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Az Aszad-rezsim kiegyensúlyozó politikája az iszlám és a női 

jogok terén 
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1. Abstract 

 

The historic region of Greater Syria or the Levant (current Syria, Lebanon, Palestine) has been 
characterized throughout history by striving for multicultural coexistence and tolerant pluralism. 
The Republic of Syria still carries these characteristics in its social structure and traditions. One of 
the most controversial issues is the situation of women, equality, and the broader family context in 
Muslim societies. In Syria, the main law governing family relationships is the “Qanun al-ahwal as-
sahsiyya” of 1953, which rests predominantly on Islamic legal bases. Its most important source is 
the legal practice of hanafi fiqh (Hanafi school is one of the Sunni muslim schools of religious law).  
Syria has been led by the Baath Party since 1963, which represents the Arab nationalist secular 
ideology and has maintained a complex relationship with Islam, especially with certain sections of 
the Sunni population. Syria often portrays itself as one of the leading Arab countries, a promoter 
of gender equality in society. In line with the secular ideology of the Syrian government, it sought 
to promote gender equality and to improve the legal status and daily lives of women. The country 
is indeed one of the most advanced in the Arab world in terms of equality, however, although the 
regime has occasionally made efforts to improve women’s rights, the government’s controversial 
political legitimacy makes it difficult to maintain gender equality and religious diversity. 
Developments in the pre-civil war period (that began in 2011-2012) should therefore be interpreted 
in the light of the government’s “survival policy” as an attempt to maintain a balance between 
social change and maintaining the status quo. For many years, the government seems unwilling to 
carry out serious reforms, not only in family law, but in any law in general. Only minor changes are 
being made without improvement of the current situation.  
Keywords: Syria, Islam, Women’s rights, Baath Party 

 

  

2. Bevezetés 

 

A történelmi Nagy-Szíria térségét (a mai Szíria, Libanon, Palesztina) a multikulturális együttélésre 

és a toleráns pluralizmusra való törekvés jellemezte a történelem során. Az első világháborút köve-

tően az Oszmán Birodalom romjain a népszövetségi mandátumrendszer keretében létrehozott Szí-

riai Köztársaság máig ezt a multikulturális jelleget és pluralizmust hordozza társadalmi szerkezeté-

ben, hagyományaiban. Az ókori népek, az arab hódítás, az Oszmán Birodalom öröksége, az arab 

                                                 
1 Okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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nacionalizmus és végül az arab szocializmus eszméi mind nyomot hagytak a szíriai társadalom fej-

lődésének menetén.  

Közhely, hogy a muszlim társadalmak külső szemlélő számára elsőre feltűnő jegye a nők 

helyzete, illetve az a tágabb családi kontextus, melybe ez a kérdés illeszkedik. Szíriában a családi 

kapcsolatokat szabályozó fő törvény az 1953-as „Qánún al-ahwál as-sahszíjja,2 amely túlnyomórészt 

iszlám3 jogi alapokon nyugszik. Legfontosabb forrása a hanafi fiqh, vagyis az egyik szunnita musz-

lim vallásjogi iskola joggyakorlata. Bár az ország lakossága túlnyomó részben szunnita muszlim, de 

nagy alavita (az iszlám vallás síita ágának egyik alága), keresztény és drúz, valamint kisszámú zsidó 

közösség is fellelhető. A CIA World Factbook legfrissebb adatai alapján jelenleg a lakosság muszlim 

vallású 87%-ban (74% szunnita, 13% síita – beleértve az alavita és az iszmáilita lakosságot), 10%-

ban keresztény, és 3%-ban drúz, zsidó (főleg Damaszkuszban és Aleppóban). A folyamatban lévő 

polgárháború megváltoztatta a népesség megoszlását, illetve területi elhelyezkedését is.4 Így a ke-

resztény lakosság a korábbinál számottevően kisebb lehet annak következtében, hogy a kereszté-

nyek a folyamatban lévő polgárháború alatt nagy számban hagyták el az országot. Bár a szintén 

viszonylag jelentős (10%) kurd közösség vallását tekintve muszlim, társadalomszerkezetük és ha-

gyományaik eltér(het)nek a szíriai többség gyakorlatától. 

A jogi pluralizmus tehát, mely mindig is jelen volt Szíriában, részben a korábbi, előd dinasz-

tiáktól és uralkodóktól maradt fenn, részben az eltérő társadalomszerveződési és/vagy vallási gya-

korlatokban gyökerezik. A mai Szíria jogrendszerét különösképpen az oszmánok politikai és jogi 

rendszere alapozta meg. Az iszlám vallású Oszmán Birodalom, mint ma Szíria, több vallású állam 

volt, muszlim és nem muszlim (dzimmi) állampolgárokkal. A meghódított iszlám országokban élő 

nem muszlimokat, alapvetően a zsidókat és a keresztényeket, akik a kezdetek óta ezen a területen 

