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következményeként (mostanra már normali-
zálódtak). Lesothóban a heroin közvetlen ház-
hozszállítása 200–500 randba (3600–8900 fo-
rintba) kerül a grammonként fizetett szokásos 
1200 randon (22 000 forinton) felül.

A fokvárosi bandák a világ azon bűnszer-
vezetei közé tartoznak, amelyek látványos 
jótékonykodásba fogtak a világjárvány alatt. 
Hallani olyan gengszterekről, akik ételt oszta-
nak Mexikóban és Olaszországban a rászoru-
lóknak. Salvadorban és Brazíliában ők vezették 
be a kijárási tilalmat. Japánban a jakuza fel-
ajánlotta egy karantén alá helyezett óceánjáró 
fertőtlenítését.

De még ha nem is a drogüzérkedés elkendő-
zésére használják ezeket a kezdeményezéseket, 
hatásuk akkor sem nevezhető áldásosnak. Jót 
tesznek a gengszterek népszerűségének és mo-
dern kori Robin Hood-imázsának. Biztosítják a 
jövőben a szavazatokat azoknak a politikusok-
nak, akiket a gengszterek támogatnak. Továbbá 
megvalósítják a valódi maffia egyik alapvető 
célját: az állami feladatok szerepek átvételével 
aláássák annak létjogosultságát. Egy lezáráso-
kat elrendelő banda a rendőrség feladatát veszi 
át; a szegényeknek élelmet osztó gengszterek 
pedig a kormányzati jóléti szervekét.

A mély vagy elhúzódó válság legalább há-
rom területen gazdag lehetőségek tárházát nyit-
ja meg a csalók számára. A magas munkanél-
küliségi ráta segítséget jelent a gengsztereknek 
abban, hogy új erőkkel frissítsék soraikat. A 
kormány helyreállítási programjai lehetőséget 
adnak számukra, hogy a busás haszonnal járó 
közbeszerzési szerződések közelébe férkőzze-
nek. Továbbá az alacsonyabb vállalati nyereség 
megkönnyíti a maffiák számára az olyan vál-
lalkozások átvételét, amelyeket aztán a tisztes-
ségtelenül szerzett bevételek tisztára mosására 
lehet használni.

Olaszországban a pénzügyi válság után 
egyes cégek a piacinál alacsonyabb kamatú 
hitelekhez jutottak cserébe azért, hogy köny-
velésbe – vagy az igazgatótanácsba – egy 
maffiózót vontak be, aki aztán elkezdte átvenni 
az irányítást. Az olasz rendőrfőnök, Franco 
Gabrielli szerint a covid–19 által leginkább 
sújtott térségek rendőrtisztjei már találkoztak 

készpénzzel degeszre tömött aktatáskákat ci-
pelő férfiakkal – ez részét képezheti az olasz 
maffia elképzelése szerinti „helikopterpénz” 
verziónak. Fennáll a veszély, hogy a politiku-
sok, akik már eleve küszködve próbálnak meg-
birkózni a világjárvány következményeivel, 
gondolkodásuk hátterébe és napirendjük utolsó 
pontjai közé tolják mindennek az alvilágra 
gyakorolt hatását.

(The Economist)

Andrej Melnyikov2

Arccal a „hazafias igehirdetés” felé

A fegyveres erők főtemplomának egyházi 
szinkretizmusa kísértéssé vált a moszkvai 
pátriárka számára

A Sztálint ábrázoló mozaik nem fog helyet kapni 
a fegyveres erők főtemplomában, a Moszkvához 
közeli „Patriot” kultúr- és pihenőparkban. A pan-
nót az épületkomplexum területén található mú-
zeumban fogják elhelyezni. Erről nyilatkozott 
az újságíróknak Leonyid Kalinyin protoijerej 
[’esperes, első pap’], az Orosz Ortodox Egyház 
egyházművészeti, építészeti és restaurálási szak-
értői tanácsának elnöke.

A Védelmi Minisztérium május 9-ére, a győ-
zelem napjára jelentette be a katonai katedrális 
befejezését. A templomot azon a napon kellett 
volna felszentelni, azonban a koronavírus-járvány 
miatt a ceremóniát határozatlan időre elhalasz-
tották. A kultikus épület alapkövét tavaly ősszel 
Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája 
szentelte fel Vlagyimir Putyin orosz elnök jelen-
létében. Nem kétséges, hogy az orosz ortodox 
egyház vezetőjének a gyorsított ütemben épült 
katedrális ünnepélyes felavatási rituáléját is a 
legmagasabb rangú állami tisztviselők és katonai 
vezetők előtt kell elvégeznie. A templom díszítése 
azonban vitákat váltott ki a papság körében, és 
nem elégszenek meg Sztálin „eltávolításával”.

