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Økning i antall skilsmisser

Skilsmisse er vanlig i Iran. Særlig etter 2006 har antallet skilsmisser økt sterkt (al-Monitor
2015; Dehghanpisheh 2014; Farmani 2010). Ifølge folkeregisterets 1 engelskspråklige nettside
ble det offisielt registrert 84 241 skilsmisser i 2005/2006. Året etter ble det registrert 99 852
skilsmisser. I 2014/2015 var antallet skilsmisser 163 569 (National Organization for Civil
Registration 2015). 2
Tallene viser at i dagens Iran ender omtrent hvert femte ekteskap med skilsmisse (Forti 2015;
Iran Project 2015; AAP 2014). Ifølge Hatam (2015) er de fleste som skiller seg unge
mennesker under 30 år. Flertallet av skilsmissene skjer i løpet av ekteskapets fem første år
(Iran Daily 2015; Yong 2010).
Flest skilsmisser blir registrert i byer og urbane områder hvor flertallet av befolkningen bor
(IRNA 2015). Antallet skilsmisser er høyest i hovedstaden Teheran, hvor omtrent hvert tredje
ekteskap ender med skilsmisse (Blair 2015; MacMillan 2014). I de nordlige og mer
velstående delene av Teheran skal omtrent 40 prosent av ekteskapene resultere i skilsmisse
(AFP 2015; MacMillan 2014). Skilsmisser skjer imidlertid ikke bare i de mer velstående og
sosialt liberale delene av befolkningen. Tallene er så høye at det ikke bare er snakk om
middel- og overklasse (Dehghanpisheh 2014; Yong 2010).

1

I Iran er det Nasjonal organisasjon for sivil registrering, i brødteksten kalt folkeregisteret, som registrerer og
publiserer statistikk over ekteskap, skilsmisser, barnefødsler og dødsfall.

2

Det iranske kalenderåret går fra mars til mars. Året starter med iransk nyttår 21. mars og ender 20. mars året
etter.
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Nedgang i antall inngåtte ekteskap

Samtidig med at antallet skilsmisser har økt, har antallet registrerte inngåtte ekteskap gått ned
(al-Monitor 2015; AAP 2014). Langvarige økonomiske nedgangstider, høy arbeidsløshet,
boligmangel og en vedvarende trend over tid med stadig høyere brudepris (ofte i form av
gullmynter) har i en årrekke enten hindret mange unge i å gifte seg, eller utsatt ekteskap i flere
år. Men holdningsendringene som har skjedd hos mange iranere av begge kjønn spiller også
en rolle når det gjelder synet på det å gifte seg og stifte familie. Ifølge al-Monitor (2015) er
det mange fra den store og unge urbane middelklassen i dagens Iran som verner om den
sosiale friheten de har fått som følge av urbanisering og utdanning.
Årsaker til skilsmisse

De fleste initiativ til skilsmisse tas av menn. I 2014 skal omtrent 48 prosent av søknadene om
skilsmisse ha blitt fremmet av menn, og 23 prosent fremmet av kvinner. De øvrige 29 prosent
av søknadene ble fremmet av begge parter (Radio Zamaneh 2014).
Iransk lovgivning gir muslimske menn en ubetinget rett til skilsmisse i tråd med tradisjonell
islamsk lov. Kvinner kan søke om skilsmisse dersom visse vilkår er oppfylt. Hvis en mann
motsetter seg skilsmisse, må en kvinne bevise at ektemannen er voldelig, er rusmisbruker, har
psykiske problemer, ikke overholder forsørgerplikten eller ikke vil eller evner å oppfylle sine
ekteskapelige forpliktelser. Kvinner kan også søke skilsmisse hvis ektemannen nekter å rette
seg etter avtalte særvilkår i ekteskapskontrakten. I tillegg kan kvinner bruke den tradisjonelle
brudeprisen - mehrieh - som forhandlingskort (Amnesty 2015, s. 26), Dehghanpisheh 2014;
Yong 2010; Cherry 2001, s. 341). 3
Flere kilder viser til at rusmisbruk, mishandling, økonomiske problemer, utroskap, seksuelle
problemer og mangel på tillit mellom ektefeller er de vanligste årsakene som anføres ved
søknad om skilsmisse (Dehghanpisheh 2014; MacMillan 2014; Radio Zamaneh 2014). Ifølge
Farahani (2015) er rusmisbruk en medvirkende årsak til mer enn halvparten av skilsmissene i
dagens Iran.
Men økningen i antall skilsmisser gjenspeiler også en mer grunnleggende endring i det
iranske samfunnet. Individualisme har hatt sterk vekst blant de unge i Iran, spesielt blant
kvinner. Svært mange kvinner er godt utdannet og har som følge av det fått større økonomisk
handlefrihet og flere muligheter til å leve selvstendige liv. Dette har bidratt til å endre
tradisjonelle holdninger til ekteskap, kjønnsroller, yrkeskarriere og, generelt sett, kvinners
plass i det som fortsatt er et konservativt og patriarkalsk samfunn (Forti 2015; Dehghanpisheh
2014; Yong 2010).
Offisielt syn på antall skilsmisser