éltek és maguk is egyistenhívők, ún. „könyves népek” voltak, egyfajta védelmi szerződés (dzimma) 

védte cserében az iszlám fennhatóság elfogadásáért, és egy kifejezetten rájuk kiszabott adó megfi-

zetéséért (dzsizja). E védett státusz miatt a keresztény és zsidó alanyoknak bizonyos kiváltságokat 

biztosítottak az úgynevezett „millet” rendszer szerint, ami azt jelentette, hogy a vallási vagy feleke-

zeti közösségek (millet) élvezhették a saját vallási törvényeik alkalmazásának jogát a családjogi kér-

désekben, többek között a házasság és a válás esetében is (Eijk, E. 2013). A vallási intézmények 

Szíriában a maguk részéről támogatják a jogi pluralitást, mert ez lehetővé teszi számukra (az állam 

határain belül), hogy saját ügyeiket intézzék saját közösségükben. A drúzok, a zsidók és a különféle 

keresztény közösségek ma is saját törvényeiket követik bizonyos meghatározott kérdésekben, leg-

főképpen a házasságban, a válásban és az öröklésben. Noha a szíriai kormány részleges jogalkotási 

és igazságügyi jogkört ruház a vallási közösségekre a családjog ügyében, ennek ellenére ellenáll min-

den olyan mélyreható jogi változásnak, amely veszélyeztetheti a status quo-t.  

                                                 
2 Kihirdetve: 1953.09.17. Módosítva: 1975-ben, 2003-ban, és 2010-ben. 
3 Szíria alkotmányai az 1930-as évek elejétől kezdve világi jellegűek voltak abban az értelemben, hogy nem írtak elő 
semmilyen vallási szokást az országban, és nem írtak elő hivatalos vallást, mégis a muszlim törvényeket fogadták el a 
jogtudomány fő forrásaként (Khatib, L. 2019).  
4 CIA Factbook: Syria, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/syria (2021. 04. 06) 
   

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/syria


XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                                                          ISSN 1788-8026 

 27 

A szekuláris állam családjogi kódexének hivatalos elnevezése a nyersfordítás szerint „sze-

mélyi státusztörvény”, ezért könnyen összekeverhető a személyi vagy személyiségi jogokkal, azon-

ban tartalma mégis a családjoghoz kapcsolódik. Elnevezése viszont nem hibás, hanem abból a tény-

ből fakad, hogy az arab, muszlim társadalmakban az egyén és a család elválaszthatatlan kapcsolatban 

állnak egymással, a fogalmak összemosódnak. Szíria jogrendszere az oszmán, a francia, az egyip-

tomi és a vallási törvény keveréke, mely utóbbi túlnyomórészt a családjog területén érvényesül.  

 

 

3. A Baasz-rezsim (Háfez al-Aszad és fia, Bassár al-Aszad)  

  

Szíriát 1963 óta az arab nacionalista szekuláris ideológiát képviselő Baasz Párt vezeti, amely hata-

lomra lépése óta bonyolult kapcsolatot tart fenn az iszlámmal, különösen a szunnita népesség egyes 

rétegeivel. Az arab szocialista Baasz (jelentése feltámadás) mozgalom egy intellektuális mozgalom 

volt, amelyet az 1940-es évek elején két szíriai alapított: Michel Aflaq görög ortodox keresztény és 

Ṣzaláh ad-Dín Bitár, szunnita muszlim. A mozgalom egy olyan társadalmi forradalmat támogatott, 

amely egy, a nyugati imperializmustól mentes arab nemzethez vezet, amelyben garantálják az arab 

és társadalmi értékeket. Mivel a pánarab nacionalizmus és a szocializmus volt az uralkodó ideológia, 

meggyőződésük szerint a nemzeti egység érdekében a vallási, felekezeti, regionális vagy törzsi frak-

cionalizmus bármely formájának ellen kellett állni. Bár a Baasz-ideológia világi volt, alapító atyja, 

Michel Aflaq azt állította, hogy „az arab mozgalom elválaszthatatlanul összefügg az iszlámmal”, és 

hogy Mohamed próféta élete tökéletes képe és szimbóluma az „arab lélek természetének és gazdag 

lehetőségeinek”. Sőt, Isten feltárta az iszlám hitet az arabok előtt, és ezért az araboknak egyetemes 

kötelességük volt létrehozni egy „arab humanizmust” (Eijk, E. 2013). A Baasz doktrínája szerint az 

arab nacionalizmus ezért nem választható el teljesen az iszlámtól, ebből is adódik a már előbb em-

lített megállapítás, miszerint a párt kapcsolata az iszlámmal igen bonyolult. A Baasz Párt mindig 

egy, az arab nacionalizmus ideológiájával összhangban lévő, világi ideológiát támogatott. A párt 

olyan társadalmat képzelt el, amelyben minden arab egyenlő lenne, vallásától függetlenül. Ez egy 

olyan elképzelés, amely minimalizálja a vallás társadalmi szerepét és garantálja az egyenlőséget min-

den állampolgár számára, beleértve a vallási kisebbségeket is (Eijk, E. 2013). Bár a Baasz kulturális 

és történeti szempontból is elismerte az iszlám, valamint a kereszténység szerepét, mégis azzal ér-

velt, hogy az arab állampolgár emancipációjához az egyház/vallás és az állam szigorú szétválasztása 

és egy világi rend bevezetése szükséges, ez pedig elősegítené a racionalitás és az egyenlőség kultú-

ráját, modernizált törvények alapján (Khatib, L. 2016). A szekuláris nacionalista eszmék azonban 

nem találtak megértésre a szíriai társadalom minden rétegében, aminek az egyik oka a Baasz Pártot 

vezető csoport alavita (azaz a szunnita többségtől eltérő) vallási hovatartozása és gyakorlata volt.  