2 A Nezaviszimaja Gazeta főszerkesztő-helyettese, az 
NG vallásügyi rovatának ügyvezető szerkesztője.
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Azok az újítások is megbotránkoztatták a hí-
veket, amelyeket a védelmi osztály tisztviselői 
vezettek be a szakrális térbe. Először is általá-
nos megdöbbenést váltott ki az a terv, hogy két 
pannót helyezzenek el a templomban – a már 
említett kompozíciót Sztálin portréjával, vala-
mint egy mozaikot Putyinnal, amely a Krím-
félsziget Oroszországhoz csatolását ábrázolja. 
Második hullámban ellenérzéseket váltottak 
ki hagyományos keresztény jelképek ábrázo-
lásának egyes sajátosságai is, mindenekelőtt a 
győzelmes Krisztus megjelenítése a szentély-
ben. Sokak szerint a Maitreya [’Eljövendő’] 
Buddha képére emlékeztet, amelyet egy másik 
világvallásból vettek át. Mindennek a tetejé-
ben számos színes ólomüvegablakon a Nagy 
Honvédő Háború időszakának hatalmi jelképei 
virítottak, amelyek magától értetődően a kom-
munista szimbolika jegyében fogantak: a sarló 
és kalapács, az ötágú csillag és a vörös zászló. 

Még ha a krími téma gyorsan le is került a 
napirendről, egészen május 16-ig folytatódtak a 
viták arról, hogy tényleg megfelelő helyen van-e 
az ateista Szovjetunió vezetőjének portréja az 
ortodox szentélyben. Igaz, nem Kirill pátriárka 
tette fel ezt a kérdést. Bár már érintőlegesen 
foglalkozott az egyház és a sztálinista állam 
viszonyával május 15-én – ekkor jelentette 
be az építkezést a Moszkvai Patriarchátus ré-
széről felügyelő Leonyid Kalinyin protoijerej, 
hogy elállnak a mozaiktól. A pátriárka beszédét 
(Sztragorodszkij) Szergiusz pátriárka emlék-
napjának szentelték, akinek nevéhez kötődik az 
elnyomás miatt romokban heverő orosz ortodox 
egyház újjáélesztése 1943-ban. „Szergiusz – 
mondta el a jelenlegi pátriárka – olyan kihívással 
szembesült, mint amilyennel az orosz ortodox 
egyház egyetlen vezetője sem: farkasszemet 
nézett azzal a hatalommal, amely az orosz 
egyház elpusztítását tűzte ki célul. A szent 
pátriárka természetesen kompromisszumokra 
kényszerült. De ezek a kompromisszumok soha 
nem terjedtek ki a hitre, az egyházi szervezetre, 
azaz azokra az alapvető igazságokra, amelyekre 
az ortodox egyház élete épül – tette hozzá Kirill. 
– Ami pedig a hatalommal való viszonyt illeti, 
természetesen abban a helyzetben nem volt más 
lehetőség az egyház megmentésére.”

Hilarion Alfejev metropolita, az orosz or-
todox egyház külügyi osztályának vezetője, 
az egyik leggyakrabban nyilatkozó egyházi 
személy, kifejezetten a székesegyházba szánt 
„sztálinista” mozaik problémájával kapcsolat-
ban adott hangot véleményének. „Úgy gondo-
lom, hogy egy ortodox székesegyházban nem 
túlzottan helyénvaló egy Sztálin-ábrázolás, mi-
vel Sztálin üldözte az egyházat, és milliók vére 
szárad a lelkén, köztük az orosz egyház újabb 
kori mártírjaié és hitvallóié” – nyilatkozott a 
metropolita a Rosszija 24 hírcsatornán saját 
műsorában. Ezenkívül a templom nem az a 
hely, ahol díszfelvonulásokat kell ábrázolni. 
Alfejev elismerte, hogy a katonai főtemplom 
az emlékezés helyeként is szolgál, ezért lehet-
nek benne hadicselekményekkel kapcsolatos 
képek. „De nem szabad, hogy politika hassa 
át őket, hogy megosztottságot és ellentéteket 
váltsanak ki. S természetesen a templomokban 
nincs helye az egyházat üldözők képeinek” 
– hangsúlyozta Alfejev. Ezeknek az állami 
televíziós csatornán elhangzott szavaknak nyil-
vánvalóan az a célja, hogy közvetítsék a nyil-
vánosság számára az orosz ortodox egyház 
elöljáróinak hivatalos álláspontját.

