or prevented from free movement 
except by and or necessitated by investigations and preservation of 
the security of the society. [...]106 

 

 

Den individuella friheten är en naturlig rättighet som inte får tas lättvindligt av individer i 

ledande ställning, men det finns undantag. Att arrestera, inspektera etc. någon lättvindligt får 

inte göras annat än om det görs på ett uppenbart finkänsligt sätt. Detta får bara ske om 

individen ifråga är ett hot mot samhällets säkerhet. Det står vidare i artikeln att i sådana fall 

ska en kompetent domare övervaka, och ska utse en lämplig tid för hur länge personen i fråga 

ska hållas i förvar.  

 
[...] This order shall be given by the competent judge or the Public Prosecution  
in accordance with the provisions of the law. The law shall determine the period  
of custody.107 

 

 

Det råder inga tvivel om att det är regeringen som ska upprätthålla religionsfriheten om man 

läser lagtexten. Det står även i artikel 49,108 att staten ska uppmuntra och garantera att det 

finns kulturell, vetenskaplig, litterär och artistisk frihet. Varje medborgare ska ha den rätten 

och har den rätten enligt lag att leva i frihet och detta är något som staten ska borga för. 

Den Egyptiska staten har även grundlagt följande i artikel 57: 

 
Any assault on individual freedom or on the inviolability of 
private life of citizens and any other public rights and liberties 
guaranteed by the Constitution and the law shall be considered 
a crime, whose criminal and civil lawsuit is not liable to 
prescription. The State shall grant a fair compensation to the 
victim of such an assault. 109 

                                                 
106 se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/Constitution/Text/040703000000000001.htm# 2005-11-21 
107 se Ibid. 
108 se Ibid. 
109 se Ibid. 
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Staten deklarerar att de, ifall någon individs frihet blir berörd, skall se det som ett brott. Ingen 

medborgare ska få sin frihet berövad eller behöva få sina rättigheter ifrågasatta om inte det 

finns rimliga skäl därtill. I fall av brott mot denna artikel ska staten ge en rättvis kompensation. 

Vad denna kompensation består av går ej att utläsa i denna artikel av konstitutionen. 

 

Det står mycket om den individuella friheten och det är en viktig del av lagen. Varje 

medborgare har rätt till ett liv i frihet, trygghet och rättvisa där deras rättigheter inte blir 

berövade eller ifrågasatta. Detta gäller alla medborgare i Egypten, muslimer, kopter likväl 

som resterande medborgare som tillhör andra religioner eller trosinriktningar.110 

3.8 Lagar som gäller kopter 
 

Det finns några lagar som berör kopterna och andra kristna på ett speciellt sätt. Den första och 

den som är upphov till mest irritation hos kopter är det så kallade Hamayouni-dekretet från 

1856. Detta är en lag som finns kvar från den ottomanska tiden och som från början var 

ämnad att ta bort och förhindra diskriminering på grund av religiös tillhörighet. För att få 

tillstånd att bygga, bygga till och restaurera kyrkor var man tvungen att få godkännande av 

sultanen.111  

 

1934 lades 10 restriktioner till dekretet när det gällde restaurering och nybyggnation av kyrkor. 

En kyrka får inte byggas närmare än 100 meter från en moské, den får inte vara i ett 

muslimskt område, inte i närheten av ett torg eller en regeringsbyggnad etc. Tillstånd att 

bygga, restaurera, bygga till kyrkor var tvunget att sökas direkt hos presidenten, precis som på 

Ottomansk tid. 112  Dock skedde ett genombrott i lagen i augusti 2005, President Hosni 

Mubarak förflyttade godkännandet av nybyggnationer, renoveringar och utbyggnader av 

kyrkor från sig själv till landets 26 regionala guvernörer, de så kallade muhafazat. Detta nya 

dekret, 291, säger vidare att en förfrågan gällande kyrkbygge ska handhas inom en månad och 

om förfrågan inte godkänns skall detaljerade skäl anges i beslutet. Kristna har varit 

tveksamma till om detta beslut verkligen innebär någon reell förändring eftersom många av 

guvernörerna i provinserna är kända för sina anti-koptiska åsikter. 113 När det gäller 

                                                 
110 Se http://www.sis.gov.eg/En/Politics/Constitution/Text/040703000000000001.htm# 2005-11-21 
111 Gunner, Göran, 2000, s. 47  
112 Ibid. s. 48 
113 sehttp://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=1Oi4SPoU9TjPfFueSlVLG3o0Q/9EbFhoIoTjyR8Bx
Qk=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk=  2006-08-20 
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byggnationer och restaurering av moskéer finns det inga liknande restriktioner.114 

  