A Baasz pánarab nacionalista mozgalom vonzotta a közép- és alsóbb osztályú fiatalokat, 

különösen a vidéki kisebbségi csoportokat, például a hegyvidéki partvidékről származó alavita hí-

veket. Az 1950-es években ez az ideológia fokozatosan teret hódított a politikai színtéren, majd 

1963-ban az Arab Szocialista Baasz Párt puccsal ragadta meg a hatalmat Szíriában, egy hónappal 

azután, hogy a párt – iraki regionális parancsnoksága – hatalomra került Irakban. A hatalomátvételt 
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követő szükségállapot határozatlan időre felfüggesztette a jogrendszer számos rendelkezését és vé-

delmét, beleértve a véleménynyilvánítást és az egyesülés szabadságát is.  

1970-ben Háfez al-Aszad vette át az elnöki posztot. Az Aszad családdal hatalomra lépő 

alavita rezsim legitimációját a szunnita lakosság a kezdetektől fogva megkérdőjelezte, hiszen a síita 

kisebbség uralmaként értékelték: a síiták az ország lakosságának körülbelül 13%-át alkotják, és az 

alaviták, mint egy különálló síita szekta hívei ennek csak egy részét képzik. Ugyanakkor a hadsereg 

tisztikarának, a belső biztonsági erőknek és a Baasz Párt kulcspozícióinak aránytalanul nagy részét 

alaviták töltik be. Közülük sok rokon, vagy ugyanazon törzsből vagy faluból származik, mint az 

Aszad család (Drysdale, A. 1982). Nem véletlenül, az Aszad család múltjának és jelenének uralko-

dását gyakran úgy írják le, hogy törzsi (vagy családi), regionális és felekezeti hűség által alkotott 

pártfogási rendszeren alapszik. 

Háfez al-Aszad hatalomra kerülésével Szíria viszonylagos politikai stabilitás időszakába lé-

pett. Az új rendszer erős autoriter hatalommá nőtte ki magát, egy Baasz-párttagok által uralt erős 

államapparátus létrehozásával irányítva az országot, amelyet hatalmas, mindenütt jelen lévő titkos-

rendőrség segített (Eijk, E. 2013). Az 1970-es és 1980-as években a szunnita muszlim ellenzéki 

csoportok erőszakos küzdelmet folytattak a rezsim ellen. A szíriai kormány válaszul könyörtelenül 

elnyomta az uralmával szembeni mindennemű ellenállást, legyen az akár vallási, vagy világi ellenzék. 

Több ezer embert zártak börtönbe, tartóztattak le (különösen azokat, akik kapcsolatban álltak a 

Muszlim Testvériséggel5), rengetegen tűntek el. A Muszlim Testvériség volt az állam első számú 

ellensége, és ezért egy új törvény értelmében a Testvériségben való tagságért már halálbüntetés járt. 

A rezsim Testvériséggel való összecsapásának csúcspontja a Muszlim Testvériség fellegvárának szá-

mító Hama városában történt felkelés véres elfojtása volt 1982 februárjában (Eijk, E. 2013). A 

rákövetkezendő időszakban a rezsim az őket ért támadások miatt megváltoztatta az iszlámmal kap-

csolatos politikáját, sőt, az elnök megkezdte a szunnita vallásosság nyilvános ápolását.  

Az 1990-es évek előtt sok nyilvános helyen hivatalosan tilos volt a női fejkendő viselése. 

Voltak olyan esetek, amikor fejkendőt viselő nőket támadták meg a Baaszhoz tartozó ifjúsági cso-

portok. Ebben az időben a vallásos meggyőződés mellett a fejkendőviselés egyértelmű politikai 

demonstrációnak számított az állam és a párt ellen. Az Alkotmányban megfogalmazott törekvések-

kel összhangban a kormány al-Aszad korai éveiben azon dolgozott, hogy javítsa a szíriai nők hely-

zetét a családjog területén is. A pártvezetés időnként megpróbált szekuláris családjogi törvényeket 

előterjeszteni, azonban az ilyen reformokkal szemben még a párton belül is erős volt az ellenállás. 

A családjogi reformokat olyan ügynek gondolták, amelyben sok szunnita szerint az alaviták által 

uralt kormánynak nincs legitim szava, a vallási legitimitás hiánya vagy legalábbis ingatag volta miatt. 

