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Úton az egyenjogúságért 
Szaúdi nQk a volán mögött

Ahogy Szaúd-Arábiában nQnek a megélhetés 
költségei, nQi jogi aktivisták új nemzedéke jele-
nik meg a munkás- és a középosztályban

A csak nQk számára fenntartott kávéházban 
ülve Nouf egy olyan országról mesél, ahol a 
nQknek mindenük megvan. A fiatal anyát sze-
mélyi sofQrje hozta el a Kingdom Mall bevá-
sárlóközpontba, hogy aznap egy ismerQsével 
találkozzon. Az, hogy Q nem tud vezetni, nem 
okoz gondot számára.

„Minket az nemigen tart vissza”, hogy a 
nQknek egy férfi gondviselQ engedélye szük-
séges a munkához, tanuláshoz és utazáshoz 
– biztosít róla. „Itt vannak a fiútestvérek és 
az apák, akik segítenek nekünk.” Végül is 
– mutat rá –, ne felejtsük el, hogy míg férfi-
rokonai a megélhetésért dolgoznak, addig Q 
itt szórakozik.

Pár lépéssel arrébb Wilat, egy középkorú 
bolti eladónQ gy_lt össze jó pár kollégájá-
val a napi öt imaszünet egyikére. Lehúzták 
boltjuk ajtaján a redQnyt – ahogy azt a tör-
vény elQírja –, és most egy tányér libanoni 
humuszt eszegettek közösen. Két falat között 
elmeséli, hogyan küzdött élete során a férfi-
rokonai gyámkodása ellen. „A családom elle-
nezte, hogy dolgozzak… mert egy idegen fér-
fivel kellett volna autóba ülnöm. Ez komoly 
akadályt jelentett” – mondja. Hasonlóan az 
interjúban megszólaló többi nQhöz, Wilat is 
teljes neve elhallgatását kérte. A már a nQk 
munkavállalását is ellenzQ családja szemé-
ben túl messzire ment volna, ha egyedül lett 
volna egy másik férfival. Anyagi nehézségek 
miatt mégsem tágított, és végül engedtek 

neki. Wilat megtalálta a módját, hogy férfiro-
konai segítségével jusson el dolgozni, illetve 
munkatársnQivel együtt utazott.

Wilat fáradt arcán nyomot hagytak a csön-
des tagadás évei� egyike azoknak az új típusú 
nQknek, akik a változást szorgalmazzák.

A határok feszegetése
Évtizedeken át egy maroknyi gazdag, 
Nyugaton nevelkedett szaúdi szemével lát-
tuk a nQi jogokat, akik az autóvezetésért 
folytatott kampányolásukkal és a Twitter-
bejegyzéseikkel hozták lázba a világsajtót. 
Mindenesetre a munkájukból élQ nQk szá-
mára mindennapi problémát jelent az, hogy 
nem vezethetnek – hasonlóan még sok egyéb 
korlátozáshoz. Ezzel szemben sok jómódú nQ 
nem tartja szükségesnek a változást.

„A gazdagok itt egyáltalán nem érdekeltek 
abban, hogy bármi változás történjen” – 
mondja Khaled Al Maéna, a Saudi Gazette 
helyi újság volt szerkesztQje. Az elitréteg 
megengedheti magának, hogy havi 1500 
riált (110 000 forintot) költsön sofQrökre. A 
Wilathoz hasonló nQk – akiknek nem futja 
sofQrre vagy kocsira, akiknek a családja 
ellenzi, hogy taxival járjanak, és akik mégis 
állhatatosan kitartanak – rázzák fel a tár-
sadalmat. Nem használják a jogvédQk üres 
szólamait az emberi jogokról, és nem tekin-
tenék magukat kampányolóknak sem� viszont 
pusztán tetteikkel is tágítják a lehetQségek 
határait.

Különösen a vezetés terén – mely minden 
nQre vonatkozó korlátozás közül talán a leg-
felháborítóbb – sok nQ a nemek közötti merev 
falakra panaszkodik, mely a nem rokon fér-
fiak közelségét tiltja� nem ülhetnek például 
taxiba, mert ott egy idegen férfi ül. Fizetésük 
nagy része a szemük láttára úszik el a köz-
lekedés költségeire, melyek gyakran egy 
átlag dolgozó keresetének harmadát vagy 
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akár felét is felemészthetik. „Nem mindenki 
engedheti meg, hogy sofQrt tartson” – mondja 
Bászma Al Omair asszony, a Dzsidda városi 
Kereskedelmi Kamarán belül létrejött „A nQk 
karrierfejlesztéséért” érdekképviseleti cso-
port elnöke. A csoport nemrégiben készített 
egy közvélemény-kutatást az autóvezetésrQl, 
melybQl kiderült, hogy a társadalom 48%-a 
magánsofQrt alkalmaz. „Tömegközlekedés 
nélkül társadalmunk felében voltaképpen 
megbénulna az élet.”

Új dolgozói réteg megjelenése
Mindazonáltal egyre nagyobb az igény, hogy 
ugyanezek a nQk kenyérkeresQk legyenek, 
hogy a sorba beállva kiegészítsék a családi 
jövedelmet. Ahogy növekedtek a megélhe-
tési költségek, és enyhültek a munkavállalás 
szabályai, 2010 óta 48%-kal nQtt meg a nQi 
alkalmazottak száma. Sok háztartás ma már 
két keresetre épít.

