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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 
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országokban élő nők ugyanazon a civilizációs 
szinten lehessenek, mint a nők mindenfelé, 
mindaddig, amíg hisznek az igazságosságban, 
az egyenlőségben és az emberi méltóságban. 
Az arab országokban élő nőknek – Palesztinától 
Jemenig, Irakig, Szíriáig, Tunéziáig, Libanonig 
és azon túl – küszködéseik közepette kell meg-
maradniuk és megszerezniük a legalapvetőbb 
dolgokat; szükségük van arra, hogy lélegzet-
vételhez jussanak, és megújítsák erejüket, hi-
szen kimerültek a mindennapi élettől, a múlt-
tal való harctól, a térséget sújtó háborúktól 
és az elnyomás minden formája elleni küzde-
lemtől. Néha azért kell küszködniük, hogy el 
ne veszítsék azt, amiért anyáik és nagyanyáik 
nemzedékeken át küzdöttek. Tiszteletet és ün-
neplést érdemelnek, miközben továbbra is egy 
olyan helyen élnek és próbálnak helytállni, 
amely a jelenlegi világ háborúinak és fegyve-
res konfliktusainak 40 százalékától forrong.

Ünnepeljük a palesztin nők állhatatosságát, 
akik reményt adnak számunkra, bárhol va-
gyunk is. Ők testesítik meg az arab nőt, a nőt, 
akinek mindennel egyszerre kell felvennie a 
harcot. A jelenlétük, ellenállásuk és szépségük 
minden nehézségen túljuttatja őket, miköz-
ben dacosan ottmaradnak szülőföldjükön, és 
eltökélt szándékuk, hogy teljes életet éljenek. 
Szükségtelen megemlíteni, hogy rendkívül erős 
odatartozás- és identitásérzettel rendelkeznek.

Ünnepeljük a fogva tartott nőket és a 
politikai foglyokat is, dacolva a megszál-
lókkal és az elnyomó helyi hatóságokkal. Az 
elnyomók el akarják hallgattatni a más véle-
ményen lévőket, a társadalom peremére szo-
rítva őket vagy létezésükről tudomást sem 
véve. Néma gépekként szeretnék látni őket, 
akik sem hangjukkal, sem jelenlétükkel nem 
válaszolnak arra, amit tőlük követelnek.

„Csak nem ünnep van ma?” – tűnődött a 
tunéziai Awatef Al-Muzghni a börtönben, 
ahová Ben Ali elnök záratta azokat, akik 
szembeszegültek önkényuralmi rendszeré-
vel. A Feljegyzések sóból: Tunéziai írások a 
politikai foglyok tapasztalatairól című könyv-
ben3 megjelent írásában az emberi jogi harcos 

3 Notebooks of Salt: Tunisian writings on the 
experience of political imprisonment.

elmondja, hogy – miután keze fejével letörölte 
könnyeit – miként határozta el, hogy újra hal-
latja majd hangját és ünnepelni fog börtönben 
lakó sorstársaival együtt. Azért döntött így, 
hogy az esemény ne múljon el ünneplés nélkül, 
miközben maga és a többiek csak a fájdalmat 
érzik. Azt akarta, hogy még ha csak néhány 
óra erejéig is, együtt örüljenek gyermekeik-
kel és családjaikkal, a hálaadó imát, az Eid 
takbeer-t énekelve. Megadatott nekik, amit 
akartak, mivel néhány perccel később a bör-
tön csarnokában felhangzottak az Eid ünnepi 
imái. Hadd emlékeztessen az ünnep azoknak 
a nőknek a millióira, akik megszállás, bombá-
zás vagy katonai kegyetlenkedés következmé-
nyeként otthonaik elhagyására kényszerültek. 
Szíriában, Jemenben és Irakban, valamint előt-
te Palesztinában elűzték őket lakhelyükről, és 
nem tudták, mit hoz a holnap számukra és csa-
ládjuk számára. Nem tudták, hogy egy éjszaka 
leforgása alatt megint menekülniük kell olyan 
országokba, ahol az egyik percben menedéket 
kapnak, a másikban pedig az életük forog 
kockán. Saját hazájukban megmenekültek a 
veszélytől, hogy még sanyarúbb és emberte-
lenebb körülmények közé kerüljenek másutt. 
Jogfosztottak maradnak, sorsuk a száműzetés, 
és így küzdenek emberségük megőrzéséért.

„Boldog nemzetközi nőnapot neked és ha-
zánknak” – így szólt az az üzenet, amelyet egy 
palesztin harcostól kaptam, amely a hazát kö-
vetelő iraki női tüntetők új generációjára utal. 
Így üdvözlik egymást az arab nők a nemzetkö-
zi nőnap alkalmából. Sajátos stílusnak számít 
ez a nők között a világon, akik rendszerint 
megelégszenek azzal, hogy boldog nőnapot 
kívánnak egymásnak. Az arab nők köszöntése 
a személyes és közösségi vágyak összetarto-
zásának megerősítését fejezi ki, valamint az 
olyan létezés lényegét, amely egy szülőföld 
létezésével kapcsolódik össze.

Ez a cikk arabul jelent meg először az Al-
Quds Al-Arabi-ban, 2020. március 10-én.

A cikkben kifejtett vélemény a szerzőé, és 
nem feltétlenül tükrözi a Middle East Monitor 
szerkesztői irányelveit.

(Middle East Monitor)