Offisiell iransk familiepolitikk oppmuntrer ikke til skilsmisse. Tvert i mot, myndighetene
ønsker at landets store, unge befolkning skal gifte seg, få flere barn og ha en livsstil basert på
tradisjonelle islamske familieverdier (Blair 2015; Hatam 2015; Farmani 2010).
Forklaringer på den store økningen i antall skilsmisser varierer etter hvem som uttaler seg. I
2010 påpekte Yong at mens mer liberalt innstilte personer viser til faktorer som urbanisering,
3

I den muslimske ekteskapskontrakten avtales det en brudepris som den vordende ektemannen er forpliktet til å
betale i tilfelle skilsmisse.
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høye levekostnader og høy arbeidsledighet, vil mer konservativt innstilte peke på det de
oppfatter som gudløshet og vestlige mediers dårlige innflytelse på landets unge. Men uansett
hvilke faktorer som vektlegges mest, har det gjentatte ganger fra offisielt hold blitt uttrykt
bekymring og uro for antallet skilsmisser og de negative konsekvensene det vurderes å ha for
familie og samfunn (IRNA 2015).
Økningen i antall par som skiller seg har også provosert konservative krefter i Iran. Noen har
omtalt skilsmissetallene som en fornærmelse mot den islamske republikkens verdier, og som
sosial sykdom på linje med narkotikamisbruk og prostitusjon. Embetsmenn og medlemmer av
parlamentet har for eksempel omtalt skilsmissetallene som en krise og en nasjonal trussel
(Forti 2015; Dehghanpisheh 2014; Yong 2010). Landets øverste leder ayatollah Ali
Khamenei, som har uttrykt ønske om en fordobling av befolkningen innen 2050 (til 150
millioner), oppfordret offentlig i 2012 til nye tiltak for å øke befolkningsveksten (Blair 2015;
AFP 2015; McDonald 2015; al-Monitor 2015 ).
Myndighetsapparatet har derfor i de senere årene foreslått eller iverksatt en rekke tiltak for å
få flere unge til å inngå ekteskap, øke fødselstallene og begrense antallet skilsmisser. Det
dreier seg for eksempel om undervisning på videregående skole, samlivskurs for unge som
skal gifte seg og anbefaling om å spare utgifter ved senke kravene til brudepris og unngå
kostbare bryllup. Andre tiltak er ekteskapsrådgivning for gifte par, informasjonskampanjer
om skadelige virkninger av skilsmisse, avvikling av statlige familieplanleggingsprogrammer
og diskriminerende tiltak i arbeidslivet rettet mot kvinner uten barn (Amnesty 2015, s.8-25;
Hatam 2015; Iran Daily 2015; IRNA 2015; AAP 2014; Farmani 2010). I 2015 ble det også
vedtatt en endring i familieloven som innebærer at par som søker skilsmisse etter
overenskomst, må gjennomføre obligatorisk mekling før familiedomstolen kan avsi kjennelse
om skilsmisse (Blair 2015; Iran Project 2015).
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