A hagyományos szunnita közösség egy része önmagában vallásellenesnek vélte a baaszista szekula-

rizmust, avagy egyfajta félvallásos elnyomást vélt felfedezni benne (Dam, N. 2011). Még annak 

ellenére is, hogy Háfez al-Aszad arra törekedett, hogy egy ortodox vallási képet alakítson ki a világi 

Baasz-rezsimről: nyilvános imádságokkal, főleg szunnita mecsetekben, vagy azáltal, hogy magas 

rangú szunnita vallási tisztviselőkkel nyilvánosan megjelent, vagy beszédeiben a Koránból idézett. 

                                                 
5 Al-ihván al-muszlimín: transznacionális szunnita iszlamista szervezet, 1928-ban alapították Egyiptomban a brit gyar-
mati uralom és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen, majd szinte az egész Közel-Keleten elterjedtek tanításai és mozgal-
mai (akár szociális szervezetek, akár politikai pártok formájában).  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Birodalom
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Aszad mecseteket is építtetett, az azonban kétséges, hogy mindez eléggé meggyőzően hatott-e a 

szunnita lakosság nagyobb részére. Ezen érzékenység miatt a kormány továbbra sem szívesen haj-

totta végre a családjogi reformokat. Habár 1975-ben elfogadtak néhány lényeges módosítást, a csa-

ládjogi kódex lényege alapvetően sértetlen maradt az 1953-as kihirdetése óta.  

Amikor apja halála után 2000-ben Bassár al-Aszad politikai és demokratikus reformok ígé-

retével lépett hatalomba, a változás várakozását vetítette előre. Mivel 1992-től 1994 elejéig Lon-

donban tanult, majd csak testvére, Bászil, apjuk idősebb örökösének halála miatt hívták vissza Szí-

riába, és csak ezt követően „képezték ki” az elnöki posztra, a szíriai társadalom, de a külvilág is 

egyfajta technokrata reformerként várta fellépését (Salamandra, Ch.–Stenberg, L. 2015). Néhány 

éven belül azonban ez a remény is elhalványult. Noha elfogadtak néhány társadalmi reformot 2003-

ban, a reformok ajtaja hamar bezárult. Ettől kezdve egyértelművé vált, hogy a szíriai kormány nem 

fogadja el a társadalom konzervatív szegmenseit felforgató változásokat, valójában a konzervatív 

erők kerültek fölénybe a családjog megváltoztatásáért folytatott harcban (Eijk, E. 2013). 

 

 

4. Az Aszad család kapcsolata az iszlámmal  

 

Ha Háfez al-Aszad legitimációját vallási buzgalmával igyekezett megerősíteni, ez fia, Bassár 

politikai beszédében még nyilvánvalóbbá vált. Elnöksége alatt a rezsim fokozta az iszlám szimbó-

lumok és szókincs használatát, részben azért, hogy legitimációt és népszerűséget szerezzen a jám-

bor szunnita muszlimok körében, részben viszont mindez időben egybeesett a Közel-Kelet általá-

nos iszlamizációjával. Elnöksége alatt Szíriában megnőtt az olyan vallásos jelképek száma, mint a 

fejkendők, új mecsetek, vallási iskolák és mozgalmak jöttek létre, összességében a vallás jelentősége 

megnőtt a nyilvános szférában. Az iszlám utalások összeolvadtak a nacionalista szónoklatokkal, az 

iszlám szimbólumok és beszédmódok használata lehetővé tette a jelentések és állítások sokaságának 

kifejezését a különböző társadalmi szereplők által, akik ezeken keresztül folytattak párbeszédet. Az 

iszlám, mint kulturális idióma használata lehetővé tette a különböző kulturális megértések és dina-

mikák kifejezését, például a vallási identitás és befolyás miatt folytatott hatalmi harcokét. Így a kü-

lönböző szereplők, köztük az állam is, az iszlám kulturális idiómát használják a szíriai családjog 

megreformálására tett erőfeszítések és a körülötte folyó viták során. Bassár al-Aszad rezsimjének 

politikája a vallás ellenőrzése volt a hűséges és támogató szunnita ulamával való kapcsolaton ke-

resztül, amelynek szélesebb célja az iszlám jámbor formáinak befogadása és népszerűsítése, vala-

mint az iszlám értelmezését szabályozó keret létrehozása. Al-Aszad kormánya megpróbálta elke-

rülni a társadalmi és vallási nyugtalanságokat, és ehelyett a status quo megőrzésére törekedett (Eijk, 