Ez a tendencia valószín_leg folytatódni 
fog, amíg az olajárak ennyire alacsonyak ma-
radnak. A szaúdi kormány bejelentette, hogy 
2016-os költségvetésében csökkenteni fogja 
az állam jóléti kiadásait, mely ez idáig sok 
családot védett meg a nélkülözéstQl.

„Ma a nQk hordják a nadrágot – mondja 
Szahár Nasszif asszony, aki szociológiát ok-
tat Dzsiddában, és a nQi vezetés elkötelezett 
harcosa, elmondása szerint azokért a nQkért 
küzd, akiknek „dolgozniuk kell, hogy eltart-
sák magukat, és hogy étel kerülhessen a csa-
ládjuk asztalára”. Ez történt Wilattal is, aki 
hét évvel ezelQtt abbahagyta a középiskolát, 
hogy segítsen családja támogatásában, az idQ 
tájt, amikor még szokatlan látvány volt egy 
pult mögött álló szaúdi nQ. Aztán, amikor 
egy kenyérkeresQ férfirokon elhunyt, gyorsan 
férjhez adták, hogy könnyítsenek a család 
anyagi terhein.

Wilat új férjének nemigen tetszett, hogy fe-
lesége dolgozni akar. Aztán beadta a derekát 
pénzügyi nehézségeik és felesége eltökélt-
sége miatt. „Szükségem van a munkára az 
anyagiak miatt” – mondja Wilat, hozzátéve: 
„egyébként se vagyok hozzászokva, hogy 
csak úgy otthon üljek”. Férje csak egy felté-

telt szabott: minden nap Q maga viszi el fele-
ségét munkába, nehogy más férfiakkal érint-
kezzen. „Ehhez ragaszkodik” – mondja Wilat.

A szigorú szabályok ára
A rijádi Avenue bevásárlóközpontban a 
Victoria’s Secret fehérnem_bolt eladónQi ar-
ról beszéltek, hogyan próbálják lefaragni az 
útiköltséget. „A lányok, akik itt dolgoznak, 
mind együtt jönnek” – meséli Avatif Iszamali, 
egy 33 éves eladónQ. Mivel messze laknak 
egymástól, az elsQ utasok órákkal többet 
vannak úton, míg megvárják, hogy a sofQr 
felvegye a többieket. „Minden lány 600 riált 
fizet (45 000 forintot), és a sofQr engedményt 
ad minden egyes további utasért.”

Nem csak a költségek jelentenek gondot. Nem 
ritkán zaklatás, szóbeli, sQt még testi bántalmazás 
is éri azokat a szaúdi nQket, akik bérelt kocsival 
vagy taxival utaznak. „VégsQ soron, a nQket 
zaklatók nagyon is jól tudják, hogy a férfiakkal 
szemben a nQkhöz a társadalmi megbélyegzett-
ség képzete tapad: „Mi volt rajtad? Hogy sikerült 
elcsábítanod?’” – mondja a dzsiddai Tamador 
Aljami, írónQ és blogger, aki maga is részt vett a 
vezetésért folyó kampányban.

Társadalmi változások és társadalmi el-
lenállás
A nQi autóvezetésért kampányoló aktivisták 
legtöbbje szerint nem annyira a kormány, 
mint inkább a nyilvánosság a változások leg-
nagyobb kerékkötQje. Al Omair asszonynak (a 
nQket támogató érdekcsoport elnökének) leg-
utóbbi felmérése szerint a válaszadók 50%-a 
támogatja, hogy nQk is megkapják ezt a jogot� 
„ez megosztja a társadalmat” – fogalmazott.

A nemek közötti falakat illetQen az enyhü-
lés jelei mutatkoznak, pusztán azért is, mert a 
nQk láthatóvá váltak a társadalomban. Bár a 
hivatalokban még mindig szó szerinti válasz-
falak vannak, a gyakorlatban a nQk a társada-
lom valamennyi részével érintkeznek, mivel 
egyre több nQ lesz bolti eladó vagy recepciós, 
orvos és menedzser.

A leghevesebb ellenzQk egy része a nQk 
közül kerül ki, akik gyakran elég jómódúak 
ahhoz, hogy nyugodt lélekkel szemet hunyja-
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nak a rájuk vonatkozó szabályok fölött – vagy 
éppen megkerüljék azokat.

Ott a kávéházban Nouf barátnQje, Alánoud 
erQs szavakkal illeti a vezetésért kampányo-
lókat. „Ezek a nQk meg akarják változtatni 
a szaúdi értékeket és a társadalom alapjait… 
Pk nem tartoznak közénk – mondja. – Nem 
velünk vannak.”

Nagy valószín_séggel nem a kampányolók 
fogják megváltoztatni a dolgok folyását a 

szaúdi királyságban, hanem a munkát vállaló 
nQk tömegei.

Így vagy úgy, de meg kell találniuk a mód-
ját, hogy eljussanak munkahelyükre.

Az újságcikk a Nemzetközi NQi Média 
Alapítvány (International Women’s Media 
Foundation) támogatásával jött létre.

(The Christian Science Monitor)
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