Az a kérdés, hogy kivel vitatkoznak a 
sztálinizmus rehabilitációjának ellenzői. 
Hiszen mind katonai, mind egyházi körök-
ben együttéreznek Sztálinnal. Konsztantyin 
Gorjanov petrozavodszki és karéliai metro-
polita a metropólia honlapján gratulált a [má-
sodik világháborúban aratott] győzelem 75. 
évfordulója alkalmából, ahol is megjegyezte, 
hogy „Sztálin, a vöröseket és a fehéreket, 
különböző világnézetű és nemzetiségű embe-
reket, ha lehet így fogalmazni, egy közös ügy 
– a haza megvédése – érdekében egyesítette”. 
A metropolita szerint a zsarnok a háború alatt 
„lelki átalakuláson ment keresztül”. „Sztálin 
hallgatott az Istenanyára és Moszkvában ma-
radt, bár a kormányt evakuálták. Ily módon a 
generalisszimusz és sok tábornoka – Hitlerrel és 
a magasrangú SS-tisztekkel ellentétben – nem 
a démoni erőkkel folytatott kommunikáció-
ból töltekezett, hanem Istenhez, a Szentséges 
Szűzanyához és a pravoszláv vértanúkhoz for-
dultak” – hangoztatta meggyőződését a karéli-
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ai metropolita, akinek lakhelyén az utóbbi 
időben több tiltakozásra is sor került a helyi 
„emlékmű” okán.

Ugyanaz a Kalinyin protoijerej, aki nyilván-
való vonakodással jelentette be, hogy Sztálin 
nem fog bekerülni a székesegyházba, korábban 
többször ígéretet tett arra, hogy nem engedi 
meg a vezető „eltávolítását” a templomból. 
„Senkit sem érdekel a győzelem; csak egy 
dolog érdekes – lesz-e Sztálin vagy sem. Lesz. 
Lesz! Azt mondják majd, hogy ki kell onnan 
vinni – hát akkor vigyék, de én nem adok 
efféle parancsokat. Nincs jogom és felhatal-
mazásom, hogy oldalakat tépjek ki a történe-
lemkönyvből… Történelmi alakként a legfel-
sőbb főparancsnok, Sztálin generalisszimusz 
továbbra is marad, akár tetszik, akár nem. Ez 
az országunk történelme és a győzelmet arató 
marsallok mind az ő közvetlen felügyelete alatt 
működtek” – mondta a pap a közelmúltban az 
Interfax-Religion Ügynökségnek.

Az ilyen vélemények a „pravoszláv sztáli-
nizmusnak” nevezett felfogást tükrözik, amely 
igen közkedvelt a hívők szélesebb rétegeiben. 
Ezekben a májusi napokban a közösségi oldala-
kon elterjedt egy a szrednyeuralszki női kolos-
tor erői által készített videó; a hely a radikális 
prédikációiról elhíresült Szergij (Romanov) 
aszkéta apát lelki vezetése alatt áll. Az erdőben 
összegyűlt szerzetesnők egy csoportja a – Nagy 
Honvédő Háború alatt népszerű – volhovi bor-
dalt (Волховская застольная) énekli, amely-
nek szövegében a következő is elhangzik: 
„Igyunk a hazáért, igyunk Sztálinért, igyunk és 
töltsünk újra [a pohárba]!”

A „pravoszláv sztálinizmus” felfogás hí-
vei, mint kiderült, jelen vannak a Védelmi 
Minisztériumban is, amely a katonai főtemp-
lom megrendelője. Az Orosz Föderáció fegy-
veres erői katonai-politikai főigazgatóságának 
vezetője, Andrej Kartapolov vezérezredes a 
Komszomolszkaja Pravda interjújában a kö-
vetkezőképpen magyarázta a Szovjetunió ve-
zetőjének megjelenését a keresztény szentek 
körében: „Joszif Visszarionovics a legfőbb 
parancsnokunk, a Népi Biztosok Tanácsának 
elnöke. Magára vette a háború minden terhét, 
ő hozta a legfelelősebb döntéseket. Alapjában 

véve a vallást is visszaadta. Miért kellene 
szégyellenünk őt? Azért, mert valakik külföl-
dön meg akarják nekünk mondani, hogy mit 
tegyünk? Mi magunk döntjük el, hogy kit tisz-
teljünk, és hogy kit ábrázoljunk a freskókon.