E. 2013). Gyakran feltételezik, hogy az iszlám újjáéledése a Közel-Keleten az elmúlt 20 évben a 

szekularizmus végét jelenti a régióban. Mégis, egy szekuláris országban, például Szíriában, ebben az 

időszakban az érezhető vallási újjáéledés és a meglévő világi kultúra egyidejű gyengülése nem fel-

tétlenül vonja maga után a szekularizmus eltűnését. Vitathatatlanul a szíriai szekularizmus már nem 

a kemény vonal, kompromisszumok nélküli ideológia, amelyet a Baasz Párt értelmisége egykor tá-

mogatott, hanem egy bonyolultabb ideológia, amely átalakítja a szíriai társadalmat és több irányba 

húzza azt, és amelyet már nem lehet egyszerűen vallásosnak vagy világinak minősíteni. A vallás a 
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világi hatalom eszközévé vált. Így, miközben az ország kétségtelenül iszlamizálódik, ennek az isz-

lamizációnak fontos része a más nézőpontok elfogadása, és magában foglalja az egyház/vallás és 

az állam elválasztásának normatív ideáját. Úgy tűnik, hogy saját érdeküknek megfelelően a szíriai 

állam sikeresen befolyásolta a vallási párbeszédet azáltal, hogy népszerűsítette a sejkeket, akik a 

rezsim politikai napirendjét és társadalompolitikai jövőképük kialakítását szolgálták, ideértve a val-

lás és az állam elválasztásának szükségességét (Khatib, L. 2016). A változás a szíriai ulamá erőfeszí-

téseiben is látható, akik egyre kevesebb figyelmet szentelnek a vallás misztikus oldalának és inkább 

az iszlám világosabb megértését igyekeznek előmozdítani (Khatib, L. 2016). Válaszul a politikai és 

vallási legitimitás kihívásaira, a rezsim tehát kénytelen volt teret engedni az ellenőrzött vallási tevé-

kenységnek és beszédnek. Az iszlám ilyen fokozott nyilvános megjelenítése másrészről aggoda-

lomra adott okot sok keresztény számára. A kisebbségi csoportok egyfajta biztosítékként tekintenek 

a rezsimre, szintén kisebbségi mivoltukból adódóan, a megnövekedett szunnita nyilvános erőfö-

lénnyel szemben.  

Az arab kormányok gyakran hivatkoznak vallási normákra, valamint a „hagyományra és 

szokásokra” annak érdekében, hogy „legitimálják a patriarchális uralom folytatását”. Ennélfogva, 

ha a változás a kialakult patriarchális struktúrák megzavarásával fenyeget, a kormány alkalmasabb-

nak tartja e struktúrák helyben tartását. Továbbá maga az állam természete, amely „neopatriarchális-

ként”6 definiálható, megerősíti a patriarchális struktúrákat és a társadalmi kontrollt egy modernizáló 

kontextusban. A családjogi törvény vallási lenyomatának és plurális összetételének köszönhetően 

kényelmes eszköz az állam számára arra, hogy saját politikai céljai érdekében felhasználja, különö-

sen politikai legitimitásának fenntartása vagy megerősítése érdekében. A rezsim vonakodása a csa-

ládjogi rendszer megváltoztatásáért a túlélési politikájával magyarázható – szektás jellege miatt fél 

a szunnita többség ellenkezésétől, amely nehezményezi az alavita irányítást. Emellett a családjogi 

rendszer vallási alapjait soha nem változtatták meg, mert a családjogot soha nem tartotta releváns 

kérdésnek a Baasz Párt. A duális jogrendszer rugalmas keretet biztosít a társadalmi szabályozáshoz, 

az államhatalom gyakorlásához és a nép általi legitimitás fenntartásához a társadalom különböző 

szektoraiban (Eijk, E. 2013). A párt jelenlegi politikája egy finom egyensúlyozó cselekedet a pat-

riarchális családi értékek, a vallási igények és a progresszív követelések között.  

 

 

5. A rezsim politikája a női jogok és a nemek közötti egyenlőség terén 

 

Szíria gyakran ábrázolja magát az egyik vezető arab országként, a nemek közötti egyenlőség és a 

nők társadalomban való részvételének előmozdítójaként. A szíriai kormány világi ideológiájának 

megfelelően támogatni próbálta a nemek közötti egyenlőséget és igyekezett javítani a nők jogi hely-

zetét és a nők mindennapi életét. Az ország az arab világ egyik legfejlettebbje7 a nők jogait illetően: 

                                                 
6 „A neopatriarchális államokat legjellegzetesebben a klánszellem fogalmával lehet leírni, ami a fentiekben említett azon etnikai, törzsi, 

családi és klánkötelékekre utal, melyek a társadalom struktúráját átszövik, és újratermelik a csoportszolidaritást (Ꜥaṣabiyya).” 
(Csicsmann, L. 2010) 
7 Az 1956-ban kihirdetett tunéziai családjogi törvényt általában a legfejlettebb családjogi törvénykönyvnek tekintik. A 
szíriai családjogi törvények megváltoztatására törekvő aktivisták a tunéziai törvényt a családjogi reform vezérlő para-
digmájaként emlegetik. 
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a szíriai nők 1949-ben szerezték meg a választójogot, és a politikában való részvételük a múlt század 

elején az Oszmán Birodalomtól való függetlenségért folytatott harcig nyúlik vissza. Az 1970-es évek 

