Pedofilia rzecz święta!
Wraz z rozprzestrzenianiem islamu i prawa szariatu również
małżeństwa z nieletnimi stają
się problemem, który nie
dotyczy już
tylko krajów arabskich, ale całego świata.
Zjawisku temu sprzyja fakt, że jest ono sankcjonowane
przykładem Mahometa, za którego „sunną” przykładem podążają
miliony muzułmanów na całym świecie.
W naszej kulturze mężczyznę,
który ma dziewięć żon nazywa się
poligamistą, a takiego, który
żeni się z dziewięciolatką –
pedofilem
–
mówi
włoska
parlamentarzystka, Movimento per
l’Italia Daniela Santanchè.
Polityk zwraca także uwagę na
pedofilie
sankcjonowaną
religijnie.

Prorok podpisał
kontrakt (małżeński) z Aiszą
gdy miała
sześć lat i skonsumował to małżeństwo gdy miała lat dziewięć
– Bukhari 7.62.88
Z kolei Robert Spencer mówi: takie zachowanie Mahometa,
którego setki milionów ludzi uważa za wzór i standard
postępowania przyniosło cierpienia niezliczonej liczbie kobiet
i dziewcząt.

Nigeria – 800 000 przedwczesnych ciąż
Jednym z islamskich krajów, gdzie małżeństwa z dziećmi są na
porządku dziennym jest północna Nigeria, gdzie obowiązuje
prawo szariatu. Nigeryjski rząd starał się zwalczać tę
praktykę ustanawiając w 2003 r. Ustawę o Prawach Dziecka,

która określa minimalny
osiemnaście lat.
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Islamscy duchowni są zaciekłymi przeciwnikami tej ustawy. Imam
Sani, nigeryjski duchowny, wyjaśnił: małżeństwo dzieci w
islamie jest dopuszczalne. W „Koranie” nie ma określonego
wieku małżeństwa. Dlatego dla duchownych muzułmańskich Ustawa
o Prawach Dziecka jest problemem: potępiają ją, krytykują,
odrzucają i nie chcą jej wprowadzić w życie. Jeśli rząd będzie
próbował siłą narzucić prawo, pojawi się wiele konfliktów z
muzułmanami, powiedzą oni nie, nie przyjmiemy tego,
chcielibyśmy raczej umrzeć, niż przyjąć czegoś, co nie
pochodzi od Boga.
Nigeria składa się z 36 stanów, z których 18 przyjęło Ustawę o
Prawach Dziecka, jednak tylko w jednym z nich jest przewaga
muzułmanów. Przyjęli oni ustawę jednak z pewną zmianą. Otóż
jako minimalny wymóg dla legalnego małżeństwa uznano tam nie
osiemnaście lat, ale „dojrzałość”. Rezultat? Aż 800 000
nigeryjskich kobiet cierpi z powodu przetoki,
wynikającej z wczesnego współżycia i ciąży.
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Maroko – ślub z 9-latką za przykładem
Mahometa
Nigeria nie jest sama, jeśli chodzi o problem małżeństw z
nieletnimi. We wrześniu 2008 r. władze Maroka zamknęli 60
szkół koranicznych znajdujących się pod opieką Szejka Mohameda
Ben Al-Abderrahmana Maghraoui, bo wydał dekret stwierdzający,
że małżeństwo z dziewięciolatką jest uzasadnione przez
przykład Mahometa. „Szejk”, zgodnie z informacją podaną przez
Agence France-Presse, wydał dekret w oparciu o fakt, że prorok
Mahomet skonsumował małżeństwo z jego ulubioną żoną
dziewięciolatką. Biorąc pod uwagę słowa „Koranu” o rozwodzie z
dziewczynką, która nie osiągnęła jeszcze dojrzałości, jak i
przykład Mahometa, który poślubił Aiszę, nie powinno dziwić,
że w niektórych obszarach świata islamskiego proceder ten ma

przyzwolenie duchownych.

Iran – legalny ślub z 9-latką
„Times” podaje, że w 2001 r. w Iranie wiek zawarcia małżeństwa
wynosi dziewięć lat dla dziewczyn i czternaście dla chłopców i
zauważa, że prawo to czasami bywa wykorzystywane przez
pedofilów, którzy poślubiają ubogie dziewczęta z prowincji, by
wykorzystać je i porzucić. W 2000 roku irański parlament
próbował przegłosować podniesienie dolnej granicy wieku
wstąpienia w związek małżeński dla dziewcząt do czternastu
lat, ale w tym roku, organ ustawodawczy zdominowany przez
tradycyjnych duchownych zawetował ten krok.
„The New York Times” doniósł, że w 2008 roku w Jemenie „pomimo
rosnącej fali oburzenia, zwalczanie tej praktyki nie jest
łatwe. Nieustępliwi islamscy konserwatyści, których wpływy
ogromnie wzrosły w ostatnich dwóch dekadach, bronią małżeństw
z dziećmi, powołując się na małżeństwo proroka Mahometa z
dziewięcioletnią Aiszą.

UNICEF – połowa Afganek wychodzi za mąż
przed 18-ką
Małżeństwo z dzieckiem jest rozpowszechnione w wielu rejonach
świata islamskiego. W 2007 r., fotograf Stephanie Sinclair
zdobyła nagrodę za fotografię roku UNICEF za zdjęcie weselne
pary Afgańczyków: pan młody mimo iż wyglądał na starszego,
miał podobno jedynie 40 lat, oblubienica natomiast miała lat
jedenaście. Patronka konkursu, Eva Luise Köhler wyjaśnia:
Fotografia roku UNICEFu ma na celu podnoszenie świadomości
społecznej na temat problemu, który występuje na całym
świecie.
Miliony dziewcząt są w związku małżeńskim, gdy są jeszcze
dziećmi. Większość nieletnich panien młodych jest na zawsze
pozbawiona możliwości świadomego kształtowania swojego życia.
Według UNICEF, około połowa kobiet w Afganistanie zostaje

mężatką zanim osiągnie wiek osiemnastu lat.
JB na podst. Jihadwatch