I en jordreform från 1961 begränsades ägandet av mark. Det var mark tillhörande både 

muslimska och koptiska institutioner som exproprierades men när marken sedan delades upp 

igen var det bara muslimska bönder som fick mark. Kopter har inte i samma utsträckning som 

muslimer fått kompensation för detta.115 

 

En annan lag trädde i kraft i maj 1980 som skulle försvara värden mot förnedring. Denna lag 

innebär att man som medborgare måste försvara religiösa värden. Det blev olagligt att tala 

nedlåtande om lagar som är gudomligt uppenbarade och man får heller inte handla emot dessa 

lagar. Vidare får man inte heller använda sig av religion för att skapa oro i samhället. Vad 

gäller kopter och denna lag så är det bland annat frågan kring konvertering som är viktig här. 

Eftersom muslimer är fria att evangelisera medan kristna inte är det anser kopter vara 

diskriminerande. Att konvertera till islam uppmuntras till och med av samhället men att 

konvertera till kristendom är inte något som uppmuntras och i de fall som någon konverterar 

blir han/hon fråntagen bland annat arvsrätt och rätt till barn vid skilsmässa.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
114 sehttp://copts.ocm/english/NewsDetails.aspx?ID=1Oi4SPoU9TjPfFueS1VLG3o0Q/9EbFhoIoTjyR8BxQk=&
Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2006-08-20 
115 Gunner, Göran, 2000, s. 48 
116 Ibid, s. 49 
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4 Analys 
 

 

Egypten är enligt dess konstitution en demokrati med socialistiskt styre och en Arabrepublik. 

Islam är den officiella statsreligionen, samhället vilar på dess grund och lagen vilar delvis på 

shari’a. Trots de starka inslagen av islam så är det religionsfrihet, i enlighet med landets lag, 

och den fastslås redan i artikel 3 av konstitutionen. Dock är det inte så lätt att bara anta 

religionsfrihet fullt ut och som visat i uppsatsen så finns det tydliga indikationer på att 

kopterna blir diskriminerade på flera olika sätt. De blir utsatta för kränkningar, hot om våld 

och även rent våld som i vissa fall resulterat i kopters död.117 

 

På frågan om kopter har religionsfrihet på lika villkor kan svaret vara jakande om man enbart 

hänvisar till vissa delar av lagen men ska andra aspekter av lagen tas i beaktande, såsom 

exempelvis reparationer av kyrkor, att fritt få tala om sin tro, blir svaret nej. Lagen talar om 

och stadfäster religionsfrihet, individens frihet, åsiktsfrihet etc. men mycket av detta verkar 

inte fungera i det dagliga livet. De olika lagar som speciellt rör kopter bland annat det så 

kallade Hamayouni-dekretet, ett tecken på detta. Hur kan det vara religionsfrihet om inte alla 

har lika rättigheter oavsett vilken tro man tillhör? 

 

Hamayouni-dekretet var till en början en lag som skulle garantera att religionsfrihet skulle 

finnas, alla grupper i landet skulle få samma möjligheter. Detta dekret hänger kvar idag men 

är bara gällande för kopter och 1934 års tillägg till dekretet specificerar kraven för kopter men 

dessa krav gäller inte för muslimer. För kopter har det varit svårt att bygga, renovera etc. en 

kyrka, det har krävts ett presidentbeslut. År 2005 beslutade president Mubarak att han skulle 

överlåta dessa beslut till de 26 provinsguvernörerna runtom i Egypten. Detta var något som 

väckte förhoppningar om förändring men samtidigt ställdes frågan från koptiskt håll om det 

verkligen skulle bli någon större förändring eftersom det är många av provinsguvernörerna 

som är kända för sina anti-koptiska åsikter.118 För att få tillstånd att renovera ens den minsta 

lilla detalj såsom ett krossat fönster får alltså inte göras om inte detta godkänns av en 

guvernör. Koptisk-ortodoxa kyrkan med påve Shenuda III i spetsen vill dock visa sin 

                                                 
117 Gunner, Göran, 2000, s. 46 f.f. 
118 sehttp://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=mGmcO>ICYZkQsmY9T2T>XuTlxR7uFMGAiFeo
Gy2xQKs=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2006-08-20 
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uppskattning till presidenten för detta steg i positiv riktning.119 

 