óta a szíriai kormány jelentős összegeket fektetett be az oktatásba és a foglalkoztatásba, ami lénye-

gesen alacsonyabb írástudatlansághoz, az állami szektorban foglalkoztatottak számának növekedé-

séhez, valamint az alapfokú és felsőoktatásba beiratkozott férfiak és nők jelentősen nagyobb szá-

mához vezetett (Eijk, E. 2013). A kormány politikája tehát a nők oktatását és munkaerőpiaci rész-

vételét is ösztönözte. Ezen intézkedések tükrében a nők írni-olvasni tudása az 1981-es 37%-ról 

2007-re 76%ra nőtt, míg a nők munkaerőpiaci részvételi aránya 12-ről 31%-ra nőtt ugyanebben az 

időszakban (Kelly, S. – Breslin, J. 2010). A baaszista szocialista ideológia hangsúlyozta a nők rész-

vételének fontosságát a közéletben is, és arra ösztönözte a nőket, hogy járuljanak hozzá a szíriai 

társadalom fejlődéséhez. Ennek érdekében a nemek közötti egyenlőség, valamint az oktatáshoz és 

a munkához való egyenlő hozzáférés mind a férfiak, mind a nők számára fontos ideológia volt a 

kormány számára. Szíriában ingyenes az egészségügyi ellátás, a férfiak és a nők egyenlő alapon 

részesülnek kezelésben. A nők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének nincs társadalmi korlá-

tozása, habár a rendszerre gazdasági nyomás nehezedik, amely egyaránt érinti a férfiakat és a nőket 

(Kelly, S.–Breslin, J. 2010). Az állam beruházásai, valamint egy nagy állami apparátus és jóléti prog-

ram kidolgozása döntő fontosságú volt a politikai és gazdasági erőforrások feletti ellenőrzés meg-

szerzésében és egyúttal a nemzeti támogatottság generálásában. A rezsim, hasonlóan a régió világi 

orientációjú kormányaihoz, (pl. Törökországhoz és Tunéziához) a nőket a nemzet fejlődésének és 

modernizációjának szimbólumaként használta és mozgósította (Eijk, E. 2013). A Baasz-rezsim te-

hát alkalmanként erőfeszítéseket próbált tenni a nők jogainak javítására (Kelly, S.–Breslin, J. 2010), 

azonban a kormánynak a vitatott politikai legitimitása miatt nehéz fenntartania a nemek közötti 

egyenlőséget és a vallási sokszínűséget (Eijk, E. 2013).  

Az 1973-as korábbi alkotmányhoz hasonlóan a jelenlegi is egyenlő polgárjogokat garantál. 

A 2012. évi alkotmány 33. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy „az állampolgárok egyenlőek 

jogaikban és kötelességeikben, nemi megkülönböztetés, illetve származásukra, nyelvükre, vallásukra 

vagy hitvallásukra való tekintet nélkül.” Ezenkívül a 23. cikk így szól: minden lehetőség biztosítva 

van a nők részére, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan és teljes mértékben hozzájáruljanak a 

politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élethez, és az állam azon dolgozik, hogy megszüntesse 

azokat a korlátozásokat, amelyek megakadályozzák fejlődésüket és a társadalom építésében való 

részvételüket.” A szíriai kormány hivatalosan támogatja az állami feminizmust és az egyenlőséget 

mindenki számára, de a jogi realitás néha nagyon eltérő, különösen a családi kapcsolatokban. A 

családjogról szóló különböző törvények, az állampolgársági törvény és a büntető törvénykönyv 

tartalma egyértelműen megakadályozza a férfiak és nők egyenlő joggyakorlását. Ezek a törvények 

számos olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek ellentétesek az alkotmánynak a nemek közötti 

egyenlőségre és az antidiszkriminációra vonatkozó alapelveivel. Ha megnézzük a családjogról szóló 

törvényt, nyilvánvaló, hogy nem érvényesít egyenlő jogokat és felelősségeket a férfiak és a nők 

számára a házassági és családi életben. A férfiak és nők közötti egyenlőtlenség a házasság, válás, 

gyermekgondozás, öröklés (és így tovább) kérdésekben – a hagyományos gyakorlatot tükrözve – 

nyilvánvalóan ma is jelen van az általános szíriai családi törvény rendelkezéseiben, amennyiben egy 

nő státuszát a férfi családtagjaival való kapcsolat határozza meg (Eijk, E. 2013). A családi életben 
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érvényesülő egyenlőtlen jogokra kiemelkedő példa a többnejűség, amely a mai napig legális Szíriá-

ban, habár feltételekhez kötött, és nem túl elterjedt. Az ENSZ Nők Fejlesztési Alapjának 2005-ben 

végzett tanulmánya szerint a felmérés válaszadóinak 12%-a mondta, hogy két nőt vettek feleségül. 

Ez az arány városi területeken 9%, vidéki területeken 16% volt. A 2011-es polgárháború kitörése 

után a többnejűség elterjedtsége egyes területeken láthatóan jelentősen megnőtt, mivel a háború 

következtében jóval több férfit öltek meg, mint nőt (Landinfo 2018). 

