Burmistrz w hidżabie
Po niedawnych wyborach samorządowych w Bośni i Hercegowinie, arabskie media
nagłaśniają zwycięstwo „pierwszego w Europie burmistrza w hidżabie”. Amra Babic wygrała
wybory w mieście Wisoko.
Zwycięstwo Amry Babic w liczącym 40 tysięcy mieszkańców Wisoko nie wzbudziło żadnej sensacji w
mediach lokalnych, ale zostało nagłośnione w Iranie, Pakistanie i Arabii Saudyjskiej. Babic jest
członkinią partii PDA (Partia Działań Demokratycznych), założonej przez byłego prezydenta, Aliję
Izetbegovica, który w 1993 roku wydał bośniacki paszport Osamie bin Ladenowi.
Wyniki wyborów samorządowych pokazały, że rany z wojny domowej z lat 1992-95 jeszcze się nie
zagoiły. Głosowanie odbywa się w oparciu o przynależność etniczną, mimo iż wszyscy kandydaci
obiecali reformy gospodarcze. Muzułmanie są największą grupą religijną w Bośni i Hercegowinie,
stanowiąc niemal 40% z prawie czteromilionowej populacji. Prawosławni Bośniacy serbskiego
pochodzenia stanowią 31%, a tradycjonalni katolicy – 10%.
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PDA wygrało wybory w 34 ze 125 gmin (w poprzednich wyborach wygrali w 37 gminach). Należą do
nich duże miasta, takie jak Novi Grad, Ilica, Zenica, Bihar i Trawnik.
Babic oświadczyła, że bardzo się cieszy, iż przywództwo partii miało siłę i wolę, by wspierać ją –
kobietę – jako kandydatkę na tak wysokie stanowisko. Szacunek dla hidżabu w Bośni powinien być –
jej zdaniem – przykładem dla całej Europy. Jak powiedziała agencji France Presse, jest to model do
naśladowania dla Europy i nie tylko.
W socjalistycznej Jugosławii panował zakaz noszenia hidżabu, a większość kobiet w Bośni nie
zasłaniało swoich głów. Nowa burmistrz podkreśla natomiast, że ona sama to robi. Nie ma to jej
zdaniem podtekstu politycznego. Babic jest głęboko religijna, a jej wiara pomogła jej przeżyć stratę
męża. „Nigdy nie wykorzystam religii w polityce. Skoro jestem władna chronić moje prawa, znajdę
też siłę, by chronić prawa innych” – wyjaśniała Babic, była minister finansów Bośni i Hercegowiny.
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