När det gäller det politiska livet så finns i regeringen mycket få kopter. Av 454 platser i 

parlamentet hålls bara 7 av kopter, av vilka 6 tillsattes av presidenten. I kabinettet som 

omfattar 32 ministrar är endast 2 kopter. 120  Gammal ingrodd diskriminering gentemot 

kopterna av den egyptiska staten visar sig i samhället, där högre positioner inte inkluderar 

kopter. Ingen kopt har någonsin varit guvernör, polischef, borgmästare etc. dock finns det 

högt uppsatta kopter inom armén och i säkerhetstjänsten även om det inte är speciellt många. 
121  Regeringen förbjuder proselytverksamhet av icke-muslimer och muslimer får inte 

konvertera till en annan religion. Om en muslim skulle konvertera till kristendomen så blir 

individen utstött från samhället och blir trakasserad. Staten tar vissa lagliga aktioner, bland 

annat genom att bli nekad att få åka utomlands och att deras identitetshandlingar inte speglar 

deras nya religion. 122  Detta är en av många saker som gör att kopter känner sig 

diskriminerade. I ett land där religionsfrihet råder borde inte alla människor vara fria att välja 

vilken religion man vill tillhöra och även ha rätt att välja bort religion? I Egypten är det tydligt 

inte så mer än på pappret. Visst är det fritt enligt lag men lagen är inte stark nog, eller styret i 

landet är inte starkt nog, att så upp för och kämpa för att ta bort alla de orättvisor som sker 

mot kopter och andra religiösa grupper i landet. 123   

 

 Ett stort problem i dagens Egypten är att det finns djupt rotade kontroverser inom det 

egyptiska samhället och detta är något som regeringen ser mellan fingrarna på.124 Kopter och 

muslimer har levt väldigt nära varandra, inte bara geografiskt, utan de delar mycket av samma 

kultur, tradition, historia och de har även samma språk, arabiskan om modersmål. De delar 

allt detta men ändå är de inte lika inför lagen när den ska omsättas i verkligheten. Muslimer är 

fria att tala om sin religion fullt ut men kopter får inte göra det. Den egyptiska staten 

uppmuntrar konvertering till islam men kopter får inte evangelisera eller förmå någon annan 

att omvända sig till kristendomen. Detta är ännu ett exempel på hur religionsfriheten inte 

fungerar i verkligheten.125 

                                                 
119sehttp://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=mGmcO>ICYZkQsmY9T2T>XuTlxR7uFMGAiFeoG
y2xQKs=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2006-08-20 
120 se http://www.eicds.org/english/publications/reports/annualreport05/egypt.htm  2005-11-25 
121 se Ibid. 
122 Se Ibid. 
123 Zaki, Moheb, 2000?, s. 2 f.f. 
124 se Ibid. s. 3  
125 Gunner, Göran, 2000, s. 48  
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I dagens Egypten möter kopter, och andra religiösa grupper, ett motstånd just därför att de inte 

är muslimer. Konflikter mellan kopter och muslimer har sedan 1970-talet varit återkommande 

och många människor har fått sätta livet till.126 När det så kallade ”Shari’a-tillägget” infördes 

till konstitutionen, av president Sadat, så gav det stöd åt grupper av radikala islamister, som 

har som mål att införa en islamisk stat byggt på shari’a. Dagens Egypten är inte en islamisk 

stat men skulle det inträffa skulle de betyda att kopterna som kristna skulle bli dhimmis, 

skyddsfolk, under muslimerna utan fullständiga medborgerliga rättigheter. Detta är något som 

en del grupper förespråkar, såsom militanta islamistiska grupper.127  

 

I Egypten förs slagorden ”Islam är svaret” vilket tas emot av många egyptiska muslimska 

medborgare som något mycket positivt och som en lösning på alla problem som finns.128 Det 

skulle få allvarliga konsekvenser för kopterna och även för andra minoriteter i Egypten om 

islam blev grunden för hela samhällsstrukturen, landet skulle då styras av islam och dess lagar 

och regler. Grupper av religiösa oliktänkare skulle få leva på helt andra premisser än nu. 

Som ”Bokens folk” har kristna, tillsammans med judar, frihet att i en islamisk stat, och i 

enlighet med Koranen, utöva sin religion.129 För kopternas del skulle det alltså innebära att de 

inte skulle vara fullvärdiga invånare i landet. De måste i så fall betala en viss typ av skatt, så 

kallad jizya, för att få beskydd, självstyre och rätt att utöva sin religion utan inblandning av 

den islamska staten.130  

 

Det finns ingen väpnad motståndsrörelse eller kamp, i det koptiska samhället.131 I Ulrikas 

uppsats så skriver hon att hos de kopter hon intervjuat finns känslan att de är diskriminerade 

men att de inte vad de ska göra åt det.132 Påve Shenuda III, den koptisk-ortodoxa kyrkans 

högste andlige och politiske ledare, påtalar vikten av att hålla fred och att leva i gemenskap 

med sina muslimska landsmän. 133  Trots den kritik som påven får utstå från den nya 

utbrytarkyrkan med biskop Maximus i spetsen står den koptiska majoriteten bakom sin 