Ugyanebben az interjúban Kartapolov a ha-
zafi meglehetősen sajátos „hitvallását” kínálja. 
„A harcosnak hinnie kell ügyének jogosságá-
ban, és abban, hogy még ha meg is hal, akkor 
hőssé válik önmaga és a körülötte élők számára 
is” – erősítgette a fő politikai tanácsadó az 
újságírónak. „– Minden emberi élet felbecsül-
hetetlen érték, de ha oda kell adnunk, akkor ezt 
valami nagyon fennkölt cél érdekében kell ten-
nünk. Hazánk, Oroszország Anyácska szabad-
sága és függetlensége pedig ennek tekinthető.”

A Patriot parkban található templom koncep-
ciójának kritikusai olyan számos jelet találtak 
a keresztény hit fő tárgyának lecserélésére és 
eltorzítására, amelyek a kivitelezés esztétiká-
jában is tükröződtek. Csak nem nevezték ne-
vükön a dolgokat. A háború pogány istenének, 
Marsnak a templomával a katedrális körvona-
laira utalnak, amelyek ballisztikus rakétákkal 
felszerelt építményre és annak álcázási színeire 
emlékeztetnek, valamint arra az elképzelésre, 
hogy a háborúban zsákmányolt fegyvereket 
olvasszák be a szerkezet fém elemeinek elké-
szítésére. A gúnyos megjegyzések még a Haza 
Anyácska képét sem hagyták figyelmen kívül, 
amely a templom melletti szoborcsoportban 
nyert kifejezést.

Különlegesek az igények a templomépítők 
ábrázolási technikáit illetően. Leonyid Kalinyin 
protoijerej még 2018 novemberében mesélt egy 
az Arméjszkij Standart (kb. ’A hadügyi mérce’) 
online folyóiratnak adott interjúban arról, hogy 
honnan merít ihletet a művészek közössége: 
„Sok művészeti elképzelés személyesen Szergej 
Sojgu minisztertől származik… szakmabeliként 
és végzettségem alapján művészként annyit 
mondhatok, hogy ízléssel és arányérzékkel van 
megáldva. Például azt javasolta, hogy az éjsza-
kai égbolt legyen a háttere Krisztus felemelke-
dő alakjának, kb. 12 méter tengerszint feletti 
magasságban a talajtól; azaz, hogy mindenek 
felé magasodjék. Az irányított világításnak 
köszönhetően jól lehet majd látni a templom 
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bejáratától. Az apszis sötét mozaikos konkáv 
felületén csillagok lesznek, amelyek a menny-
bolt és a spirituális horizont csillagait jelképezik 
majd.”

Abban az időben nem fordítottak kellő fi-
gyelmet a Védelmi Minisztérium templom-
építőinek kreatív terveire. Amikor azonban 
Krisztus megjelent a közönség előtt, többeket 
megdöbbentettek azok a kánontól való elru-
gaszkodások, amelyeket az ikonfestők meg-
engedtek maguknak. A rosszindulatú emberek 
rögtön minden lehetséges módon azon köszö-
rülték a nyelvüket, hogy a művészek csapatá-
nak élén Dashi Namdakov áll. Megvitatásra 
került a mester háttere, akinek alkotásai tele 
vannak burját és buddhista motívumokkal. 
Namdakov művei díszítenek jó néhány bur-
játi datszant. Egyebek között az ő alkotása az 
oroszlán hátán alvó kicsi Buddha. Jó néhány 
összehasonlítást tettek a katonai főtemplom 
falfestményei és a tibeti, burjáti és tuvani 
„thangkák”, azaz szent buddhista ikonszerű 
ábrázolások között.