Noha a politikában és az államvezetésben a törekvések ellenére nem találunk sok nőt, van-

nak szereplők a demokrácia és az emberi jogok terén. Vannak nők, akik férjük vagy családjuk neve 

miatt felszínes, de jól látható pozíciókat töltenek be a „mainstream” politikában. Ennek a jelenség-

nek az első példája Bassár felesége, Aszma al-Aszad, Szíria first lady-je, aki 2000 óta számos jóté-

konysági egyesületet hozott létre, amelyek a nőkre és a gyermekekre összpontosítanak. Emellett 

Aszma al-Aszad szerepet vállal számos kulturális tevékenységben és elősegíti Szíria reputációját 

külföldön. Aszma al-Aszad mellett, aki a „szokásos” first lady szerep mellett nemigen avatkozik a 

politikába, Bouszaina Saabán, Bassár politikai és média-tanácsadójaként 2008 óta a Baasz Párt be-

folyásos női tagjaként ismert. A nők jogaival kapcsolatban azonban Saabán elismerte, hogy az al-

kotmányban foglaltakkal ellentétben a gyakorlatban a párt nem támogatja a női jogokat, hanem 

mikor női jogokról esik szó, a hagyományos erkölcsi felfogást támogatják. Véleménye szerint, ami-

kor a kormány az egyenjogúsítást érintő vitával találja szembe magát, azt hangsúlyozzák, hogy mivel 

a társadalom vallásos, ezért nem szeretnék kivívni a fundamentalisták haragját (Eijk, E. 2013).  

2003-ban Szíria csatlakozott a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden for-

májának felszámolásáról szóló egyezményhez (CEDAW/Committee on the Elimination of 

Discriminaton against Women), de fenntartásokkal élt a saríával kapcsolatban. Ezek a fenntartások 

kizárják bizonyos CEDAW-rendelkezések alkalmazását, mégpedig azokat, amelyek garantálják a 

férfiak és nők egyenlő jogait a házassághoz és a családi élethez (Eijk, E. 2013).  Az egyetlen legális 

női szervezet az országon belül a Szíriai Nők Általános Szövetsége (General Union of Syrian 

Women/GWU), amely a Baasz Párt részeként állami támogatást kap. A pártfilozófia szerint a 

GWU minden szíriai nőt képvisel, felszámolva a független nőcsoportok szükségességét. A gyakor-

latban ez a monopólium kizárja a kormányzati politikával kapcsolatos nézeteltéréseket, és késlelteti 

a konkrét problémákkal kapcsolatos fellépéseket, mivel a kezdeményezéseknek és a panaszoknak a 

Baasz Párt nehézkes, többrétegű igazgatási struktúráján keresztül kell hatniuk (Kelly, S.–Breslin, J. 

2010).  A házasság és a válás ügyein kívül a jogi aktivisták jelentős figyelmet fordítanak a nőkkel 

szembeni erőszak, különösen a családon belüli erőszak és a becsületbeli bűncselekmények problé-

májára. 2011-ben szintén egy kisebb módosítás következett be a büntető törvénykönyvben, a be-

csületsértés miatt elkövetett bűncselekmények büntetését megszigorították.  

A nemzeti politikai színteret szintén a férfiak uralják, és a döntési pozíciók többségét a 

katonai befolyással rendelkező végrehajtó hatalom keretein belül töltik be. A nők először 1976-ban 

léptek be a végrehajtó hatalomba, amikor egy női kulturális minisztert neveztek ki a kabinetbe. A 

kormány kilencedik ötéves terve azt a célt tűzte ki, hogy 2010-ig 30%-ra növelje a kormány minden 

területén a döntéshozó pozíciókat betöltő nők arányát, azonban a valóságban 2010-ig kevés magas 
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szintű pozíciót töltöttek be nők. A miniszteri tisztségek 10, a diplomáciai posztok 11, a bírói tiszt-

ségek 13%-át foglalták el, és egy nő szolgált államügyészként 1998 óta. 2005 óta8 egy nő volt a 

Baasz Párt vezető testületének tagja (Kelly, S.–Breslin, J. 2010).  

A másik gyakran vitatott probléma, az 1969-ben kiadott nemzetiségi törvény, amely nem 

teszi lehetővé egy szíriai nő (és egy más állampolgárságú férfi) gyermekének, hogy anyjuk állampol-

gárságát örökölhesse. Ezt a kérdést szintén többször vitatták a parlamentben, de mindig elutasításra 

került, a „palesztin problémára” hivatkozva: „A palesztinoknak joguk van visszatérni Palesztinába, 

és ha „mi”, azaz a szíriai kormány megadnánk számukra a szíriai állampolgárságot, akkor sem tér-

nek vissza Palesztinába, ha lehetőségük van rá.” Mivel ebben az időben több százezer hontalan 

kurd is élt Szíriában, a „palesztin probléma” mellett valószínűleg a „kurd probléma” is szerepet 

játszott ebben az ügyben (Eijk, E. 2013).  

