Arabskie kobiety przebijają
szklany sufit
Kobiety w krajach arabskich powoli zaczynają zyskiwać pole w
dość szczególnym zawodzie – urzędnika do spraw małżeństw i
rozwodów.
W ostatnich latach rządy Tunezji, Egiptu, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich i Autonomii Palestyńskiej zaczęły wyznaczać
wykwalifikowane kobiety do sprawowania stanowiska oficjanta,
pozycji dotychczas zmonopolizowanej przez mężczyzn. Tunezja
była pierwszym krajem, w którym mianowano kobietę na to
stanowisko, w 2007 roku.
„Byłam pierwszą kobietą powołaną do tej pracy” – powiedziała
Doucha a-Sachbani. „To było w odległej wiosce, a mężczyźni,
którzy zajmowali tę pozycję przede mną, byli szejkami bądź
ukończyli szanowane instytucje kształcące sędziów. Praca była
ciężka pod każdym względem, zwłaszcza dlatego, że musiałem
walczyć z całą masą starych zwyczajów. A ja nawet nie
pochodziłam z tej okolicy. Mimo wszystkich trudności,
małżeństwa są teraz udzielane przez kobietę. Ludzie mają do
wyboru, albo zaangażować do tego celu mężczyznę, którego
znają, albo
mnie. ”
W następnym roku Egipt podążył tym śladem i mianował Amal
Suileman Affifi na stanowisko oficjanta. Pomimo faktu, że
Affifi ukończyła prawo, grupa mężczyzn pracujących w tym
zawodzie zażądała od decydentów promowania na tą pozycję
jedynie mężczyzn. Powoływali się oni przy tym na ograniczenia,
którym zgodnie z prawem szariatu podlegają kobiety. Ich
żądanie zostało jednak odrzucone.
Siedem lat później rząd powołał na to stanowisko inną kobietę,
Waffę Kuttub. Kuttab ma tytuł magistra prawa i szariatu oraz
jest najmłodszą osobą w Egipcie, mianowaną kiedykolwiek

urzędnikiem poświadczającym małżeństwa i rozwody.
Na całym obszarze Zatoki Perskiej na to stanowisko została
mianowana tylko jedna kobieta. W 2008 roku Fatima el-Awani
została powołana w Abu Dabi przez Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Po uzyskaniu dyplomu w 2000 roku z szariatu i prawa
Uniwersytetu ZEA, przez trzy lata pracowała pisząc umowy i
przygotowując dokumenty. Pomogło jej to później w zdobyciu
tego stanowiska.
We wrześniu 2015 roku Najwyższa Rada Sądownicza w Palestynie
wyznaczyła kobietę, Tahrir Hamad, która uzyskała stopień
magistra w zakresie współczesnego prawa szariatu. Była ona
pierwszą kobietą w Ramallah sprawującą tę funkcję.
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