Nem szabad azonban mindent a Védelmi 
Minisztérium tisztviselőinek egyéni ízlésére 
leszűkíteni. Ebben a szinkretizmusban, amely 
nemcsak a keresztény és a szovjet szimbólumo-
kat, hanem a nem keresztény kultúrák esztéti-
kai elemeit is ötvözi, a „spirituális kötelékek” 
fogalmának igazi megtestesülése látható. Ez a 
kifejezés egyfajta összeolvadását jelenti azok-
nak az erkölcsi és kulturális hagyományoknak, 
amelyekből Oroszország táplálkozik. Putyin 
az oroszokhoz intézett egyik programbeszé-
dében a következőképpen fejezte ki magát: 
„Szépségünk a sokféleségünkben van.” Azt 
is elmagyarázta, hogy a modern Oroszország 
lelki-szellemi viszonyítási pontjai a Nagy 
Honvédő Háború eredményeként alakultak ki. 
Ez év április 19-én sokakat meglepett, amikor 
Putyin húsvéti üzenetében annak a feltételezé-
sének adott hangot, hogy a más vallású embe-
rek csatlakoznak Krisztus feltámadásának ün-
nepéhez. Továbbá az élet győzelmének nevezte 
a húsvétot. Dogmatikailag képzett keresztény 
publicistákként megjegyezték, hogy ezt éppúgy 
el lehetne mondani a tavaszi napéjegyenlő-
ségről és a szántóföldbe vágott első barázda 

pogány ünnepéről is. Az elnök sajátos „hitval-
lása” a hazafiság és az anyaország szolgálatát 
jelenti – erről beszélt május 10-én a Moszkva. 
Kreml. Putyin című adásban.

Eközben zajlik a vallási szertartások és szo-
kások egyre észrevehetőbb helyettesítése olyan 
hasonló nemzeti szertartásokkal, amelyek a 
nemzeti szentélyek tiszteletének polgári formá-
ihoz kapcsolódnak. A jeruzsálemi Szent Tűz 
elhozásáról szóló húsvéti hagyomány sajátos 
analógjának számít az örök láng szétosztása 
az ismeretlen katona sírjánál Oroszország kü-
lönböző városaiban. A győzelem 75. évfor-
dulója alkalmából Putyin ezekkel a szavakkal 
köszöntötte a katonákat: „Veteránjaink az életért 
harcoltak a halál ellenében.” Ezek a kifejezések 
összecsengenek a három héttel korábban elhang-
zott húsvéti üzenet szavaival. A győzelem napja 
észrevétlen módon azonosul a húsvéttal. „A 
győzelem napjának változatlanul óriási szellemi 
és erkölcsi jelentősége van, és szakrális módon 
viszonyulunk hozzá” – mondta az elnök.

Általában véve furcsának tűnik, hogy egy olyan 
emlékkomplexumban, amelyet a Szovjetunió 
és Oroszország győztes népeinek szenteltek, 
csakis ortodox templom épül. Moszkvában a 
Poklonnaja dombon levő Győzelem parkban 
templom, mecset és zsinagóga is található. 
Ígérik egy buddhista templom építését is, de 
valahogy még nem sikerült befejezniük. Még ha 
feltételezzük is, hogy a poklonnajai emlékmű a 
győzelem általános polgári tiszteletére szolgál, a 
Patriot park pedig a fegyveres erők szellemi és 
oktatási központja, akkor is érezhető az ellent-
mondás. Manapság az orosz hadsereg egyáltalán 
nem „Krisztus hadserege”; különféle régiókból 
származó fiatalokat soroznak be. A csapatokban 
– bár sok szempontból csak névleg – nemcsak az 
ortodoxok, hanem muzulmán, zsidó és buddhis-
ta vallásúak is vannak. Csak azt feltételezhetjük, 
hogy a fegyveres erők főtemplomának alkotói 
megpróbálták kiküszöbölni az ellentmondást 
a katedrális tisztán keresztény rendeltetése és 
a között a feladat között, hogy az összorosz 
katonai dicsőség szentélyét hozzák létre. Már 
csak egy lépés maradt hátra: ezt a fajta megkö-
zelítést el kell fogadtatni a moszkvai pátriárká-
val is. Ha elmúlik a járvány, akkor a templom 
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felszentelésének kérdése – már Sztálin nélkül, 
de továbbra is sok vitát kavaró jelképeivel – el-
kerülhetetlenül újból napirendre kerül.

(Nyezaviszimaja Gazéta)

Haifa Zangana

Nők szerte a világban

Irak 2003-ban történt megszállása és elfogla-
lása óta az országban első alkalommal ünne-
pelték idén a nemzetközi nőnapot, azokat az 
ünnepléseket idéző módon, amelyeknek anyáik 
és nagyanyáik lehettek tanúi. Egy tartósnak 
szánt távollét után a nők végre visszatértek, 
hogy részt vállaljanak a közéletből.