 

 

6. Összegzés 

 

A 2011–2012-ben kezdődött polgárháborút megelőző időszak fejleményeit tehát a kormány 

„túlélési politikájának” fényében kell értelmezni, mint kísérletet a társadalmi változások és a status 

quo fenntartása közötti egyensúly megőrzésére. Hosszú évek óta úgy tűnik, hogy a kormány nem 

hajlandó komoly reformokat végrehajtani, nemcsak a családjogot, hanem általában bármilyen tör-

vényt illetően. Csupán kisebb módosításokra hajlanak a különféle törvényekben anélkül, hogy va-

lóban javítanának a jelenlegi helyzeten. Ennek a vonakodásnak az oka valószínűleg az, hogy a kor-

mány attól tartott, bármilyen komoly családjogi reform vagy általában a törvényreform más jogi és 

politikai reformokra ösztönzően hathatnak (Eijk, E. 2013). Mivel a Baasz-kormány szekuláris csa-

ládjogi törvény bevezetésére irányuló kezdeményezését a társadalom nagy többsége már kezdetben 

határozottan elutasította, így azóta sem tettek kísérletet újból a polgári családjogi törvény beveze-

tésére (Eijk, E. 2013). Kérdés, hogy az Aszad-kormány helyzetének konszolidációja után, ami máig 

nem terjed ki Szíria teljes területére, napirendre kerülhet-e ismét a kérdés. 

Van-e kapcsolat a Korán szövege, valamint a férfiakra és nőkre különböző módon érvé-

nyesülő törvények között? Egyesek9 azt állítják, hogy a Korán és a Hadísz tanulmányozása azt mu-

tatja, hogy az iszlámban egy nő ugyanolyan státuszt élvez, mint egy férfi, míg sokan azt, hogy egyes 

                                                 
8 Adatok: 2010-ből. 
9 ANNIE BESANT (1847–1933) brit teozófus, nőjogi aktivista, politikus, a következő módon vélekedett a többnejűség-

ről, illetve a nők helyzetéről a muszlim társadalmakban. „Amikor Muḥammad megkezdte tanítását, Arábiát a legdurvább 
engedelmesség és érzéki degradáció sodorta el, nem ismerte el a nemek közötti egyenlőséget, hanyagság uralkodott minden oldalon, és így a 
Próféta azzal kezdte, hogy szűkítette azokat a határokat, amelyeken belül kapcsolat jöhetett létre […] Gyakran gondolom, hogy a nő 
szabadabb az iszlámban, mint a kereszténységben. A nőt jobban védi az iszlám, mint a monogámiát hirdető hit. A Koránban a nőkről 
szóló törvény igazságosabb és liberálisabb. Csak húsz éve ismeri el a nők tulajdonhoz való jogát a keresztény Anglia, míg az iszlám ezt a 
jogot mindenkor engedélyezte. A Korán azt mondja: "Legyetek kedvesek a feleségetekkel, legyetek igazságosak velük, ha veszekedés támad, 
válás előtt keressetek megbékélést". A válás időtartama szándékosan meghosszabbodik, hogy a felek abban az intervallumban jobban 

megértsék egymást. Muḥammad törvénye a nők vonatkozásában az európai jog mintája. Nézzen vissza az iszlám történetére, és azt fogja 
tapasztalni, hogy a nők gyakran vezető helyet foglalnak el - a trónon, a csatatéren, a politikában, az irodalomban, a költészetben stb.” 
(Beasant, A. 1932, p. 9). 
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rendelkezéseik megsértik az egyenlőség és az antidiszkrimináció emberi jogi normáit.  Mivel a Ko-

rán (és így a saría)10 a Szíriában (és sok más muszlim országban) jelenleg hatályban lévő törvény11 

elismert forrása, tanácsos először magába a szövegbe nézni, és a saját kontextusában értelmezni 

azt.12 Mohamed próféta kinyilatkoztatásai, valamint mindennapi szavai és tettei utat mutattak a női 

jogok és a ’gender demokrácia’ felé, azonban ennek az útnak a nagy része gyorsan módosult, eltor-

zult vagy teljesen elveszett, mivel a politikai vezetők és tudósok az iszlám első néhány évszázadában 

a szelektív és öncélú értelmezés különféle folyamatai révén átalakították ezt a hagyományt (Tucker, 

J. E. 1988). Egy másik gyakran emlegetett kérdés pedig az, hogy az ezer évvel ezelőtt meghatározott 

célokra és egy adott összefüggésben meghatározott törvények és normák megtartják-e relevanciá-

jukat a megváltozott társadalmi, politikai és gazdasági körülmények között (Tabet, G. 2005). Szíria 

hivatalosan világi állam, ezért nincs államvallása. Ennek ellenére az iszlám továbbra is az uralkodó 

vallás, és a társadalom legtöbb rétegében továbbra is elsőbbséget élvez. 
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