                                                 
126 Gunner, Göran, 2000, s. 53 
127 Zaki, Moheb, 2000?, s. 1 
128sehttp://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=1Oi4SPoU9TjPfFueSlVLG3o0Q/9EbFhoIoTjyR8BxQ
k=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2005-08-21 
129 Baek Simonsen, Jorgen, 1994, s. 83 
130 Ibid. s. 83,184 
131 Ayalon, Amy, 1997, s. 57 f.f  
132 Gustavsson, Ulrika, s. 18 2004 
133sehttp://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?ID=1Oi4SPoU9TjPfFueSlVLG3o0Q/9EbFhoIoTjyR8BxQ
k=&Type=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= 2005-08-20 
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påve.134 

 

I ett land där majoriteten av befolkningen är muslimer kan kopterna ses som en religiös 

minoritet. Detta är dock för dem själva helt uteslutet, de räknar sig som ättlingar till 

faraonerna, Egyptens urbefolkning, och även om de är mindre till antalet vill de inte räkna sig 

själva som en minoritet. Detta för att kopterna anser att deras traditioner och kulturarv har 

spelat och spelar en mycket stor roll för Egyptens historia.135 Dock har kristna och muslimer 

levt sida vid sida i Egypten sedan 600-talet och deras vardagsliv är i mångt och mycket det 

samma. Kulturarv och etnicitet är oerhört väl sammanvävda och att helt och hållet skilja dem 

åt är svårt och i många fall omöjligt.136 När en religion blir styrande, blir en ideologi, för 

majoriteten i landet så kan det bli hotfulla mot mindre grupper. Detta på grund av att de 

mindre grupperna inte delar den uppfattningar som majoriteten anser ska styra alla delar i 

samhället.137  
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136 Watson, John H, 2003 s. 11 f.  
137 Zaki, Moheb, 2000? s. 2 
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5 Sammanfattning 
 

Kristendomen har varit ett naturligt inslag i det egyptiska samhället under en väldigt lång tid. 

Redan på 100-talet e. Kr. så var den kristna kyrkan levande och verksam och den har varit 

med och präglat landet, dess kultur och invånare och gör så än idag. På grund av detta så har 

kristendomen legitimitet i Egypten, religionen och dess utövare kan inte förbises. Kopterna 

själva hävdar inte att de är en minoritet eftersom de utgör en så stor del av kulturarvet och 

även till antalet, siffror mellan 6-20 % av befolkningen anges vara kopter beroende på vem 

som tillfrågas.  

 

Kopter är tätt sammanlänkade med muslimerna i landet eftersom de båda grupperna har delat 

mycket genom historien. Man har även samma språk och i mycket samma kulturtraditioner. 

Det finns också djupt rotade problem mellan kopter och muslimer i dagens Egypten som har 

rötter långt tillbaka i tiden och som inte kan lösas på en gång. Dock har kopterna en egen 

historia och ett eget språk, som dock bara används i liturgin i kyrkan. Genom historien så har 

kopter behållit sina traditioner och sin tro. Den koptisk-ortodoxa kyrkans högste ledare påve 

Shenuda III leder sin kyrka med önskan att leva i fred med sina muslimska landsmän.  

 

De resultat jag har fått fram är att kopter har religionsfrihet enligt lag men att de ändå är 

diskriminerade då det finns speciella lagar som begränsar deras religionsutövning. Det som 

framförallt kommer till uttryck i litteraturen jag använt är att det finns många orättvisa lagar 

och bestämmelser som hindrar kopterna. De olika lagar som finns som bara rör kopter, 

exempelvis Hamayouni-dekretet, har gjort att kopterna känner sig diskriminerade och 

åsidosatta i det egyptiska samhället. Det politiska läget har öppnat för en förändring i 

samband med att president Mubarak överlät tillståndet att bygga och renovera kyrkor till 

provinsguvernörerna men mycket arbete återstår.   

 
Det finns dock andra synvinklar på problemet. Vissa som hävdar att konflikterna inte handlar 

om religiösa kontroverser utan om problem mellan olika etniska grupper och olika 

kulturarv.138 En fråga som kan ställas är om det går att särskilja religion från begrepp som 

etnicitet och kulturarv. När människor har levt så nära inpå varandra och delat så mycket av 

tradition och kultur under en så lång tid så vävs deras liv samman. Det gäller inte bara 
                                                 
138 Ayalon, Ami, 1997, s. 62 
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kulturarv utan även i viss mån kanske religiösa uttryck. Hur det än är så lever kopterna, enligt 

slutsatsen i denna uppsats, under större restriktioner när det kommer till religionsfriheten än 

vad deras muslimska landsmän gör och deras rättigheter till religionsfrihet är begränsad.  
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