„A jogaimért tüntetek” és a „Hazát akarok” 
jelmondatok jegyében adtak hangot a nők a 
férfiakkal együtt menetelve abbéli joguknak, 
hogy visszanyerjék a közösségi teret hazájuk 
terein és utcáin. A modern iraki államban 
anyáik és nagyanyáik az 1920-as évektől kezd-
ve segédkeztek e terek és utcák felépítésé-
ben. Most 2019 októbere óta demonstrálnak, 
hogy felszabadítsák hazájukat a demokrácia, 
illetve a vallás leple alatt zajló amerikai-iráni 
megszállás alól. A nők jelenlétét, részvételét 
és nemzetépítő képességét jelenleg, ahogy a 
múltban is, küzdelmük, illetve a férfiak oldalán 
fejlesztett adottságaik határozzák meg. Jamil 
Sidqi Al-Zahawi költő az elsők közt volt, aki 
rávilágított a nők helyzetére. Az 1910 augusz-
tusában megjelent „A nők és védelmük” című 
cikke és költészete a vallás nevében támadta a 
közösség elmaradottságát, felszólítva a nőket, 
hogy harcoljanak a szabadságukért.

Nem meglepetés, hogy több mint száz évvel 
később az iraki nők ismét az utcára vonulnak, 
hogy szabadságukat követeljék és folytassák 
forradalmukat az olyan politikusok ellen, aki-
ket egy táborban egyesít az elnyomók kiszol-
gálása, a korrupció és a vallás – egyre növekvő 
tudatlansággal való – felhasználása annak meg-
akadályozására, hogy a nők a férfiak oldalán 
dolgozzanak függetlenséget, szabadságot és 

méltóságot követelve. Ez a tapasztalat gyakran 
jutott osztályrészül a gyarmati megszállás alatt 
élő embereknek. A nők részesei az események-
nek, szembeszegülve bárkivel, akik ósdi, köz-
helyes vádakkal illetik őket, mint ahogy a köz-
elmúltban esett ez meg a „mesterrel”; Muktada 
asz-Szadr állítása szerint a nők részvételükkel a 
„meztelenséget, a szabadosságot, az ittasságot, 
az erkölcstelenséget és a kicsapongást” tették 
közszemlére. Nem átallotta kijelenteni, hogy 
ez minden tekintetben a hűtlenséget, a saría 
és az isteni vallások alapjainak megsértését, 
valamint a próféták és az isteni küldöttek meg-
csúfolását jelenti. Mindezt pedig azt követően, 
hogy a nők tanultak, diplomát szereztek és 
jeleskedtek egy olyan időszakban, amelynek 
előmozdításáért mindenki képes volt közösen 
cselekedni, megkülönböztetés nélkül, annak ér-
dekében, hogy Irak jövőjét építsék a tudomány, 
a technika és a kultúra valamennyi szintjén.

A lányok az iraki nemzeti zászlóba burkolóz-
va mentek ki az utcára, hogy hazájuk egységét 
ünnepeljék a szektarianizmus, a fosztogatás 
és a választási csalás útján szerzett hamis de-
mokrácia ellenében. Tiltakoztak az ellen, hogy 
a nőket puszta eszközként használják mások 
parlamenti helyeinek megszerzésére, továbbá 
az ellen, hogy minden alkalommal megsértsék 
méltóságukat, amikor belépnek egy kormány-
zati intézménybe. Tiltakoztak az ellen, hogy 
letartóztassák, megkínozzák, prostitúcióval 
vádolják és nemi erőszakkal fenyegessék a 
nőket, ha azok felemelik szavukat. Tiltakoztak 
az ellen, hogy egymillió segítségre szoruló öz-
vegy támogatása helyett a rezsim a férfiaknak 
tartásdíj fizetését írja elő, ha második feleséget 
vesznek magukhoz. Azért küzdenek, hogy a 
nők a világ egyik leggazdagabb országában 
végre a saját kezükbe vehessék a sorsuk irányí-
tását, szociális ellátásra legyenek jogosultak, 
munkát vállalhassanak.

A világon valamennyi nővel együtt kel-
lene ünnepelnünk, mondják az arab nők. 
Csatlakozzunk a világon az öröm napján, 
amelyre égető szükségünk van, de nem azért, 
hogy elidegenedjünk vallásunktól és hagyo-
mányainktól, vagy hogy feladjuk azokat, ha-
nem abbéli vágyunktól hajtva, hogy az arab 


